
Ældrerådet den 3. september 2020

Præsentation af døgnplejen – Susanne Jørgensen



Organisering i kommunen

• Nuværende under center for voksenstøtte og rehabilitering, sammen med de sociale 
bo/tilbud og plejecentre samt myndighedsfunktionen.

• Fremtidig (godkendes endeligt i økonomiudvalg 23. september) under et ny center for 
Sundhed og Døgnplejen – sammen med rehabilitering, træning, sundhedspleje og 
tandpleje
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Hvad er vi optaget af lige nu
Skærmbesøg – pilotprojekt i to distrikter – et på henholdsvis øst og vest i september/oktober måned.
I princippet kan alle ydelser leveres som skærmbesøg - men der er særligt fokus på 5 ydelser indenfor 
sundhedsloven (sygepleje) og 5 ydelser indenfor serviceloven (personlig – og praktisk hjælp)

Servicelov:
• Bad mm
• Af- og påklædning
• Tilberedning og servering
• Omsorg og kommunikation
• I forbindelse med øget væskeindtag pga. fx. hedebølge eller sygdom

Sundhedslov
• Støtte til indtagelse af medicin
• Administration af inhalationsmedicin
• Psykisk støtte
• Administration af ikke-dosereret medicin pr. os
• Administration af insulin



Hvad er vi optaget af lige nu - fortsat

Komme trygt hjem – startet op henover sommeren – vi øver os stadig..

Formålet er at borgere med tilknytning til Døgnplejen oplever en tryg og koordinerede 
overgang mellem hospital/rehabilitering og kommune. 

Når borger udskrives fra hospitalet:

1 ”kom trygt hjem” besøg i den kommende aftenvagt 
2. ”kom trygt hjem” besøg i kommende dagvagt. 

Det tilskyndes at borger får første besøg indenfor 4 timer efter udskrivelse og igen i den 
efterfølgende dagvagter, men kan ikke altid efterkommes. Når borger udskrives fra 
rehabiliteringsafdelingen besøges vedkommende altid først i den kommende dagvagt.

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.dba.dk/radiserne-peanuts-tryghed/id-1051785081/&psig=AOvVaw2sCzLc_BtIl4Juim78yIpR&ust=1598967407781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjB7I7IxesCFQAAAAAdAAAAABAD


Hvad er vi optaget af lige nu - fortsat

Covid 19

Døgnplejen følger smittetrykket tæt – gør klar til intern testning af medarbejdere. Grøn 
under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere – rød over 20 smittede pr. 100.000 indbyggere

Værnemidler hos den enkelte borger, hvor vi kommer tættere på end en meter. Der har 
været store udfordringer med, at sundhedsstyrelsen har ændret retningslinjer en del hen 
ad vejen 

Stor samarbejde med sundhedsberedskabet og hygiejnesygeplejerske – i forhold til evt. 
smittede borgere/medarbejdere

Stor organisation – haft mødestruktur m.m på pause (holder stadig vejret lidt)



Hvad er vi optaget af lige nu - fortsat

Stort sygefraværs projekt (trivsel) som skal foregå i 2020/2021 - igangsat i august 
2020 

Inddragelse af ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, MED udvalg og alle medarbejdere. 
Der skal arbejdes både med centrale tiltag og lokale tiltag i de enkelte distrikter.

Budgetforlag for  2021 – en besparelse på både på lavere sygefravær, færre vikarer og på 
bedre planlægning af mødetier m.m



Hvad er vi optaget af lige nu - fortsat

• Fortsat udvikling af den akutte funktion og samarbejde med akutmodtagelsen på Hillerød 
sygehus omkring den udekørende funktion

• Fastholdelse og rekruttering – blandt andet stort fælles introduktionsprogram for alle 
nyansatte og for hver enkelt faggruppe, som får ansættelse i Døgnplejen

• Kompetenceudvikling generelt – intern undervisning af konsulenter i emner og i konkrete 
behandlinger hos borgerne.

• Et kommende sundhedshus – hvilke funktioner og hvilken rolle får Døgnplejen

• KOL monitorering – udsat pga Covid-19. Pilotprojekt i nogle kommuner fra uge 1 2021 – 
forventes implementeret i alle kommunerne i Hovedstaden fra uge 9 2021

• Og meget, meget mere……



Tak fordi jeg måtte komme

 Og fortsat et rigtig godt møde og en dejlig dag

På døgnplejens vegne – Susanne Jørgensen


