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Vejledning 

 

Baggrund 

Det decentrale aftaledokument er et redskab til styring af 

udviklingen af den enkelte enhed, der samtidig skal sikre en 

rød tråd fra vision 2020 og til det arbejde, der igangsættes 

lokalt. 

Der indgås en ét-årig aftale mellem centerchefen og lederen af 

den decentrale enhed. Dette dokument er herefter 

udgangspunkt for dialogen om udviklingen af den decentrale 

enhed dette år. 

 

Aftalens udarbejdelse og opfølgning 

Aftalen udarbejdes i januar måned hvert år. Udgangspunktet 

for aftalen er det strategikort, som centerområdet har 

vedtaget inden udgangen af 4. kvartal. Enhedens ledelse 

involverer A-MED og eventuelt medarbejdere og brugere 

bredere i arbejdet med udviklingen af aftaledokumentet – dels 

for at sikre input fra enheden og dels for at sikre bred 

forankring af aftalen. 

Det er enhedens leder, der har ansvaret for at omsætte 

aftalen til virkelighed. Centerchefen og lederen af den 

decentrale enhed har fælles ansvar for at føre dialog om 

aftalens fremdrift.  

 

Indhold 

Det decentrale dokument indeholder: 

 de fokusområder, der skal understøtte den overordnede 

bevægelse i Helsingør Kommune og i centeret 

 øvrige fokusområder, som enheden derudover vælger at 

fokusere på i det kommende år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusområderne kommer fra organisations- og 

forudsætningsniveauet i strategikortet  

(De to nederste niveauer i strategikortet). 

På næste side er en skabelon til brug for dokumentation af 

den decentrale aftale. 
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Decentral Aftale 
 

Gældende for enhed: Plejehjemmet Falkenberg 

År: 2015 

-------------------------------------------------------------------- 

Enhedens udviklingsmål 
 

Fokusområder, der understøtter strategikortet for 

centeret 
 

Fokusområde a: ”Når én er nok – Sikker forflytning” 

Beskrivelse:  

Dette projekt ”Når én er nok” skal sikre, at implementeringen 

af ændringen på forflytningsområdet sker så optimalt som 

muligt på Falkenberg. For at sikre dette vil vi sætte fokus på 

 at projektgruppen på Falkenberg skal fungere som bindeled 

mellem den overordnede projektgruppe i SO og 

ledere/øvrige medarbejdere på Falkenberg. 

 at få implementeret nye arbejdsgange og arbejdsredskaber 

som modtages fra den overordnede projektgruppe i SO. 

 at få udarbejdet instrukser gældende for Falkenberg ud fra 

ovenstående. 

 at nuværende forflytningsundervisning via kørekort 

revideres 

Sammenhæng til strategikort: 

 

”Nytænkning, effekt og evidens ”/”Vi udfordrer og forbedrer 

løbende kerneopgaven, arbejdsmetoder og arbejdsform” samt 

”Vi søger evidensbaseret viden og afprøver nye metoder f.eks. 

inden for velfærdsteknologi” 

 

 

Afsluttes: Ultimo 2015 

 

 

Mål for projektet: 

1. At der anvendes flere forskellige 

læringsmetoder/kommunikationsveje for at sikre en 

bred forståelse på forandringen. 

2. At alle implicerede medarbejdere/ledere oplever, at 

de løbende er blevet inddraget/orienteret om 

projektet. 

3. At området ”arbejdsgange og arbejdsredskaber” er 

udarbejdet og fuldt implementeret inden udgangen 

af august 2015. 

4. At området ”instrukser” er udarbejdet og fuldt 

implementeret inden udgangen af september 2015. 

5. At området ”undervisning via kørekort” er 

udarbejdet og fuldt implementeret inden udgangen 

af oktober 2015. 

Effekt: 

Ad 1 til 4 

Målene er nået 

Ad 5 

Målet er delvis nået 

Konklusion og perspektivering: 

På Falkenberg har vi i flere år haft stort fokus på forflytninger 

ved kompetenceudvikling via kørekort på C, B og A- niveau. 

Derfor har vi også et langt stykke hen af vejen været meget 

aktive og bl.a. budt ind med vores kørekortmodel i den 

overordnede projektgruppe i SO. Vi meldte os ligeledes som 

pilot plejehjem i forhold til afprøvning af algoritmer og nye 

forflytningsmetoder. 
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Decentral Aftale 
Da det ville være umuligt og uhensigtsmæssigt at undlade at 

arbejde videre med anvendelse af algoritmer til afdækning af 

om beboerne kan forflyttes af én medarbejder, samt træning i 

nye forflytningsmetoder trak vi os som pilotsted, da SO- 

projektet blev udsat. Vi har i dag omkring 6 beboere ud af 19  

der forflyttes af én medarbejder. 

Da det overordnede projekt ”Sikker forflytning” er væsentlig 

forsinket har det heller ikke været muligt at færdiggøre vores 

interne kørekort på Falkenberg. Dette kan først ske når den 

overordnede arbejdsgruppe udmelder resultater af pilotdelen, 

samt præsenterer fremtidig gældende forflytningspolitik. 

Vi afventer nu tilbagemelding om SO projektets fremdrift på 

kommende driftledermøde og håber snarest den nye 

forflytningspolitik vedtages samt undervisningen gennemføres, 

da vores budget er reduceret svarende til det indmeldte 

effektiviseringspotentiale. 

Se i øvrigt projektbeskrivelse på FalkeKilden 

 

Fokusområde b:”Dokumentation” 

Beskrivelse: Ideen er, at kompetenceudvikling på Falkenberg i 

dokumentation fremadrettet skal ske via ”kørekort”. Det gør, 

at det undervisningsmateriale, der udarbejdes til 

implementering af den nye journal, KMD Care, efterfølgende 

skal anvendes til kompetenceudvikling i dokumentation via 

”kørekort”. 

Ideen med at koble implementering af ny journal med årets 

kompetenceforløb er dels, at give gode rammer for 

undervisningen og dels at benytte kompetenceforløbets 

indlagte refleksionsseancer til at få konstruktiv feedback på 

undervisningsmaterialer og metode. 

Dokumentationskørekortet er inddelt i C- B- og A-niveau. 

Sammenhæng til strategikort: 

 

Dette projekt i forhold til dokumentation fastholdes i 

Strategikort 2015/2016 under Forudsætning/Nytænkning, 

effekt og evidens under punkterne ”Vi udfordrer og forbedre 

løbende kerneopgaven, arbejdsmetoder og arbejdsform og Vi 

har fokus på dokumentation og evaluering af effekt”. 

Forudsætning/Kompetenceudvikling under punktet ”Vi styrker 

IT kompetencerne hos medarbejderne”. 

Afsluttes: Medio 2015 

Mål for projektet: 

1. Medarbejderne skal være parate til at anvende den nye 

journal den 9. marts 2015. 

2. Der skal være udarbejdet hjælperedskaber til 

dokumentation i overgangsperioden. 

3. Der skal være udarbejdet undervisningsmateriale til 

kompetenceforløbet i 2015. 

4. Det udarbejdede undervisningsmateriale konverteres til 

fremtidig undervisning via ”kørekort”. 

5. Udvalgte medarbejdere med manglende IT basisviden 

skal have gennemført 1. kompetenceforløb/fremtidig C-

niveau. 

6. Alle medarbejdere med beboerkontakt skal have 

gennemført undervisning i den nye journal inden 1. 

april.  

7. Udvalgte medarbejdere, som deltager på 2. 

kompetenceforløb, skal konverterer/kvalitetssikrer 

undervisningsmaterialet til det fremtidig B-niveau. 

8. Alle data skal være overflyttet/indtastet manuelt i den 

nye journal senest den 1. maj. 
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Effekt: 

Ad 1,2,3,5,6 samt 7  

Målene er nået 

Ad 4 samt 8 

Målene er delvis nået 

Konklusion og perspektivering: 

På Falkenberg har overgangen fra den gamle til den nye 

journal været en kæmpe opgave. Der er dog ingen tvivl om, at 

projektet har hjulpet os med at håndtere implementeringen 

bedre. 

Det bør dog fremadrettet overvejes om det valg, der blev 

truffet i Center for Sundhed og Omsorg i forhold til, at 

medarbejderne manuelt skulle flytte data fra en journal til en 

anden. Det var et kæmpestort arbejde, der ikke kunne undgå, 

at have negativ indflydelse på udførelsen af kerneopgaven. 

På baggrund af anbefalinger fra tidligere tilsyn valgte vi 

desuden i 2015, at rette fokus på kvaliteten af vores 

dokumentation, bl.a. har alle assistenter på Falkenberg fået 3 

dages undervisning i krav til dokumentation v/ tidligere 

medarbejder i Sundhedsstyrelsen– målet var at gøre 

medarbejderne bekendt med eksisterende lovgivning, teori, 

metoder og redskaber vedrørende sundhedsfaglig 

dokumentation, sikker medicin, principper for delegering, og 

patientrettigheder. 

Projektet har vist os vejen til, at det var nødvendigt at dele 

kørekortundervisningen i 2 forskellige kørekort, et på IT 

området og et på dokumentation. 

 

I 2016´s strategiprojekter har vi valgt fortsat at have fokus på 

dokumentation da det har stor betydning for både 

patientsikkerhed samt økonomi. 

Se i øvrigt projektbeskrivelse på FalkeKilden 

 

Fokusområde c: ””Trivsel og arbejdsglæde” 

Beskrivelse. Ideen er, at sætte øget fokus på at reducere både 

antal og varighed i medarbejdernes korttidsfravær. 

For at øge fremmødet vil vi sætte fokus på 

 øget informationsniveau omkring konsekvenser ved fravær 

f.eks. i forhold til mission/beboere, værdier/arbejdsmiljø og 

vision/kompetenceudvikling samt selvfølgelig det 

økonomiske aspekt. 

 Gennemgang og eventuelt præcisering af nuværende 

vejledning omkring sygemelding. 

 tidligere dialog mellem leder og medarbejder end den 

generelle på 6 perioder og 20 dages fravær. 

 nye ideer/tiltag i ”omverdenen” der øger fremmødet. 

 

Sammenhæng til strategikort: 

Dette projekt i forhold til medarbejdernes trivsel og 

arbejdsglæde fastholdes i Strategikort 2015/2016 under 

Forudsætninger/Trivsel og arbejdsglæde, under punktet ”Vi 

har fokus på at lære af de langtidsfriske for at øge nærværet”. 

Afsluttes: ultimo 2015 

Mål for projektet: 

1. Alle medarbejdere har i løbet af første halvår 2015 

modtaget information om konsekvenser ved fravær.  

2. Der er udarbejdet en revideret vejledning omkring 

sygemelding. 
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Decentral Aftale 
3. Der er udarbejdet redskaber der muliggør en tidlig 

dialog mellem leder og medarbejder (hvordan opnås 

viden om fravær i forhold til 3 perioder og 10 dages 

fravær). 

4. Udarbejde/indsamle materiale på 1 – 3 nye tiltag fra 

”omverdenen” der øger fremmødet (herunder Helsingør 

Kommunes projekt med fokus på langtidsfriske). 

5. Fraværet nedbringes til 4 % i 2015. 

6. Antallet af korttidsperioder reduceres til max. 300 i 

2015. 

  

Effekt: 

Ad 1-4 

Målene er nået 

Ad 5-6 

Målene er ikke nået 

Konklusion og perspektivering: 

Samlet har projektet været en succes. Vi har fået skærpet 

fokus på konsekvenser af fravær og de enkelte enheder/team 

har valg deres metode til øge trivsel og arbejdsglæde. 

Vi afventer fortsat vedtagelse af Helsingør Kommunes nye 

trivselspolitik der automatisk vil generere meddelelse til leder 

når antal af syge/fraværsperioder er 3 indenfor 6 måneder 

eller antal af sygedage udgør i alt 10 dages sygdom og fravær 

inden for 6 måneder. Selvom vi er opmærksomme på at 

invitere til omsorgssamtaler allerede i dag, når der tegner sig 

et mønster, vil det skærpe vores fokus. 

Vores fravær er faldet fra 5,5 % til 4,3 % og det oplever vi er 

et fint resultat. 

Vi er opmærksomme på, at antallet af korttidsperiodert er 

markant steget og vil følge dette i 2016.  

Se i øvrigt projektbeskrivelse på FalkeKilden 

 

Fokusområde d: ”Tilbud til beboere med særlige 

ernæringsbehov” 

Beskrivelse: 

Ideen er at sætte øget fokus på, at også beboere med særlige 

ernæringsbehov får tilbudt en varieret kost. 

For at opnå dette vil vi sætte fokus på 

 Kompetenceudvikling af medarbejderne i køkkenet i forhold 

til diæter. 

 udvikling af muligheder/diæter i centerkøkkenet. 

 formidling/vidensdeling med medarbejdere i Boligdelen. 

 Udarbejdelse af skriftligt materiale om muligheder. 

 udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelse - hvem gør hvad 

hvornår. 

Sammenhæng til strategikort: 

Dette projekt i forhold til beboere med særlige 

ernæringsbehov fastholdes i Strategikort 2015/2016 under 

Forudsætning/Nytænkning, effekt og evidens under punktet 

”Vi udfordrer og forbedre løbende kerneopgaven, 

arbejdsmetoder og arbejdsform”. 

Afsluttes: Ultimo 2015 

Mål for projektet: 

1. Medarbejderne har gennemført kompetenceudvikling 

omkring diæter. 



       

5 

 

Decentral Aftale 
2. Der er udvikles mellem 3 og 5 nye kosttilbud til 

beboere med særlige ernæringsbehov. 

3. Medarbejderne i Boligdelen har kendskab til muligheder 

i forhold til diæter (spørgeskema). 

4. Der er udarbejdet skriftligt materiale om muligheder for 

diæter både til medarbejdere og beboere. 

5. Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelse. 

 

Effekt: 

Ad 1-5 

Målene er ikke gennemført 

Konklusion og perspektivering: 

Dette projekt har været ramt af flere forhold, dels har 

arbejdsgruppen ikke været konsistent i forhold til afviklingen 

af projektet, og dels har vi konstateret at behovet ikke var til 

stede. Vi oplever, at vi professionelt håndterer beboere med 

særlige ernæringsbehov og beskriver og handler på 

problemstillinger i journalen (PMHE). 

Se i øvrigt projektbeskrivelse på FalkeKilden 

 

Fokusområde e: ”Selvstyrende team” 

Beskrivelse: Ideen er via øget selvledelse hos medarbejderne, 

at  

 få frigivet tid til strategisk ledelse. 

 udnytte medarbejdernes faglige viden bedst mulig. 

 fremme fleksibilitet. 

 motivere til øget kvalitet og ny tænkning. 

 styrke medarbejdernes ansvarsfølelse og evne til udvikling. 

 

Sammenhæng til strategikort: 

Dette projekt i forhold til Selvstyrende teams fastholdes i 

Strategikort 2015/2016 under Forudsætning/Trivsel og 

arbejdsglæde under punkterne, ”Vi har højt til loftet og en 

stærk kultur for medarbejderinddragelse” og ”Vi har en tydelig 

ledelse, der sætter mål og retning for medarbejderne”. 

Afsluttes: 2016 

Mål for projektet: 

1. Ledelsen har sparret og hentet inspiration hos HR 

og/eller eksterne. 

2. Ledelsen har udfærdiget en specificeret plan. 

3. Medarbejderne i Centerdelen er inddraget i hele 

processen. 

4. Det er afklaret om medarbejderne i Centerdelen 

deltager delvist (enkel/enkelte grupper) eller fuldt ud 

med alle fire faggrupper. 

5. Medarbejderne i Boligdelen er løbende orienteret om 

projektet. 

6. Alle 4 team i Centerdelen skal ultimo 2015 være på 

henholdsvis 3. og 4. trin i forhold til ”selvstyrende 

teams kompetencer” 

 

Effekt: 

Ad 1-5 

Målene er nået. 

Ad 6 

Målet er delvis nået. 
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Konklusion og perspektivering: 

Projektet er kørt efter bogen og medarbejderne i Centerdelen 

har kastet sig ud i det med stort mod og parathed, selvom det 

til tider har været en stor udfordring. 

Vi nåede længere med projektet, end vi i begyndelsen af året 

havde regnet med, derfor tilføjede vi midtvejs et ekstra mål 6. 

Vi konstaterer her primo 2016 at Centerdelen arbejder i 

selvstyrende team, og det er en kontinuerlig, løbende proces 

der hele tiden rykker sig i forhold til hvor teamet befinder sig, 

om der er nye opgaver, nye kollegaer eller anden ude- eller 

indefra kommende forandring. 

Vi vælger, at udskyde den overordnede implementering i 

Boligdelen i 2016 men fortsætter med at ”gøde jorden”. 

Derfor trækker vi ”selvstyrende team” ind i strategiprojekterne 

for 2016. I forbindelse med det overordnede tema 

”effektivisering” og de 4 afledte projekter heraf, vil vi på 

forskellig vis have fokus på selvledelse. 

Se i øvrigt projektbeskrivelse på FalkeKilden 

 

Samlet økonomisk ramme for budgetåret: 37.620.710 

 

Eventuel effektiviseringsmål: 
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