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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: 2016 

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

Enhedens udviklingsmål 
 

Fokusområder, der understøtter strategikortet for 

centeret 
 

Fokusområde a: ””Effektivisering/mere tid til kerneopgaven” 

Med fokus på optimering i forhold til den enkelte medarbejders 

prioritering, planlægning og fastholdelse af 

opgaver/handlinger/aftaler. 

 

Beskrivelse:  

I plejehjemmet Falkenbergs vision tilkendegiver vi, at ”vi er 

gode, og ved innovative løsninger og højt fagligt 

kompetenceniveau vil vi blive de bedste”.  

For at blive de bedste, er det en forudsætning, at vi er på 

forkant med udviklingen i samfundet, og at vi anvender de 

tildelte ressourcer/det tildelte budget effektivt for, at skabe 

råderum til nye initiativer og aktiviteter. Ved at sætte fokus på 

at øge den enkelte medarbejders effektivitet, skaber vi netop 

dette råderum. 

Ideen er at sætte fokus på, at den enkelte medarbejder tager 

større ansvar i deres arbejde. 

 Ansvar i forhold til prioritering af opgaver/handlinger både 

individuelle og fælles. 

 Ansvar i forhold til planlægning af både egne og fælles 

opgaver/handlinger. 

 Ansvar i forhold til fastholdelse af eksisterende redskaber 

og aftaler 

Sammenhæng til strategikort: 

Dette projekt i forhold til ”optimering i forhold til den enkelte 

medarbejders prioritering, planlægning og fastholdelse af 

opgaver/handlinger/aftaler” fastholdes i Strategikort 

2015/2016 under Forudsætninger/”Nytænkning, effekt og 

evidens”/”Vi udfordrer og forbedrer løbende kerneopgaven, 

arbejdsmetoder og arbejdsform”. 

 

Afsluttes: Ultimo 2016 

 

Mål for projektet: 

1. At alle medarbejdere selvstændigt kan finde og 

anvende eksisterende redskaber.  

2. At alle medarbejdere selvstændigt kan finde og agere 

ud fra aktuelle aftaler. 

3. At 40 medarbejdere har deltaget i undervisning for at 

opnå større viden om grundlag og betydning af god 

prioritering. 

4. At 40 medarbejdere har deltaget i undervisning for at 

opnå større viden om grundlag og betydning af god 

planlægning. 

5. At 40 medarbejdere har deltaget i undervisning for at 

opnå viden om grundlag og betydning af at tage 

personligt og fælles ansvar. 

6. At medarbejdernes tilfredshed med de tre ovennævnte 

spørgsmål fra Trivselsrapporten er øget. 
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Decentral Aftale 
7. At udvalgte ressourcepersoner/medarbejdere oplever, 

at de ikke fortsat stilles spørgsmål omkring emner hvor 

svaret kan opnås via plejehjemmets redskaber. 

Effekt: 

Konklusion og perspektivering: 

Se i øvrigt projektbeskrivelse på FalkeKilden 

 

Fokusområde b:”Effektivisering/optimering af ressourcer” 

Med fokus på plejehjemmets organisering og struktur 

herunder vagtplanlægning og rekrutteringsudfordring. 

Beskrivelse:  

I plejehjemmet Falkenbergs vision tilkendegiver vi, at ”vi er 

gode, og ved innovative løsninger og højt fagligt 

kompetenceniveau vil vi blive de bedste”.  

For at blive de bedste, er det en forudsætning, at vi er på 

forkant med udviklingen i samfundet, og at vi anvender de 

tildelte ressourcer/det tildelte budget effektivt for, at skabe 

råderum til nye initiativer og aktiviteter. Ved at sætte fokus på 

optimering af plejehjemmets organisering og struktur 

herunder anvendelse af aktuelle faglige ressourcer, 

vagtplanlægning og rekruttering, skaber vi netop dette 

råderum. 

Ideen er at sætte fokus på organisatorisk optimering og 

nytænkning på de tre nævnte områder.  

 At medarbejdernes primære opgaver tager udgangspunkt i 

deres faglige kompetencer/funktionsbeskrivelse. 

 At selve vagtplanlægningen optimeres og muligheder i 

arbejdstidsreglerne udnyttes.  

 At medarbejderne i langt højere grad end i dag personligt 

tager ansvar for vagtplanen. 

 At nuværende rekrutteringsstrategi bevares, men der 

sættes fokus på inddragelse af plejehjemmets positive 

omdømme i rekrutteringen af nye medarbejdere. 

Sammenhæng til strategikort: 

Dette projekt i forhold til ”plejehjemmets organisering og 

struktur herunder vagtplanlægning og rekrutteringsudfordring” 

fastholdes i Strategikort 2015/2016 under 

Forudsætninger/”Trivsel og arbejdsglæde”/”Vi har en tydelig 

ledelse, der sætter mål og retning for medarbejderne”. 

 

Afsluttes: ultimo 2016 

Mål for projektet: 

1. At de nødvendige faglige kompetencer til hver en tid er 

til rådighed i hele huset. 

2. At nuværende grundlag for vagtplanlægning i de 

enkelte enheder/teams opdateres i forhold til aktuelle 

opgaver og de kompetencer der er til rådighed. 

3. At der udarbejdes en arbejdsgangsbeskrivelse for 

vagtplanlægning med fokus på gældende 

arbejdsaftaler. 

4. At tidsforbruget til vagtplanlægning nedsættes med 20 

%. 

5. At såfremt Opus/vagtplan implementeres skal 

medarbejderne selv registrere ændringer. 
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Decentral Aftale 
6. At der udarbejdes 3 forslag med inddragelse af 

plejehjemmes positive omdømme for at fremme 

rekrutteringen. 

Effekt: 

Konklusion og perspektivering: 

Se i øvrigt projektbeskrivelse på FalkeKilden 

 

Fokusområde c: ””Effektivisering/øget inddragelse” 

Med fokus på optimering af samskabelse mellem 

medarbejdere og plejehjemmets beboere, pårørende og øvrige 

frivillige. 

Beskrivelse: 

I plejehjemmet Falkenbergs vision tilkendegiver vi, at ”vi er 

gode, og ved innovative løsninger og højt fagligt 

kompetenceniveau vil vi blive de bedste”.  

For at blive de bedste, er det en forudsætning, at vi er på 

forkant med udviklingen i samfundet, og at vi anvender de 

tildelte ressourcer/det tildelte budget effektivt for, at skabe 

råderum til nye initiativer og aktiviteter. Ved i hverdagen at 

sætte fokus på samskabelse mellem beboere, medarbejdere 

og pårørende, skaber vi netop dette råderum. 

Ideen er at sætte fokus på, at samskabelse bliver en naturlig 

handling i hverdagen for alle interessenterne. 

 At nye beboere og pårørende inviteres til samskabelse. 

 At samskabelse bliver et naturligt handling i hverdagen. 

 At samskabelse inddrages/indarbejdes i nye tiltag. 

 At medarbejderne inddrager samskabelse i deres løsning af 

kerneopgaven 

 

Sammenhæng til strategikort: 

Dette projekt i forhold til ”optimering af samskabelsen mellem 

medarbejdere og plejehjemmets beboere, pårørende og øvrige 

frivillige” fastholdes i Strategikort 2015/2016 under 

organisation/”Sammenhængende indsatser”/”Vi involverer 

interessenter i vores indsatser for at få input, feedback og 

skabe fælles mening, bl.a. frivillige, boligområderne, 

foreningslivet og borger netværk”. 

Afsluttes: ultimo 2016 

Mål for projektet: 

1. At plejehjemmet over for alle interessenter beskriver 

og informerer om samskabelse samt muligheder og 

forventninger i forbindelse der med. 

2. At materialer til og møder med beboere og deres 

pårørende ved indflytning og efterfølgende, tager 

udgangspunkt i, at der inviteres til samskabelse 

omkring praktiske gøremål. 

3. At de grundlæggende værdier for medarbejderne, samt 

diverse redskaber f.eks. pjecer, instrukser og tovholder 

funktionen tager udgangspunkt i samskabelse. 

4. At antallet af aktive både pårørende og frivillige på 

plejehjemmet øges (afgrænses i måling). 

5. At den ”gode historie” omkring samskabelse italesættes 

f.eks. mundtligt, løbende på hjemmesiden og/eller i 

FalkePosten.  
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Effekt: 

Konklusion og perspektivering: 

Se i øvrigt projektbeskrivelse på FalkeKilden 

 

Fokusområde d: ”Effektivisering/tidlig indsats” 

Med fokus på nye beboere og brugere via medarbejdernes 

rettidige omhu i forhold til faglig afdækning samt efterfølgende 

handlinger. 

Beskrivelse: 

I plejehjemmet Falkenbergs vision tilkendegiver vi, at ”vi er 

gode, og ved innovative løsninger og højt fagligt 

kompetenceniveau vil vi blive de bedste”.  

For at blive de bedste, er det en forudsætning, at vi er på 

forkant med udviklingen i samfundet, og at vi anvender de 

tildelte ressourcer/det tildelte budget effektivt for, at skabe 

råderum til nye initiativer og aktiviteter. Ved at sætte fokus på 

tidlig indsats skaber vi dette råderum. 

Ideen er generelt at sætte fokus på tidlig indsats i forbindelse 

med nye beboere og brugere på plejehjemmet. 

 Tidlig indsats i forbindelse med dokumentation i KMD-Care. 

 Tidlig indsats i forbindelse med brugerbetaling og ABA. 

 Tidlig indsats i forhold til internt tværfagligt samarbejde 

med udgangspunkt i PMHEére 

Sammenhæng til strategikort: 

Dette projekt i forhold til ”Fokus på nye beboere og brugere 

via medarbejdernes rettidige omhu i forhold til faglig 

afdækning samt efterfølgende handlinger” fastholdes i 

Strategikort 2015/2016 under organisation ”Fremtidens 

sundhed og omsorg”/”Vi udvikler vores indsatser, så de 

afspejler vores mål om sundhed, tidlig indsats og forebyggelse 

af indlæggelser”. 

Afsluttes: Ultimo 2016 

Mål for projektet: 

1. At alle nye beboeres journal er korrekt, 

handlevejledende og individuelt udfyldt/opdateret 

inden 4 uger efter indflytning. 

2. At der inviteres/holdes indflytningssamtale med nye 

beboere og deres pårørende inden 4 uger efter 

indflytning. 

3. At der findes mulighed og vejledning for tjek for 

overholdelse af ovennævnte to punkter. 

4. At der ikke modtages anmærkninger ved det 

kommunale og Sundhedsstyrelsens tilsyn i 2016. 

5. At alle nye beboere har den rette 

afregningspakke/funktionsniveau ved indflytning. 

6. At alle medarbejdere anvender Triage, når der 

modtages nye beboere i forbindelse med at opnå 

kendskab til den enkelte. 

7. At der forbindelse med nye beboere registreres færre 

UTH på fald samt vold og magtanvendelse inden for de 

tre første måneder efter indflytning. 

Effekt: 

Konklusion og perspektivering: 

Se i øvrigt projektbeskrivelse på FalkeKilden 
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Samlet økonomisk ramme for budgetåret: 37.745.530 

 

Eventuel effektiviseringsmål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centerleder underskrift, dato      Enhedsleder underskrift, dato  

 

 


