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Handleplan 
 ALG – Handleplan 

Enhed, kontaktperson i ALG Cowi – Anna Paldam Folker. 

Beskriv formålet med ALGs 

handleplan og udfordring 

Udfordringen med udarbejdelse af en sundhedsprofil er, at det kan være svært at begrænse indholdet i sundhedsprofilen. Hvad er det vigtigst at 

have fokus på og vil det altid være en individuel ting?? Sundhedsprofilen vil være med til, at skabe et overordnet overblik og indsigt i beboernes 

sundhed samt at tilrettelægge den sundhedsfremmende indsats hos den enkle beboer. Formålet med sundhedsprofilen vil også være, at få en 

struktureret tilgang til sundhed og sundhedsfremme både for beboere med også for personalet. Denne struktur vil forhåbentlig være med til, at 

flere beboere kan overskue ex. Lægebesøg mm. 

For at kunne forbedre sundhedstilstanden hos den enkle beboer er det vigtigt, at profilen netop tager udgangspunkt i den enkle udfra, hvilke 

problematikker beboeren har. Samtidig vil profilen ligge op til en generel del, der vil omhandle årlig lægebesøg, screeninger mm.  

Beskriv målgruppen Alle beboere der bor på Korsagergården og på Grøfthøj vil være omfattet sundhedsprofilens generelle del.  

Skriv meget gerne lidt mere om, hvad der kendetegner jeres beboere – hvor lang tid I har dem boende, og hvilke sundhedsudfordringer de har etc.  

Antal afholdte møder i 

aktionslæringsgruppe 

Tid brugt i alt 

Der har været afholdt 3 møder i sundhedsgruppen på korsagergården. 

Næste møde er den 17 november 2016. 
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Antal borgere berørt af 

indsatsen/der har gennemført 

forløb i forbindelse med 

projektet 

Vides ikke på nuværende tidspunkt. 

 

 

 

Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

Mål 1: Forbedret 

sundhedstilstand hos beboerne 

på Korsagergården og Grøfthøj. 

Vi vil tage udgangspunkt i 

KRAMS for derved, at nå hele 

vejen rundt om beboernes 

sundhed.  

Der vil i nogle tilfælde være 

nogle beboere, hvor i større grad 

er nødt til, at tilpasse 

sundhedsprofilen, da de evt. har 

særlige behov for 

opmærksomhed. 

I sundhedsprofilen vil der være 

Delmål 1: Udforme sundhedsprofilen. 

Sundhedsprofilen skal kunne klarlægge den enkle beboeres sundhedsmæssige 

tilstand ved indflytning på Korsagergården og Grøfthøj.  Planen er at der også skal 

gennemføres en sundhedsprofil på de beboere, der i forvejen bor på Korsagergården 

og Grøfthøj. 

Vi er ikke fastlagt på endnu, hvilket format sundhedsprofilen skal være i. Vi er 

undersøgende på om det it system vi har i forvejen kan bruges. 

Der er sikkert sket noget siden sidst? Spændende hvor langt I er kommet. Sæt meget 

gerne tidsangivelser på indikatorerne.  

- Undersøge hvilke undersøgelser/screnninger 

man som borger i Danmark får tilbud om. Hvor 

tit skal man til sundhedstjek hos praktiserende 

læge?? Hvad er den sundhedsmæssige tilstand 

hos beboerne nu?? Har beboerne et ønske om 

at forberede denne tilstand?? 

- Undersøge om sundhedsprofilen kan være en 

del af det eksisterende journaldokumentation 

system eller der skal udarbejdes et nyt 

elektronisk system. Måske skal 

sundhedsprofilen foreligge i papirsform 

hjemme hos beboerne. 

- Udforske hvordan vi får formidlet 

sundhedsprofilen til beboerne hermed ment, 

Hvordan fanger vi beboerne mest muligt ud fra 

Formateret: Skrifttype: Ikke Fed
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en del samarbejdspartner så som 

praktiserende læge osv. 

 

 

de spørgsmål samt undersøgelser de ville skal 

svare på og deltage i vores data indsamling. 

Indikator: Der er ikke udformet en sundhedsprofil endnu. 

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig:  Anne Grønlund og Marlene Friis 

Metode: Dataindsamlingen til sundhedsprofilen vil forgå ved spørgsmål, der 

formuleres udfra den enkle beboere af den medarbejder, der har bedst kendskab til 

beboeren. Medarbejderne vil have en guide, der skal sikre, at man kommer hele vejen 

rundet.  

Ansvarlig:  

Delmål 2: At implementere sundhedsprofilen på en måde så beboeren inddrages og 

tager medansvar for egen sundhed ud fra egne ressourcer. 

Hvor langt I er kommet her afhænger selvfølgelig af, hvordan det går med delmål 1. 

Men skriv meget gerne nogle tidsangivelser på indikatorerne nedenunder.  

- Den øvrige personalegruppe undervises og 

muligheden for input gives. Ud fra rollespil vil 

der blive øvet, hvordan profilen gribes an i 

forhold til beboerne.   

- Beboerne informeres om det nye tiltag af 

sundhed på Korsagergården og Grøfthøj ved et 

beboere møde, hvor de vil kunne stille 

uddybende spørgsmål. 

Indikator:  Ansvarlig: Anne Grønlund og Marlene Friis 

Formateret: Skrifttype: Ikke Fed
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Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Metode:  Ansvarlig:  

Delmål 3:   

Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig:  

Metode:  Ansvarlig: 

Mål 2:  

 

 

Delmål 1:   

Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig:  
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Metode:  Ansvarlig:  

Delmål 2:   

Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig: 

Metode:  Ansvarlig:  

Delmål 3:   

Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig:  

Metode:  Ansvarlig: 
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