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Handleplan 
 ALG – Handleplan 

Enhed, kontaktperson i ALG Dorita Maria Flindt, afd.leder.  Botilbuddet Provstebakken. 

Email: dfl@aarhus.dk,  tlf. 41858890 

Beskriv formålet med ALGs 

handleplan og udfordring 

At sikre et fys. Psyk. fundament for Provstebakkens beboere, der bringer dem i stand til, at kunne benytte deres borgerrettigheder og muligheder. 

Herunder (kommunale) sundhedstilbud. 

Udfordringen i beboergruppen er massive symptomer udspringende af langvarig svær sindslidelse, der for størstedelens vedkommende har 

medført udpræget usund livsstil og medfølgende livsstilssygdomme, som de på baggrund af psykiske symptomer har vanskeligt ved, på egen hånd, 

at erkende, at håndtere og søge suff. hjælp til. Desuden er det formålet at sikre en korrekt medicinhåndtering, dosering og -justering af borgerne.  

Beskriv målgruppen Den primære målgruppe: Beboere på Provstebakken, dvs. voksne sindslidende med markante psykiske funktionsnedsættelser og vanskeligheder 

ift. basal ADL. Ofte med komorbiditet ifa. somatiske lidelser/problemstillinger. 

Den sekundære målgruppe: Personalet/sundhedsgruppen (Marianne S., Anne L og Gitte S.) på Provstebakken.  

Antal afholdte møder i 

aktionslæringsgruppe 

Tid brugt i alt 

Indledende møde: Provstebakken, d. 8. april. 2015. Maria, Marianne, Karina, Gitte, Dorita 

Modul 1: Provstebakken, d. 5. maj 2015. Maria, Marianne, Karina, Gitte, Dorita 
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Modul 2: Folkesundhed Aarhus, d. 17. august 2015, Dorita.  

Modul 3: Dato 

Modul 4: Dato 

Modul 5: Dato 

Noter antal møder i ALG i Provstebakken 

Antal borgere berørt af 

indsatsen/der har gennemført 

forløb i forbindelse med 

projektet 

 

 

 

 

Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

Mål 1:  

Øge kvalitet i 

medicinering og 

medicinudleveringen) 

Delmål 1:  V. projektets afslutning følger medicinudleveringen den 

enkelte beboers aktuelle ordination.  

 

Vedtage og nedskrive procedurer omkring medicindosering og håndtering. 
Sikre adgang til FMK 
Etablere procedure for indsamling af Beboersamtykke til adgang til FMK  
Ugentlig gennemgang af medicinskemaer på P-møde (er gjort pr. september 2015) 
Nedsættelse af personaleundergruppe med sundhedsfaglig udd., der bl.a. varetager 
selve medicindoseringen.  (er gjort pr. september 2015) 
Benyt evt. erfaringerne fra 'Patientsikker Kommune/I sikre hænder' som Selskab for 
Patientsikkerhed har lavet (linket er delt i to af pladshensyn).   
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http://www.apotekerforeningen.dk/~/media/ 
Apotekerforeningen/analysersundhed/23102013_medicinering_botilbud.ashx 

Indikator:  

Status på indikator, midtvejs: Løbende optælling af utilsigtede 

hændelser ift. medicinhåndtering i perioden fra opstart til midtvejs. 

Obs på at indikatoren ikke er entydig. Det kan være positivt at der er 

flere UTH – det kan tyde på en bedre opmærksomhed omkring 

rapportering.  

Status på indikator, afslutning: Optælling af utilsigtede hændelser ift. 

medicinhåndtering fra opstart til afslutning. 

Ansvarlig:  
Sundhedsgruppen:  Marianne S., Anne L og Gitte S. 

Metode: Her tænker vi mest på metode til opsamling af indikatoren, 

her ville det nok være indrapportering af UTH 

 

Ansvarlig:  

Sundhedsgruppen 

Delmål 2: Alle beboeres medicinering er gennemgået ift. nationale 

vejledninger 

Alle beboere følger (får tilbudt) årligt tjek v. egen læge eller farmaceut? 

 Etablering af samarbejde med kommunalt ansatte farmaceuter. 

Årlig gennemgang af hver borgers medicin/generel sundhedstjek v. egen læge. 

Fortsat informere borgerne om mulighed for lægeskift, til praktiserende læge, der 

ønsker at indgå samarbejde med Provstebakken – herunder tilbyde hjemmebesøg. 

Etablere formaliseret samarbejde med kommunale? farmaceuter. 

http://www.apotekerforeningen.dk/~/media/
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Etablere formaliseret tilbud/info om mulighed for gennemgang af medicinering (eks. 

ifm. 1. statusmøde) 

Etablere formaliseret tilbud om følgeskab/hjemmebesøg  til egen læge  (ex. ifm. 1. 

statusmøde eller ifm. fødselsdato) 

Indikator:  

Status på indikator, midtvejs: Antal beboere, der 1) har fået tilbudt og 

2) har modtaget årligt tjek v. egen læge eller farmaceut i perioden 

opstart til midtvejs.  

Status på indikator, afslutning: Antal beboere, der 1) har fået tilbudt og 

2) har modtaget årligt tjek v. egen læge eller farmaceut i perioden 

opstart til afslutning,  

Ansvarlig: 

Sundhedsgruppen 

Metode:  Optælling af antal beboere, der 1) har fået tilbudt og 2) har 

modtaget årligt tjek v. egen læge eller farmaceut i perioden opstart til 

afslutning.  

Igen – det nedenstående kan ses som aktiviteter og evt. blive flyttet op 

herunder.  

Ansvarlig:  

Sundhedsgruppen. 

Mål 2. Reducere 

indtag af sukker og 

fedt blandt beboerne 

Delmål 3: Kost. 

Ved projektets afslutning skal Provstebakken kunne tilbyde beboerne 

 Proaktivt praktisk og pædagogisk tilgang, hvor personalet er ansvarlig for såvel 

indkøb som tilberedning af måltider. 
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og øge fællesspisning 

 

 

mulighed for 3 retter mad dagligt. Kostansvarlig udpeges 

Menuplanlægning  

Indkøbsbudget 

Arbejdsgrupper 

Indikator:  Hvor mange beboere deltager i hhv. hel og ½ kostordning. 

Status på indikator, midtvejs:____Optælling____________ 

Status på indikator, afslutning:__Optælling ______________ 

Ansvarlig:  

Metode:  Optælling 

 

Ansvarlig: Sundhedsgruppen (måske ny medarbejder) 

  

  

Mål 3: Stabilisering 

af den psykiske 

tilstand 

Delmål 1:  Personalet har fornødne kompetencer – klinisk og 

pædagogisk 

Fast klinisk undervisning v. psykiatrisk overlæge (Dato) 

Alle personaler gennemgået og bestået uddannelsen: Kompleksitetshåndtering i 
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(kerneopgave). 

Sikring af øget 

stabilitet, tryghed for 

beboerne og 

faglighed hos 

personalet? 

 

 

Psykosocial Rehabilitering. (Dato) 

Supervision v. psykolog (Dato) 

(kompetenceudvikling på tværs og for enkelte personer/faggrupper) 

Åben Dialog: (Dato) 

Adoult Sensory Profile: (Dato) 

Indikator: Antal personaler der har modtaget klinisk og pædagogisk 

kompetenceudvikling.  

Status på indikator, midtvejs: Antal personaler der har modtaget klinisk 

og pædagogisk kompetenceudvikling ved midtvejsstatus.  

Status på indikator, afslutning: Antal personaler der har modtaget 

klinisk og pædagogisk kompetenceudvikling ved afslutning.  

Ansvarlig:  

Dorita Flindt 

Metode: Optælling Ansvarlig:  Dorita Flindt 

 

 Delmål 2: Perioder mellem beboernes genindlæggelser bliver længere 

i løbet af projektperioden. 
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 Indikator: Før, midt og efteroptælling af hver beboers 

indlæggelsesperioder. 

Status på indikator, midtvejs: udvikling fra baseline (før aktiviteterne) 

og til midtvejs.  

Status på indikator, afslutning: udvikling fra baseline (før aktiviteterne) 

og til afslutning. 

Ansvarlig: 

Sundhedsgruppen 

 Metode:  Optælling af samlede længde af indlæggelser året før 

indflytning/projektopstart og ved projektets afslutning.  

Ansvarlig:  Marianne S. 

 


