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Egekrogens handleplan 
 LAKS – Handleplan Egekrogen, udfyldt november 2015 

Enhed, kontaktperson i LAKS Psykiatrisk Daghjem Egekrogen, beliggende på Seniorcenter Egegården i Gladsaxe 

Lisbeth Møller Hansen, daglig leder 

Beskriv formålet med LAKS 

handleplan og udfordring 

At sikre at alle borgerne i Egekrogen får de bedste / lige muligheder for at arbejde med at vedligeholde og / eller forbedre egen psykisk, fysisk og 

social sundhed. 

Gennem en mere systematisk og struktureret procedure for afholdelse af opstartssamtale og tremånederssamtale, bliver der et bedre 

udgangspunkt for udarbejdelsen af individuel mål- og handleplan for den enkelte borger. Der opnås endvidere større forståelse for at 

medarbejderne i Egekrogen arbejder med forskellige mål i forhold til borgerene – dvs. en differentieret indsats for at skabe et lige tilbud.  

Beskriv målgruppen 37 borgere i psykiatrisk daghjem, Egekrogen 

Borgerne i Egekrogen er i alderen 60 – 97 år. De har alle en eller fanden form for social eller psykisk udfordring, uden nødvendigvis at have en 

diagnose. De er hjemmeboende, og kommer i et gruppetilbud en – to gange om ugen.  

Antal afholdte møder i 

aktionslæringsgruppe 

Tid brugt i alt 

4 møder i alt 

Estimeret tid brugt i alt 6-8 timer 
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Antal borgere berørt af 

indsatsen/der har gennemført 

forløb i forbindelse med 

projektet 

Alle 37 borgere bliver berørt af projektet.  

 

 

 

Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

Mål 1:  

At sikre/ give borgerne i 
Egekrogen de bedste 
muligheder for at 
arbejde med at 
vedligeholde og/eller 
forbedre egen psykisk, 
fysisk og social sundhed. 

 

 

Delmål 1: Alle borgere der starter i Egekrogen modtager den samme procedure i 

forbindelse med deres opstart. 

Der skal udarbejdes en plan og procedure for nye 

borgeres opstart i Egekrogen 

Indikator: Der er udarbejdet en plan og procedure 

Status på indikator, midtvejs: Pr. 1. december 2015 bliver alle nye borgere introduceret 

til Egekrogen på baggrund af den besluttede plan og procedure. 

Status pr. 13. april 2016 er at 8 borgere (dvs. 100% af de visiterede borgere siden 

medio 2015) har gennemført ny proceduren.  

Ny procedure og nyt skema:  

Når borgeren starter i Egekrogen, er første kontakt i 

borgerens hjem. Her udfyldes et skema for 

hjemmebesøg, med dels fakta omkring borgeren, 

borgerens ønsker og behov, borgerens perspektion på 

egen situation og samt fysisk, psykiske og sociale 

formåen. Det afklares hvilke yderligere aktører der er i 

borgerens netværk, og Egekrogens forholden til disse 

aftales.   

Ud fra samtalen udarbejdes en midlertidig handleplan i 

omsorgssystemet Care. Denne plan revideres/følges op 

på 3-månederssamtalen.  
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Ansvarlig: Egekrogen 

Metode: Der udarbejdes en skabelon, som arkiveres i vores sags- og journalsystem 

(ProFile). Skabelonen afprøves i oktober og november. Medio november tilpasses 

skabelonen ud fra de gjorte erfaringer.  

Ansvarlig: Egekrogen 

Delmål 2: Alle nye borgere i Egekrogen har efter tre måneder et mål- og 

evalueringsmøde, hvor borgerens mål og handleplan for vedligeholdelse eller 

forbedring af borgernes psykiske, fysiske og sociale sundhed drøftes. 

Borgerne inviteres til mål- og evalueringsmøde med 

kontaktperson, hvor den besluttede procedure 

anvendes.  

Nyt samtaleskema:  

Ved tre-månederssamtalen tages udgangspunkt i 

opstartskema fra hjemmebesøg, og evt. uudfyldte dele 

gennemgåes.  

Herudover evalueres opstarten i Egekrogen, 

indplacering på hold, relation til de øvrige deltagere, 

udbytte. 

Under mødet laver borgeren en score af egen gennerelle 

trivsel. Formålet med samtalen er at aftale mål og 

handleplan for borgen for den kommende periode.  

Indikator: Pr. 1. juni 2016, har 100% af borgerne opstartet efter 1. december 2015, 

efter tre måneder haft et mål- og evalueringsmøde. 

Status pr. 13.april 2016 er at der gennemføres samtale med alle, der har været i 

Ansvarlig: Egekrogen 
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Egekrogen tre måneder.  

Metode: Møderne afholdes, og skabelonen følges. Ansvarlig: Egekrogen 

Delmål 3: Egekrogens nuværende borgere skal gennemgå samme procedure som de 

nye borgere mhp. ensartet tilgang til mål- og evalueringsarbejdet 

De nuværende borgere afholder møde med 

kontaktperson ud fra skemaet omtalt i delmål 2.  

Indikator: Pr. 1. juni 2016 har 30% af borgerne holdt møde.  

Status pr. 13. april 2016 er at, der har været afholdt samtale ud fra den nye 

samtaleskabelon med 45% af de ikke-nyopstartede borgere i Egekrogen.  

Ansvarlig: Egekrogen 

Metode: Kontaktperson holder møde ud fra den besluttede model.  Ansvarlig: Egekrogen 

 


