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Handleplan 
 ALG – Handleplan 

Enhed, kontaktperson i ALG Plejehotellet 

Kontaktperson: Mette Engberg Munch 

Beskriv formålet med ALGs 

handleplan og udfordring 

Formål: At borgere, der kommer til ophold på Plejehotellet og som ikke nødvendigvis er i stand til at opstille realistiske og opnåelige mål for 

opholdet, tilbydes et struktureret og målrettet REHAB forløb. Forløbet planlægges på baggrund af borger medinddragelse og en tværfaglig 

vurdering med udarbejdelse af handleplan, der skal opleves realistiske og fremmende for rehabiliteringen af både borger og medarbejder. 

Mål: At alle borgere får udarbejdet en tværfaglig, målrettet og struktureret REHAB handleplan for deres ophold på Plejehotellet indenfor 5 dage. 

Beskriv målgruppen Alle borgere, der bliver visiteret til et rehabiliteringsforløb ved Plejehotel Stenhusbakken. 

Antal afholdte møder i 

aktionslæringsgruppe 

Tid brugt i alt 

Gruppen har været udfordret ved udskiftning af medlemmer, flytning af arbejdsplads samt fusionering med et tidligere Plejecenter. Der er ændret 

ved strukturen og medarbejder sammensætningen. 

Der har været anvendt ca. 8 timer på lokal mødeaktivitet, 

Antal borgere berørt af 

indsatsen/der har gennemført 

forløb i forbindelse med 

Ved Plejehotel Aavang: 2 borgere. 



 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

projektet Ved Plejehotel Stenhusbakken forventes et større antal. 

 

 

 

Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

Mål 1:  

At alle borgere har en tværfaglig 

REHAB handleplan for deres 

ophold på Plejehotellet indenfor 

5 dg. 

 

Delmål 1: 

At borger tilbydes afholdelse af målsamtale indenfor 5 dg, denne dokumenteres i form 

af handleplan i journalsystemet Care. Borgers handleplan justeres og evalueres til 

tværfaglig konference mandag og torsdag. 

 

Den første nye REHAB borger som ankommer i okt.  15 

bliver fulgt i henhold til de rammer, der er sat op i 

projekt LAKS. Efterfølgende vil der løbende blive 

arbejdet med rammerne i henhold til projektet. Dette 

for at alle medarbejdere kommer ordentlig ind i hvad 

målsamtalen er og hvordan handleplaner anvendes. 

Plejehotel Stenhusbakken: 

Den første nye rehab. Borger, der ankommer i uge 19, 

2016 bliver fulgt i henhold til de rammer, der er sat op i 

projekt LAKS. Efterfølgende tilknyttes løbende de nye 

rehab. borgere.  

Indikator: Indikator: At 80 % af borgerene har haft en målsamtale indenfor 5 dg. 

Data trækkes i CARE. Dette gøres hv. 4. uge efter implementering. 

Ansvarlig:  

Tina trækker oplysninger fra Care. Første gang i uge 23, 
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Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Metode:  

Der informere via nyhedsbrev omkring projekt LAKS, så alle medarbejdere har 

mulighed for, at høre om projektet.  

 Underviser medarbejderne i opstilling af mål, her anvendes SMART mål 

Udarbejdelse af en skabelon til handleplan for et rehabiliterende ophold. 

 

Undervisning i handleplaner, der startes med sygeplejerskegruppen samt 

fysioterapeut. 

Fysioterapeut/ergoterapeut deltager i målsamtaler og foretager løbende side by side 

oplæring af SSA og SSH i forbindelse med afholdelse af målsamtaler 

 

På status ark tilføjes et punkt, der hedder målsamtale. 

 

Ansvarlig: Mette, senest i uge 17 

Tina starter undervisning d. 20/4 og fortsætter 4 uger 

frem. 

Tina og Susan udarbejder eksempel på handleplan d. 3. 

maj kl. 8.00 

Susan og Tina arrangerer undervisning i uge 19 +20 

 

Tina i forbindelse med den første målsamtale, 

efterfølgende løbende som der modtages REHAB 

borgere. 

 

Tina tilføjer i uge 19 punktet på statusarket, så det er 

klar til anvendelse ved modtagelse af den første borger. 

Mette informerer i nyhedsbrev om punktet på 

statusarket. 
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Delmål 2: At borgerne fastholdes i deres rehabiliteringsforløb under ophold ved 

Plejehotel Stenhusbakken 

 At borgerens handleplan bliver drøftet og evalueret ved 

de ugentlige konferencer så borgere og medarbejdere 

oplever en kontinuitet og sammenhæng under forløbet. 

Indikator: At alle medarbejdere har kendskab til og i 80 % af tilfældene anvender 

handleplan i forhold til borgerens rehabiliterende ophold ved Plejehotellet. 

Dette undersøges ved en stikprøve kontrol i Care, når der søges efter data omkring 

afholdelse af målsamtale. Der undersøges, om medarbejderne anvender 

handleplanerne til at evaluere og dokumentere i. 

Status på indikator, midtvejs:________________  

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig:  

 

Tina undersøger om medarbejderne anvender 

handleplanen. 

Metode:  

Medarbejderne præsenteres for procedure af afholdelse af konferencer med 

indarbejdelse af opgavefordeling jævnfør procedure. 

Proceduren lamineres og hænges op, så den er let tilgængelig ved afholdelse af 

konferencerne. 

Proceduren præsenteres kort ved start af konferencer. 

Ansvarlig:  

Mette sender proceduren ud sammen med nyhedsbrev 

senest i uge 17. 

Tina laminerer og hænger proceduren op senest i uge 17 

Tina og Linda, der er fysioterapeut er tovholder for, at 

gennemgå proceduren. Start fra uge 17. 
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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:  

Metode:  Ansvarlig:  

Delmål 2:   
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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: 

 


