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Handleplan 
 ALG – Handleplan 

Enhed, kontaktperson i ALG Genoptræningscentret, Liselotte Bonde 

Beskriv formålet med ALGs 

handleplan og udfordring 

At forbedre den sociale ulighed i sundhed ved at skabe bedre og mere helhedsorienterede løsninger til borgere med multisygdom 

(Multisygdom: Forekomst af to eller flere langvarige sygdomme hos den samme patient) og deraf følgende komplekse problemstillinger.  

Projektet har hermed fokus på at fremme lige adgang til kommunale tilbud, hvilket vi bl.a. forstår som, at den lige adgang først er reel, når 

sårbare/ressourcesvage borgere er hjulpet gennem ”systemet” og aktuelt har fået tilbudt eksisterende muligheder. Det forudsætter, at vi som 

professionelle får afdækket alle borgernes ressourcer ved en helhedsorienteret tilgang, ligesom det forudsætter, at vi kender til kommunens 

tilbud.  

Sårbare/ressourcesvage borgere deltager ofte mindre aktivt og initiativrigt sammenlignet med ressourcestærke borgere, hvorfor indsatsen 

ofte skal være mere omfattende og mere intensiv. 

Vi oplever udfordringer i arbejdet med borgere som fx har anden grundlæggende lidelse, end de er henvist til træning for, men som har 

betydning for resultatet af træningsforløbet. Det kan være:  

 Borgere med psykiatriske diagnoser, hvor deres psykiske lidelse sætter begrænsning for træningsudbytte.  

 Borgere med en psykisk eller somatisk sygdom hvor der ikke er en fælles og koordineret indsats. 

 Borgere der er tilknyttet flere kommunale indsatser/aktører, hvor vores digitale systemer ikke ”taler” sammen, hvilket kan give 

udfordringer i forhold til kommunikation.  

 Borgere der ikke får det fulde udbytte af genoptræning/træning, idet der kan være komplikationer til fx opheling af sår efter operation 

grundet underliggende problematik med rygning, alkohol, kost m.v. og hvor der kan opstå etiske dilemmaer i forhold til at ”blande” sig i 
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livsstil, som borger ikke har bedt om.  

 

Vi ønsker at tage udgangspunkt i og leve op til Sundhedsaftalen 2015-2018, og den ny bekendtgørelse om genoptræning 1/1 2015, som er 

retningsgivende for vores indsatser for borgerne.  

Ifølge Bekendtgørelse om genoptræningsplaner fremgår det af §5, at: 

 Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge genoptræningsindsatsen i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til borgerens 

samlede rehabilitering i henhold til sundhedsloven samt anden lovgivning. 

Ifølge Sundhedsaftale Region Sjælland 2015-2018 fremgår det: 

 Vi vil samarbejde tættere om den gruppe borgere, som vi er meget fælles om. Kronisk syge borgere, herunder borgere med multisygdom 

er blandt gruppen med mange og hyppige kontakter i sundhedsvæsenet. Samarbejdet om psykisk syge borgere med somatiske lidelser 

skal styrkes. 

 Vi samarbejder oftest i samtidige forløb. Det udfordrer den hidtidige tilgang i sundhedsaftalen, hvor udgangspunktet i højere grad har 

været, at stafetten overdrages til næste aktør. Ambitionen er at sikre borgeren et smidigt forløb med et uafbrudt flow. 

 Forudsætningen, for at dette kan ske, er, at forløbet hurtigt kortlægges, så aktørerne, der skal byde ind for at sikre flow i forløbet, kender 

forløbet, samt at borgeren er kendt af og kender de aktører, der skal involveres. Der skal tidligt ske en kobling af rette aktører til 

borgerens forløb. 

 Centralt for samarbejdet omkring genoptræning og rehabilitering er, at alle borgere med nedsat funktionsevne relateret til somatisk 

og/eller psykisk sygdom, som har behov for genoptræning og/eller rehabilitering, får tilbudt et sammenhængende og velkoordineret 

forløb af høj faglig kvalitet.   

Beskriv målgruppen Borgere med multisygdom og komplekse problemstillinger med risiko for dårlig prognose, hvis man ikke kan tilbyde en tilstrækkelig 

helhedsorienteret og koordineret løsning.  

Afgrænses i dette projekt til borgere henvist grundet amputation eller hjerteproblemer med tanke på, at der kan skabes overførselsværdi til andre 

grupper af borgere efterfølgende. Når der fremadrettet bruges begrebet ”spidskompetencer” er det således relateret til terapeuter/assistenter, 
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som har særlig viden og kompetencer i forhold til træning af disse borgere. 

I forhold til multisygdom forstås i dette projekt også borgere med underliggende problematikker i form af fx livsstilsfaktorer, som nødvendigvis ikke 

er diagnosticeret som to eller flere langvarige sygdomme (jf. tidligere beskrivelse), men hvor livsstilsfaktorer kan være underliggende problematik i 

forhold til et optimalt genoptræningsforløb. 

Antal afholdte møder i 

aktionslæringsgruppe 

Tid brugt i alt 

Workshops d. 21.5 kl. 13-16 + d. 19.6 kl. 9-12 

Arbejdsmøder d. 4.6 kl. 12-13 + d. 16.6 kl. 12-13 + d. 17.8 kl. 8.15-9.30 + d. 21.8. kl. 8.45-9.30 + d. 28.8 kl. 9-10 + d. 19.10 kl. 8.30-10 + 30.11 kl. 

8.15-9.30+20.1.16+25.2.16+ 3.03.16+17.3.16 +14.4.16 

Antal borgere berørt af 

indsatsen/der har gennemført 

forløb i forbindelse med 

projektet 

 

 

 

Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

Mål 1:  

Borgere med multisygdom skal 

have tilbudt en helhedsorienteret 

og koordineret indsats, hvor 

vigtige årsagssammenhænge 

Delmål 1:  

Afdække Holbæk Kommunes tilbud i relevante enheder i forhold til borgere henvist 

grundet amputation eller hjerteproblemer. 

Udarbejde et samlet overbliksmateriale med 

kommunens tilbud, som kan lægges på server til alles 

orientering. 

Gennemsøge hjemmeside, intranet m.v. for beskrivelser 

af enheder og deres tilbud. Kontakt til relevante 
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afdækkes og håndteres.   

 

enheders personalegrupper for indhentning af 

information. 

Indikator: Alle personaler (fys, ergo, træningsass., adm. personale, leder) på 

Genoptræningscentret skal senest med udgangen af marts 2016 have kendskab til 

relevante tilbud i Holbæk Kommune i forhold til borgere henvist grundet amputation 

eller hjerteproblemer. Informationsmateriale er udarbejdet senest 1. november 2015. 

Status på indikator, midtvejs: Der er udarbejdet spørgeskema til kolleger med 

afdækning af viden vedrørende tilbud. Der er indkommet 25 besvarelser, og der er 

udvalgte tilbud, som en stor andel ikke kender til – flere end 10 personer. Vi aftaler at 

udarbejde informationsmateriale på baggrund af skemaets opbygning, hvor der 

indsættes links, billeder og kontaktoplysninger i skemaet. Camilla ansvarlig. Deadline 

rykkes til 1. december 2015. 

30.11 – Camilla arbejder på sagen, deadline rykkes til d. 15. december. 

20.1.16 – Skema er under udarbejdelse. Opmærksom på lidt flere tiltag fx akuttilbud, 

ungeindsats, alkoholproblemer, demens. Camilla laver listen så færdig, så hurtigt, som 

det er muligt (inden uge 7) og sender udkast ud inden næste møde (i februar, Liselotte 

indkalder), hvor skemaet gennemgås og godkendes. Vi skal have taget stilling til, hvor 

mange informationer oversigten skal indeholde og hvor meget overlap der er til det 

materiale, som Liselotte og Janne er ved at udarbejde (tilbud efter §140).  

25.2.16 – vi drøfter om oversigten kun skal gælde målgruppe eller skal være en 

oversigt over alle tilbud. Janne laver også oversigt over træningstilbud m.v. Hvor meget 

overlap er der her? Skal det være to adskilte dokumenter? Vi aftaler, at Liselotte og 

Camilla sætter sig sammen med Janne for at gennemgå de to dokumenter for at se, 

hvor det giver mest mening at beskrive de enkelte tilbud. Vi aftaler, at vi allerede nu 

Ansvarlig: Line, Minna og Liselotte. 
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udvider oversigten til at gælde for andre end den beskrevne målgruppe. Deadline for 

en færdig oversigt er til LAKS-møde d. 17. marts. 

17.3.16 - Camilla og Janne arbejder videre med en samlet oversigt. Derefter møde med 

Dorthe Fogtdal – grafiker. Vi skal finde ud af, om vi selv kan lave opdateringer i 

programmet ”Indesignet”, som oversigten er lavet i. Oversigten forventes færdig til 

efteråret 2016. 

14.4.16 Camilla har sendt et udkast til Liselotte og skal kvalificeres inden det sendes til 

Dorthe.     

 

Status på indikator, afslutning: __________________________ 

Metode: se under aktivitet  

Delmål 2:  

At få skabt et samarbejde med konsulenter fra andre dele af organisationen, så 

indsatser for borgeren koordineres bedst muligt.  

Oprette et dokument, hvor medarbejdere angiver, 

hvilken viden de besidder og hvad de føler, de mangler 

viden omkring. Kan systematiseres ved en form for 

afkrydsningsskema og muligheder for uddybende svar. 

Etablere fysiske møder, evt. via en form for speeddating, 

med relevante samarbejdspartnere – eks. 

sundhedscenter, sundhedsvejledere, plejehotel, 

jobcenter, handicap og hjælpemidler, misbrugscenter, 

demenskonsulenter, psykiatri og børn osv. 
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Få beskrevet hvordan kommunens tilbud/personalets 

viden kan anvendes – henvisningsprocedure m.v.  

Dele viden gennem de ”gode” historier på 

personalemøder. 

Indikator: senest med udgangen af november 2015 har vi fået skabt et overblik over, 

hvilken viden vi har, og hvad vi har brug for at vide mere om. Inden udgangen af 

februar 2016 skal medarbejdere, med spidskompetencer, føle sig velorienteret og have 

tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne vurdere behov og igangsætte indsatser 

til særlig ressourcesvage borgere. Derudover skal alle medarbejdere på 

genoptræningscenteret vide, hvem der har spidskompetencer her på stedet. 

Status på indikator, midtvejs: Der er udarbejdet spørgeskema til kolleger med 

afdækning af viden vedrørende tilbud. Der er indkommet 25 besvarelser, og der er 

udvalgte tilbud, som en stor andel ikke kender til – flere end 10 personer. Vi aftaler at 

udarbejde informationsmateriale på baggrund af skemaets opbygning, hvor der 

indsættes links, billeder og kontaktoplysninger i skemaet. Camilla ansvarlig. Deadline 

rykkes til 1. december 2015. 

Vi skal invitere personer fra relevante afdelinger til fredagsmøder. Liselotte får 

efterhånden overblik over nogle af de andre afdelinger i omstillingsgruppen, hvor hun 

sidder. Vi aftaler, at hun laver aftaler med udvalgte medlemmer i denne gruppe. 

Desuden skal der laves aftale med Gitte fra hjælpemiddel. Vi aftaler desuden at 

planlægge et personalemøde, hvor terapeuter fra sundhedscenteret fortæller om 

deres tilbud. Vi har fået en del nye kolleger, som ikke kan forventes at kende til tilbud, 

og for andre kan det blive en lille reminder. Vi påtænker at lave aftaler med diverse 

personer i december og januar, da vi gerne vil have udarbejdet informationsmaterialet 

Ansvarlig: Minna og Camilla 
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først, så kolleger kan orientere sig her, inden de fysiske møder afvikles. 

30.11 – deadline for informationsmateriale rykkes til 15. dec. Aftaler med respektive 

relevante personer rykkes til januar. Der skal etableres aftale med særlig information 

til de personer, der arbejder med målgruppen, så de klædes på til at indgå i dialog om 

livsstilssygdomme. Vi forsøger om der kan laves aftale i december/januar. Drejer sig 

om Line, Peter, Hella og Susan samt LAKS projektgruppe herfra. 

20.1.16 – vi har haft besøg af aktivmedarbejdere fra aktivcentre og af Lene fra 

akuttilbud (støtte i psykisk og social krise) med fokus på akut førstehjælp. Vi skal 

overveje kompetenceudvikling for medarbejderne i relation til psykisk førstehjælp. Vi 

skal desuden have lavet aftale med Lene Zoega angående alkoholtilbud og den 

rådgivende samtale. I forhold til rygning skal vi have viden om VBA. Konsulenter fra 

sundhedscenteret kommer fredag d. 6.2 og fortæller om deres tilbud. Visitatorer 

kommer d. 12.2 og informerer om deres arbejde. Vi skal desuden have lavet aftale med 

misbrugscenteret. Liselotte arbejder videre med at få lavet aftaler. 

25.2.16 – Lene Zoega kommer fredag d. 11.3. I forhold til VBA bliver der lavet kursus i 

Holbæk kommune. Vi skal sikre repræsentation med et par pladser, og så formidler 

disse videre til gruppen. Besøg fra visitatorer er flyttet til d. 18.3. Er dog endnu ikke 

bekræftet. Der skal laves ny aftale med konsulenter fra sundhedscenteret. Liselotte 

følger op. Hun følger også op på kompetenceudvikling vedrørende psykisk førstehjælp.  

17.3.16 - Liselotte er ikke med til dette møde – følges op næste gang. Visitatorer 

kommer til morgenmøde 18.3.16. 

14.3.16 Ny aftale med konsulenterne fra Sundhedscentret d.21.juni. Liselotte har ikke 

nået at få fulgt op på psykisk førstehjælp.  
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Status på indikator, afslutning:________________ 

Metode: se under aktivitet  

Delmål 3:  

At terapeuter/assistenter på Genoptræningscenteret har et arbejdsredskab der kan 

sikre, at man får afdækket væsentlige problemstillinger med betydning for 

træningsforløbet. 

Udarbejde retningslinjer/procedurebeskrivelse i forhold 

til at afdække borgers samlede problemstillinger ved 

opstart på genoptræningscenteret, så vi tidligt i forløbet 

får et overblik over, hvilke samarbejdspartnere der kan 

være relevante i de enkelte borgerforløb for at skabe en 

helhedsorienteret indsats. 

Indikator: med udgangen af februar 2016 er udarbejdet 

procedurebeskrivelse/retningslinje for opstart af borgere henvist grundet amputation 

og/eller hjerteproblemer, med spørgsmål/undersøgelse/tilgang til afdækning af 

relevante problemstillinger. 

Status på indikator, midtvejs: Vi er ikke gået i gang med dette arbejde endnu. Lotte og 

Mette har aftalt møde d. 4. november. Sundhedscenteret brugere allerede 

screeningsredskaber – vi undersøger om det er noget, vi også kan bruge. Mette har 

desuden erfaring fra brug af lignende fra tidligere job. Evt. kontakte misbrugscenter for 

at få råd/vejledning til, hvordan vi kan tage fat på svære problematikker på en god 

måde. Vi skal også se om vi kan definere, hvem der er sårbare borgere. 

30.11 – Mette og Lotte har lavet screeningsredskab. Line sørger for at formidle videre 

Ansvarlig: Lotte og Mette 
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til Peter, Hella og Susan, så redskabet kan prøves af i december/januar. 

20.1.16 – Indtil videre er det kun Line, der har afprøvet. 

25.2.16 – Peter, Mette og Lotte har nu også afprøvet screeningsredskabet. Hella har 

desuden også været på sidelinjen sammen med Line ved første gangs samtaler, 

ligesom Susan også har fokus på dette. Erfaringer – der er blevet større fokus på de 

væsentlige ting, screeening bruges ikke systematisk men spørgsmål implementeres i 

anamnese. Line også oplevet, at trods snak om fx tilbud i sundhedscenteret, så husker 

borgerne ikke at der er talt om det. Skal gentages mange gange, noget handler om 

timing i forhold til at være modtagelig. Vi taler om vigtigheden af pædagogisk tilgang, 

hvor der løbende spørges ind til, hvad borger kan huske at være informeret om. Taler 

også om, at ”Borgerens plan” måske kan være et godt redskab, hvor der kan komme 

handling bag samtalen, hvor aftaler, links m.v. kan noteres ned. Marlene fra 

sundhedscenteret har været på hjerteholdet og informere om tilbud. Et tilbud vi 

forsøger at fastholde i forhold til at sikre, at borgerne er klar over, at tilbud findes. 

Vi oplever, at screeningsredskabet kan bruges og giver mening. Når man har vendt 

nogle af punkterne bliver det mere naturligt at vende tilbage til emnet senere i 

forløbet. Vi skal forsøge at lave en lidt mere komprimeret udgave på ca. ½ side, der evt. 

kan lamineres og udleveres til alle tp. Lotte og Mette går videre med dette. Deadline – 

har lavet udkast til gennemgang på mødet d. 17. marts. Evt. vente med at udlevere til 

tp. Til vi har haft besøg af sundhedskonsulenter. 

17.3.16 - Drøfter udkastet som Lotte og Mette har udarbejdet. Beslutter vi spørger 

overordnet til livsstilsfaktorer og ikke præcist ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Når vi har fået et overblik kan der senere udspørges nærmere. Vi beslutter desuden at 

samle skalaerne på bagside af skema og så have alle spørgsmålene på første side. 

Lotte reviderer guiden og sender ud. Afprøves i gruppen med tp/ass. Relateret til 
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målgruppen (Hella, Susan, Camilla K., Line og Peter). Camilla, Lotte og Mette fortsætter 

også med afprøvning med ny udgave. Der gøres status på erfaringer ved næste LAKS-

møde i april måned. 

14.3.16 - Guiden er blevet revideret, men den er ikke blevet afprøvet endnu. Der 

arbejdes på at få den afprøvet inden næste møde.  

Status på indikator, afslutning:________________ 

Metode: se under aktivitet  

Mål 2:  

Borgere med multisygdom 

oplever, der bliver taget hånd om 

hele deres situation på en 

respektfuld og værdig måde. 

 

Delmål 1:  

At terapeuter/assistenter føler sig klædt på til/komfortable med at inddrage 

sundhedsperspektiver i genoptræningsindsatsen, som har betydning for hele indsatsen 

fx vægttab, rygestop m.v. som en forudsætning for, at borgerne får en god oplevelse. 

Etablere seance hvor alle, og som minimum 

medarbejdere med spidskompetencer, får viden om, 

hvordan vi håndterer den ”svære” samtale. Evt. 

undervisningsseance med ekstern underviser. 

Få overblik over, om alle terapeuter/assistenter er 

bekendt med den motiverende samtale. De, som ikke er, 

skal gøres bekendt med den. 

 

Indikator: senest med udgangen af februar 2016 har alle medarbejdere med 

spidskompetencer viden om den ”svære samtale” og den ”motiverende samtale”. 

Senest med udgangen af april 2016 har medarbejdere med spidskompetencer 

afprøvet procedurebeskrivelse/retningslinjer og har fået erfaring med brug af dette.  

Ansvarlig: Liselotte, Line, Lotte og Mette 
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Status på indikator, midtvejs: personer med spidkompetencer i forhold til målgruppen 

er: Hella, Susan, Line, Kristian, Peter. Vi skal have lavet et møde med disse personer, 

hvor vi informerer om, hvad der arbejdes med. Liselotte har sendt mødeindkaldelse ud 

til fredag d. 6. nov. Desuden skal vi vurdere, om disse personer skal mødes med 

personale fra fx sundhedscenter og misbrugscenter, som formodes at have særlig 

viden om den motiverende/svære samtale. Mødet skal afdække, om udveksling af 

viden med disse afdelinger/personer vil være nok i forhold til et generelt 

kompetenceløft eller der evt. skal ekstern underviser til. Derefter skal tages stilling til, 

om der skal laves en temadag for alle og i så fald, hvornår dette skal være. 

30.11 – der har været møde jf. ovenstående. Der skal etableres møde med personale 

fra sundhedscenter i løbet af december/januar. Line præsenterer screeningsredskab 

for Peter, Hella og Susan til afprøvning i december/januar. 

20.1.16 – Der er lavet aftale med konsulenter fra sundhedscenter d. 6.2.16. Line har 

primært selv haft borgere fra målgruppen og har afprøvet redskabet. Hun savner 

screening for angst og depression GDS15 (måler depressionssymptomer) og 

ensomhedsskala (UCLA) samt noget om selvvurderet helbred. KRAMS faktorer kan evt. 

slås sammen for at gøre oversigten lidt mere overskuelig. Har ikke introduceret for 

Peter, Hella og Susan, hvilket vi fastholder skal gøres inden næste møde. Vi aftaler, at 

Lotte, Mette og Camilla afprøver på deres borgere også - så mange som muligt inden 

næste møde.  Næste møde bliver i februar måned. 

25.2.16 – Liselotte laver aftale med sundhedskonsulenter. Peter, Hella, Susan, Mette 

og Camilla har afprøvet screeningsredskab/fået erfaringer – se tidligere punkt. Vi laver 

en komprimeret udgave – se tidligere punkt. Vi drøfter, hvem der skal screene for 

angst og depression. Line snakker med Marlene fra sundhedscenteret i forhold til 

sidstenævnte. Liselotte og Line kigger på dette torsdag d. 3. marts, ligesom de ser på 

redskaber til selvvurderet helbred. Status gives på næste møde d. 17.3.16. 
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03.03.16 Line og Liselotte har kigget på skemaer for selvvurderet helbred. Der er 

fundet god inspiration i noget materiale Susan og Hella har fundet på nettet fra Green 

Network. Derudover har Liselotte fået materiale af Karina fra 

kræftrehabiliteringsområdet. Et behovs vurdering skema som måske også kan være 

inspiration til selvvurderet helbred evt. koblet på anamnese optagelse.  

Mht screening for angst og depression er det drøftet med Marlene fra 

Sundhedscentret. Og vi er enige i at vi mangler redskab, viden og kompetencer til at 

igangsætte det i den daglige praksis samt udarbejde retningslinjer for dette på 

nuværende tidspunkt. Vi afventer tilbagemelding fra Sigurd (overtaget ansvaret fra 

Kamilla Bolt, Cowi) mhp det projekt vi har sagt ja til at være en del af mhp screening for 

angst og depression.  

17.3.16 - Vi har medtaget nogle af spørgsmålene/scoringsskalaer fra skema om 

selvvurderet helbred i vores lommeguide. Revideret udgave afprøves og evalueres ved 

næste møde. 

14.4.16 –  Vi har endnu ikke afprøvet spørgsmålene endnu. Der arbejdes på at få den 

afprøvet inden næste møde. 

I forhold til screening for angst/depression er der endnu ikke kommet tilbagemelding 

fra Sigurd. Følges op på næste møde. 

14.4.16 – Vi har fortsat ikke hørt fra Sigurd omkring projektet angst/depression, 

spørger indtil det på modul 4.  

Det vi selv kan gøre her er, at vi i vores screeningsguide spørger indtil at borgerne skal 

vurdere deres mentale helbred generelt og vi derigennem kan få en snak omkring 

angst og depression.  
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Udarbejde en brugervejledning til screeningsguiden, Lotte og Mette arbejder videre 

med dette.   

 

Status på indikator, afslutning: _________________________ 

Metode: se under aktivitet  

Delmål 2:  

At den enkelte borger oplever, der er spurgt ind til hele vedkommendes situation, og 

der er udvist handlekraft i forhold til en helhedsorienteret indsats afhængig af borgers 

behov. 

Indsamle data om borgers oplevelse via spørgeskema 

eller interview 

Indikator: senest med udgangen af april 2016 er der igangsat/gennemført 2 

borgerforløb som udgangspunkt for, at der kan evalueres på borgers oplevelse. 

20.1.16 

Der skal laves udkast til spørgsmål, som kan bruges i evalueringsøjemed. Det vil ikke 

være muligt at evaluere på deciderede forløb, da vi ikke systematisk har registreret, 

hvem der er blevet brugt screeningsredskab på. Evalueringsspørgsmål gennemgås til 

mødet i marts. 

25.2.16 – vi tilretter spørgeskemaet. Aftaler at Line udleverer skemaerne på hjertehold 

og på amputhold, så vi kan få erfaringer vi kan implementere fremadrettet. Vi gør 

Ansvarlig: Line, Lotte og Camilla 
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status på mødet d. 17.3. 

17.3.16 - Line har afprøvet skemaerne. Borgerne kan ikke huske helt tilbage fra start af 

deres forløb. Generelt oplevelse af, at der er spurgt grundigt ind til hele deres 

situation, og stort set alle har oplevelse af, at de ikke mangler at være spurgt ind til 

områder, som de gerne ville have taget hånd om. Nogle amput-borgere har manglet 

lidt information. Det har haft betydning, at Marlene har været på besøg i forhold til 

hjerteborgerne. Vurderet på baggrund af 5 besvarelser fra amput, 5 besvarelser fra 

hjerte. Kan vi konkludere på delmålet eller skal der mere til? Besluttes på næste møde.  

14.4.16 Vi vurderer, at vi godt kan konkludere at de 10 borgere vi har spurgt, har en 

oplevelse af at der bliver spurgt indtil hele deres situation. Men at de fortsat har behov 

for at høre mere omkring vores tilbud i kommunen.  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Metode: se under aktivitet  

 


