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Handleplan 
 ALG – Handleplan 

Enhed, kontaktperson i ALG Sletten, Henrik Vincentz Kristensen, Mobil nr. 5157 6137 

Beskriv formålet med ALGs 
handleplan og udfordring 

Formål: 
At beboerne på Sletten får et sundere liv og en mere differentieret lægebehandling ved at personalet på Sletten i højere grad faciliterer 
kontakten mellem sundhedssystemet og beboerne, og er med til at formidle et helhedsbillede af beboerne til sundhedspersonalet.   
 
Udfordring: 
At kvalificere vores samarbejde med sundhedssystemet og at få udnyttet de muligheder for sundhedstilbud, der findes. At få større 
klarhed over roller og ansvar for beboernes sundhed ud fra trekanten: Borger (hvad kan den enkelte beboer gøre) – Sundhedssystemet 
(hvad findes af tilbud og muligheder) – Sletten (hvordan kan vi (personalet) bidrage til at fremme beboernes sundhed. 

Beskriv målgruppen Borgere som er bosiddende i bofællesskabet Sletten 
Beboerne er pt. i aldersgruppen 35 – 60, det er primært mænd (pt. er der 7 mænd og 2 kvinder). 
Problemstillingerne er individuelle og komplekse, men generelt er målgruppen voksne sindslidende med misbrug eller personer med 
særlige sociale og psykiske problemer. Beboerne har generelt en dobbelt diagnose (paranoide skizofrene misbrugere). 
Beboerne kan vanskeligt rummes og trives i almindeligt, alment boligbyggeri. 
 
 

Antal afholdte møder i 
aktionslæringsgruppe 
Tid brugt i alt 

Hver torsdag mellem i tidsrummet 14 – 15.30 med opstart den 6. august 2015. 
Dette er dog løbende til evaluering.  

Antal borgere berørt af 
indsatsen/der har gennemført 
forløb i forbindelse med 
projektet 
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Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

Mål 1:  

 
At personalet på Sletten får 
større klarhed over roller og 
ansvar for beboernes 
sundhed, samt hvad der findes 
af relevante sundhedstilbud.  
 
 

Delmål 1:  

At udfærdige en samlet oversigt, der beskriver det sundhedsfaglige netværk og 
de tilbud, som er relevante for Slettens beboere, samt at få beskrevet hvilke 
muligheder der er til de enkelte beboere, og hvor kan vi hente sundhedsfaglig 
hjælp. Samtidig vil vi undersøge, hvilket ansvar de enkelte 
sundhedstiltag/sundhedstilbud på oversigten har i forhold til den enkelte beboer, 
såfremt vedkommende er en del/eller gør brug af det nævnte 
sundhedstiltag/sundhedstilbud.  
 
 

 

Indikator:  
Status på indikator, midtvejs: Når oversigten er lavet.  
 
Status på indikator, afslutning: Punkterne på oversigten er beskrevet til en 
endelig liste med ansvarsfordeling.  
 

Ansvarlig:  
Personalet på Sletten 
 
Henrik Vincentz Kristensen 
Gruppeleder 

Metode:  
Oversigten laves først ved en brainstorm/mindmap, ud fra det mangeårige 
erfaringsgrundlag, som vi hver især har. 
Oversigten er en dynamisk proces, hvor vi vil undersøge de forskellige 
sundhedstilbud/tiltag til beboerne. 
  
Punkterne på oversigten er blevet delt mellem alle medarbejderne, som så hver 
især laver en kort beskrivelse af de tildelte/valgte sundhedstiltag/tilbud. 
Efterfølgende vil vi samle det hele til en samlet oversigt og gennemgå 
oversigten i fællesskab. 
 
Vi er i processen blevet opmærksomme på at der findes en hjemmeside der 
www.sundhed.dk, som gør det nemt at få et overblik over forskellige 
sundhedstilbud. Derudover findes der generelt mange informationer på 
internettet. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at kontakte de forskellige 
sundhedstilbud for nærmere informationer. Det bliver også nødvendigt at 
kontakte vores nærmeste samarbejdspartnere, f.eks. Center for 
Misbrugsbehandling, da de bedst ved hvilke tilbud der er i deres regi. 
 

Ansvarlig:  
Tovholder 
Henrik Vincentz Kristensen 
Gruppeleder 
 
Punkterne er fordelt mellem alle medarbejdere. 
 

Delmål 2:   

http://www.sundhed.dk/
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At få en fælles forståelse af hvad der er vores (personalet på Slettens) 
opgave/ansvar, samt hvordan vi kan byde ind for at fremme beboernes sundhed 
- ved at afprøve oversigten, som er udarbejdet under delmål 1.  
 

Indikator:  
Status på indikator, midtvejs: At lave et forsøg med af vores 2 beboere 
Denne indikator, er åben hvilket betyder, at vi plukker ud når det giver mening, 
da beboerne generelt ikke er motiveret for en direkte styret proces. 
 
Status på indikator, afslutning:  
Resultat af undersøgelsen 
 

Ansvarlig: 
Henrik Vincentz Kristensen 
Gruppeleder 
 
Personalet på Sletten i forhold til beboerens 
kontaktperson.  

Metode:  
Processen er løbende, ved at vi som personale er opmærksom de forskellige 
tiltag fra listen for LAKS, og vores opgave er at oplyse beboeren deres 
muligheder, formidle muligheder være en brobygger mellem borgeren og div. 
muligheder. 
Forsøge at guide borgeren igennem mulighederne være tilstede, hvis det er 
nødvendigt tage med til et sundhedstiltag. Generelt ikke en accept af den 
tilstand borgeren er i og derved skal vi have en viden og en løbende 
opmærksomhed om div. tiltag i forhold til og med borgeren.  
Vi har løbende Statusbeskrivelser for borgerne hvor netop fysisk og psykisk og 
misbrug er nævnt som faste punkter. Ved de fleste borgere har vi ligeledes 
løbende kontakt til egen læge, psykiatrien, misbrugscentret osv. Vi har jævnligt 
faglig supervision vedr. borgerne og omkring borgerne så der vil listen ligeledes 
få en betydning, ikke i selve supervisionen men efterfølgende som praktisk 
tiltag. 
Vi er klar over listen kan være forældet ”i morgen”, så derfor vil listen blive 
udskiftet med evt. www.sundhed.dk, intranettet osv.  
Det er en del af vores hverdag, da borgerne bliver og er både fysisk og psykisk 
syge, vi taler om og med borgerne hver dag.  
 
 

Ansvarlig:  
Henrik Vincentz Kristensen 
Gruppeleder 
 
Personalet på Sletten i forhold til beboerens 
kontaktperson 
 

Delmål 3:   

http://www.sundhed.dk/
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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:   

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: 

 


