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Handleplan 
 ALG – Handleplan 

Enhed, kontaktperson i ALG Sundhedscenter 

Beskriv formålet med ALGs 

handleplan og udfordring 

Hvad skal vi tilbyde de borgere der går i det individuelle forløb? Hvad er vores rammer? 

Beskriv målgruppen Borgere der har en eller flere kroniske lidelser eller borgere der har symptomer på eller er i risiko for, at udvikle livstilrelaterede sygdomme. 

 

Antal afholdte møder i 

aktionslæringsgruppe 

Tid brugt i alt 

1 møde  

½ t  

Antal borgere berørt af 

indsatsen/der har gennemført 

forløb i forbindelse med 

projektet 
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Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

Mål 1:  

Et fælles sundhedscenter hvor vi 

kender vores rammer og 

strukturen på vores tilbud. 

 

 

Delmål 1: Sammensætte en arbejdsgruppe som er tværfagligt repræsenteret, for at 

kunne beskrive kan og skal opgaver for sundhedscentret.  

Studie besøg i Roskilde kommunes sundhedscenter, 

samt besøg i en midtjysk kommune for at se hvordan 

man gør andre steder, og for at få inspiration til 

hvordan vi kan opbygge vores sundhedscenter.  

Indikator: Sætte en dato for arbejdsgruppens første møde, samt udpege 

repræsentanter. Arbejdsgruppen skal udarbejde en klar målsætning for hvad det er vi 

kan tilbyde borgerne. Dels for at synliggøre arbejdsområdet, men også for at lægge et 

politisk pres, for at få dem til at tage stilling til i hvilken retning vi skal med 

Sundhedscentret i fremtiden. 

Status på indikator, midtvejs: Møde holdes i slutningen af August 

Status på indikator, afslutning:  

Ansvarlig: leder Camilla Hove Lund 

Metode: Der skal udarbejdes et samlet skriv som Camilla Hove Lund kan tage med 

videre i organisationen. (tidshorisont er slut 2015) 

Ansvarlig: Arbejdsgruppen  

Delmål 2: Vores interne samarbejde skal forbedres og optimeres, vi skal bruge 

hinandens erfaringer og kompetencer. 
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Indikator: Planlægge og prioritere vores fælles teammøder i højere grad end det 

gøres nu. Hvert andet teammøde skal bruges som et fagligt forum, enten som 

supervision / erfaringsudveksling eller undervisning af hinanden. 

Status på indikator, midtvejs: Tale om det på teammøde inden sommer ferien, 

langtidsplanlægge vores møder, så det er muligt for alle at deltage.  

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig: Alle medarbejdere i teamet 

Metode: Frigøre ressourcer i teamet. Fx at ansætte fagpersoner på fast time tal, frem 

for at købe dyre eksterne undervisere ude fra. 

Ansvarlig: Camilla Hove Lund 

Delmål 3:   

Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig:  

Metode:  Ansvarlig: 

Mål 2:  Delmål 1:   
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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:________________ 

Ansvarlig:  
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Status på indikator, afslutning:________________ 

Metode:  Ansvarlig: 

 


