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Handleplan 
 ALG – Handleplan 

Enhed, kontaktperson i ALG Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) 

Sundheds og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 

Kontaktperson: Projektleder, Carina Wedell Andersen. E: cwa@kraeftcenter-kbh.dk /  T: 2154 7860 

Beskriv formålet med ALGs 

handleplan og udfordring 

CKSK arbejder i 2015-17 med udviklingsprojektet Lighed i rehabilitering i CKSK. Projektet er todelt:  

 skabe større lighed i adgangen til rehabilitering gennem styrket samarbejde med aktører der kan henvise og/eller brobygge til os  

 skabe større reel lighed i rehabilitering ved at se kritisk på egen drift/praksis, herunder tilbud og metoder i mødet med borgerne 

Handleplanen indgår som en del af arbejdet med udvikling af egen drift.  

Med reel lighed forstår vi, at alle borgere uanset uddannelsesniveau (og social position i øvrigt) tilbydes et relevant rehabiliteringsforløb, som de 

deltager i og drager nytte af. ALG har ifm. LAKS identificeret en række forskelligartede udfordringer, der skal arbejdes med for at sikre den reelle 

lighed i kræftrehabilitering. I Handleplanen arbejdes der med at præcisere og synliggøre rehabiliteringsopgaven for kortuddannede, herunder sub-

målgrupperne socialt sårbare og socialt udsatte. Handleplanen handler desuden om der skal skabes fælles opgaveforståelse i CKSK på tværs af 

teams og fagligheder samt afdække behov for kompetenceudvikling i personalegruppen.   

Beskriv målgruppen Projekt Lighed i rehabilitering i CKSK arbejder med uddannelsesniveau som den primære markør for social ulighed. Målgruppen er således alle 

borgere med kort eller ingen uddannelse. Det er en meget heterogen målgruppe, der dækker over borgere, der ikke er nogle særlige udfordringer 

med at rehabilitere, sårbare borgere hvor rehabiliteringsopgaven kan være mere kompleks og tidskrævende og udsatte borgere med meget 

komplekse problemstilligner.  

Antal afholdte møder i 

aktionslæringsgruppe 

Tid brugt i alt 

LAKS modul 1 - 21. okt 2015: 25 x 3 t  

ALG møde – 30. okt: 9 x 1 t 

ALG møde – 27. nov: 9 x 1 t 

Modul 2 – 7. dec: 9 x 3 t 

mailto:cwa@kraeftcenter-kbh.dk
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ALG møde – 20. jan 2016: 9 x 1½ t  

ALG møde – 29. jan: 9x 1½ t 

Modul 3 – 22. feb: 3 x 3 t 

ALG møde – 25. feb: aflyst 

ALG møde – 8. marts: 9 x 1½ t    

 

OBS tidsforbrug på planlægning, forberedelse og opsamling af møder samt forberedelse af LAKS projektet er ikke medregnet. Desuden arbejder 

projektgruppen i ’det store projekt’ også undervejs med opgaver der indgår i LAKS projektet.  

Antal borgere berørt af 

indsatsen/der har gennemført 

forløb i forbindelse med 

projektet 

Giver ikke mening.  
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Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

Mål 1:  

At få synliggjort, anerkendt, 

værdisat og afgrænset den 

relationsskabende og 

motiverende del af den 

rehabiliterende indsats, som er 

nødvendig ift.  målgruppen så 

CKSK har en fælles organisatorisk 

tilgang til at arbejde med at 

skabe lighed i rehabilitering 

 

 

Delmål 1: Arketyper danner grundlag for en fælles forståelse af målgruppens 

heterogenitet internt i CKSK, således at alle medarbejdere har en forståelse af hvilke 

faglige opmærksomheder, der skal være ift. forskellige del-målgrupper 

 

 

1) Udvikling af arketyper 

Arketyper beskrives med udgangspunkt i følgende 

struktur: 

 Social profil/karakteristika 

 Faglige udfordringer, herunder afgræsning af 

rehabiliteringsopgaven  

 Refleksioner over valg af metoder / redskaber 

(hvad gøres for at sikre den bedst mulige 

rehabilitering) 

 Refleksioner over tilbud om aktiviteter (herunder er 

der evt. typer af tilbud vi mangler) 

 

2) Synliggøre tidsforbrug 

For hver arketype udarbejdes et flow diagram der 

belyser tidsforbrug forbundet med hver enkelt 

delopgave mhp. ressourcestyring (fordeling af patienter 

til kontaktpersoner + dialog om normering i 

driftsbudget) 

 

3)  Arketyper diskuteres i plenum  

 

Indikator: CKSK fælles bevidsthed om variation i målgruppen  

 

Status på indikator, midtvejs: skriftligt oplæg til arketyper   

 

Status på indikator, afslutning: Arketyper ’kendes’ hos kontaktpersoner 

Ansvarlig: ALG (tovholder cwa) 
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Metode:  Møder i ALG  skriftligt oplæg (levende dokument)  Ansvarlig: ALG (tovholder cwa) 
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Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

 Delmål 2: Synliggørelse af de særlige indsatser/tiltag, der er nødvendige i forhold til 

rehabilitering af målgruppen i målgruppen så alle med behov, der henvises til 

rehabilitering, bliver inkluderet og fastholdt i forløb. Fælles opgaveforståelse og 

ensartethed i opgaveløsning.  

 

 

1) Identificering/konkretisering af elementer i 

rehabiliteringsindsatsen, der skal synliggøres 

 Telefonkontakt. Differentiering af telefonsamtaler, 

fx relationssamtaler, påmindelser, indkaldelser, 

ombookninger, andet?  

 Brobygning til andre aktører (for at få den rette 

hjælp der ligger udenfor vores kerneopgave 

(rehabilitering) eller ifm. afslutning af forløb). 

 Koordinering/samarbejde med andre aktører, 

mhp. at skabe sammenhæng for borger.  

o udgående team (RH) 

o SOF 

o BIF  

o andet… 

 Tværfaglige møder med borger i komplekse 

rehabiliteringsforløb. Fx kontaktperson + anden 

fagperson (socialrådgiver, ergo ) 

 

2) Beskrive øvrige opgaver relateret til rehabilitering 

af målgruppen 

 Tværfaglig sparring med kollegaer, når en borger er 

fagligt udfordrende pga. afdærd, kompleksitet e.l.   

 Uformelle møder i cafeen (kan være vigtige at 

prioritere det spontane møde, gribe muligheden for 

kontakt når den er der)  

 Bisidder (obs fremgår af indsatskatalog, revideres) 
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3) Revidere indsatskatalog 

 Udkast udarbejdes i samarbejde med ledelse og 

ansvarlig for indsatskataloget 

 

Indikator: Revideret indsatskatalog 

 

Status på indikator, midtvejs: Udkast til revideret indsatskatalog 

 

Status på indikator, afslutning: Godkendt indsatskatalog 

Ansvarlig: ALG (tovholder cwa) 

Metode: Dialog i ALG, skriftlige oplæg til ledelse + ansvarlig for indsatskatalog  Ansvarlig: ALG (tovholder cwa) 
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 Delmål 3: Opkvalificering af faglige kompetence 

 

1) Specialisering?  

Diskussion af og stillingtagen til, om alle skal kunne være 

kontaktpersoner for alle typer af borgere. Skal alle være 

lige gode det samme, eller er det mere hensigtsmæssigt 

for borgere såvel som medarbejdere a nogle 

specialiserer sig?  

 

2) Kortlægning af kompetenceprofil, der kræves for 

at kunne arbejde med målgruppen  

 Metoder/redskaber til relationsarbejde  

 Metoder/redskaber til at arbejde med motivation 

 Metoder/redskaber til afstemning af 

rehabiliteringsindsats med borger  

 Metoder/redskabet til afgræsning af 

rehabiliteringsopgaven – hvornår er nok nok? 

 Metoder/redskaber til at vurdere og sortere – hvad 

er borgers dagsorden - hvad kan vi og hvad skal vi? 

 

3) Forslag til konkret undervisning (fælles 

undervisning, kompetenceudvikling af nye 

medarbejdere, særlige individuelle behov ) 

 Generelle kommunikationsværktøjer, hvordan 

reagerer man når man møder vrede, frustration, 

lukkede borgere etc  

 Hvordan arbejder vi med motiverende samtale med 

verbalt svage borgere  

 Andre samtaleteknikker, der vil egne sig til 

målgruppen? 

 Socialsygeplejerske fra RH, tricks til de mest udsatte 
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4) MED udvalg og ledelse beslutter, hvad der skal 

iværksættes på kort og langt sigte 

 

Indikator: Organisatorisk opmærksomhed på hvilke kompetencer det kræver at 

rehabilitere målgruppen. Evt. specialisering besluttet.  

 

Status på indikator, midtvejs: Overblik over kompetenceudviklings-/efteruddannelses-

behov hos nuværende medarbejdere samt kompetenceprofil for kommende 

medarbejdere.    

 

Status på indikator, afslutning: Relevante medarbejdere har deltaget i 

kompetenceudvikling.  

Ansvarlig: CKSK ledelse og MED 

Metode: Dialog. Ansvarlig: ALG (tovholder cwa) 

  



 

CKSK LAKS Handleplan (11. marts 2016)     9 
 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

 Delmål 4:  

Fælles ejerskab til arbejdet med at skabe lighed i rehabilitering på tværs af kulturer 

mellem teams/faggrupper/personlige interesser 

1) Fælles opgaveforståelse 

 Målgruppe arketyper fremlægges og diskuteres på 

faglig formiddag el.l.  

 Model over målgruppe fremlægges og diskuteres 

på faglig formiddag el.l.  

 

Indikator: Medarbejdere i CKSK har fælles opgaveforståelse af arbejdet med at sikre 

lighed i rehabilitering 

 

Status på indikator, midtvejs: Plan for hvilke faglige arrangementer der skal afholdes i 

2016 er udarbejdet 

 

Status på indikator, afslutning: Planlagte faglige arrangementer er afholdt 

Ansvarlig: ALG (cwa tovholder) 

Metode: Faglige møder / workshops Ansvarlig: ALG (cwa tovholder) 

  



 

CKSK LAKS Handleplan (11. marts 2016)     10 
 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

 

 

 

Delmål 5: At afsøge og afklare hjemmebesøg som metode 

 mhp. øget rekruttering, motivere gennem tryghed/tillid 

 mhp.  at understørre etablere samarbejder med andre aktører 

omkring udsatte borgere der kan trække på specialviden om kræft og 

kræftrehabilitering fra funktioner i CKSK 

 

1) Forskellige former for hjemmebesøg beskrives: 

 Rehabiliteringssamtale mhp at motivere til 

rehabiliterings-forløb i CKSK  

 Tilrettelæggelse af hjemmetræning 

 Ergoterapeutisk hjemmebesøg 

 Hjemmebesøg med andre fagpersoner fx på 

botilbud/hjemmepleje e.l. (CKSK som konsulent) 

 

2) Systematisk samarbejde med ØNH etableres 

3) Der er etableret et systematisk samarbejde med ØNHs 

udgående team, som kan bruges som model for, 

hvordan vi kan udbrede samarbejdet til andre afdelinger 

- og hvordan vi selv arbejder internt med gruppen 

 

 

Indikator: Hjemmebesøg er en afprøvet metode der indgår i driften 

Status på indikator, midtvejs: Pilotafprøvning i samarbejde med RH  

Status på indikator, afslutning: Forskellige former for hjemmebesøg beskrevet i 

Indsatskatalog   

Ansvarlig: ALG + ledelse  

Metode: samarbejde og intern dialog Ansvarlig: ALG + ledelse 

 


