
4. Mål for Nære Sundhedstilbud for 2017

Nære Sundhedstilbuds ydelser spænder bredt og er som udgangspunkt altid tidsbegrænsede – fx 
kortvarig træningsindsats til erhvervsaktive, lån af hjælpemidler, mestringsforløb med henblik på at 
blive selvhjulpen i større omfang, akuttilbud til syge, avancerede sygeplejeydelser i eget hjem, 
palliative forløb etc. 

Sektionens vision samles i kerneopgaven:
At bidrage til gode sammenhængende forløb for borgere visiteret til midlertidige sundhedsfaglige 
og/eller rehabiliterende indsatser, på borgenes præmisser, så de mestrer egen livssituation bedst 
muligt.

Mål Handlinger Succeskriterier

Vi vil videreudvikle den 
tværfaglige indsats for at 
indfri målet om ”En borgen 
en plan”

Vi vil sikre bedre klarhed i 
aftaler, koordination og 
planlægning mellem de 
forskellige faglige grupper i 
egen sektion og på tværs 
af sektionerne

De midlertidige afsnit profiterer 
af de nye tværfaglige teams 

Bedre overblik i de enkelte forløb 
og deraf følger en bedre 
borgeroplevet kvalitet – den 
”røde tråd”

Den ”røde tråd” fortsætter i 
overgangen ud af det midlertidige 
ophold og forløb hos 
Mestringsteamet

Vi vil (videre)udvikle 
standarder vedr. træning

1. fase vedr. GOP (§140) 
blev igangsat på GOK i 
efteråret 2016. 
Der følges op med evt. 
tilpasninger. 

2. fase bliver at arbejde 
videre med standarderne i 
Lokalteamtræning Ude –
og identificere evt. behov 
for justeringer

3. fase bliver en 
information til 
Lokalteamtræning Inde og 
Mestringsteam

Større klarhed på den 
kommunale ”grænse” 

Bidrage til balance mellem 
opgaver og ressourcer => bedre 
arbejdsmiljø

Vi vil bidrage i udviklingen af 
styringsmodel som 
understøtter ”En borger en 
plan”

Bidrage aktivt med 
erfaringer fra 
mestringsteam m.fl. 
Videreføre aftaler om 
koordination/samarbejde 
med Myndighedssektionen 

Styringsmodellen resulterer i 
gode sammenhængende og 
koordinerede forløb

Vi vil investere aktivt i 
samarbejdet med de 
eksterne relationer i 
sundhedssamarbejdet – fx i 
Midtklyngen, Call Center, 
Sundhedsvisitation Midt, 
Fleksible indlæggelser, almen 
praksis, vagtlæger

Vi prioriterer investeringen Positiv effekt på:
- Borgerens 

sundhedstilstand
- Den borgeroplevede 

kvalitet og 
- Samfundsøkonomi

Vi vil arbejde for mere dialog 
og større involvering

På baggrund af afdækket 
forbedringspotentiale i 
trivselsundersøgelsen:

Behovet for mails reduceres 



At sektionens væsentligste 
nyheder samles i NS-
nyheder på Sinas hver 
anden uge

Driftsoptimering

Vi vil arbejde for at ”knække” 
fraværskurven for udvalgte 
arbejdsplader i NS 

Konkret og individuelle 
indsatser på enkelte 
arbejdspladser – både i 
forhold til den enkelte og 
grupper.

Aktiv brug af den åbne 
dialog i TRIO-grupperne 

At de langtidsfriske ”smitter” de 
syge

At vi kan se ”knækket” og 
fraværet kommer ned på det 
gennemsnitlige niveau.

At der opnås større stabilitet. 

At forbruget af vikarer reduceres.

Hjælpemiddelcenteret 

leverer, reparerer og 

afhenter hjælpemidler efter 

bestilling til kommunens 

borgere hurtigt og effektivt.

Vi vil medvirke i at udvikle 

Hjælpemiddelhuset både i 

forhold til at øge 

åbningstiden, servicering af 

borgerne i åbningstiden, 

samt af denne vej at få flere 

borgere til selv at afhente 

hjælpemidler. 

Endvidere vil vi medvirke til 

at gennemføre 1 – 2 

arrangementer overfor 

borgere, der er målrettet 

særlige hjælpemidler.

Ved bestilling af 

akutlevering eller akut 

reparation sker dette 

indenfor 24 timer på 

hverdage.

Almindelige leveringer sker 

som udgangspunkt på den 

kommende kørerutedag 

dvs. indenfor 1 – 5 

arbejdsdage. 

Afhentning af hjælpemidler 

sker indenfor 10 

arbejdsdage.

Reparationer påbegyndes 

indenfor 3 arbejdsdage og 

afsluttes hurtigst muligt.

Vi stiller værkstedsbistand 

til rådighed i 

hjælpemiddelhusets 

åbningstid. 

Vi sørger for, at bestilte 

hjælpemidler til afhentning 

er klar til udlevering i 

hjælpemiddelhuset. 

Vi sikrer, at vi har et tilpas 

antal hjælpemidler på 

lager, så borgerne oplever 

at kunne få et 

hjælpemiddel med hjem 

med det samme. 

Kommunens borgere og 

samarbejdspartnere oplever, at 

Hjælpemiddelcenteret og 

Hjælpemiddelhuset er hurtige og 

effektive enheder der lever op til 

de beskrevne forventninger, samt 

at borgerne oplever en god 

service, når de selv tager initiativ 

til at komme i hjælpemiddelhuset 

eller selv afhenter hjælpemidler. 


