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Fremfærd er et partssamarbejde om udvikling af de kommunale kerneopgaver. 

Det fælles mål er at skabe effektive arbejdspladser, hvor opgaverne løses i et tæt 

samspil med borgerne og hvor medarbejdere trives. Fremfærd er organiseret i 

fem områder, der iværksætter udviklingsarbejde inden for alle dele af den 

kommunale velfærd. 
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INVITATION TIL PROJEKT OM STYRKET SAMMENHÆNG I INDSATSEN  
 

Vil I være med til at styrke sammenhæng i indsatsen til borgere med komplekse 

problemstillinger?  

 

 

KL og de faglige organisationer på sundheds- og ældreområdet i Fremfærd Sundhed og Ældre 

inviterer hermed en række kommuner til at deltage i indsats om at styrke sammenhæng for borgere 

med komplekse problemstillinger. 

 

 

Baggrund 

Vi bliver i fremtiden langt flere ældre borgere og får flere kroniske sygdomme. Samtidigt er 

borgerne indlagt kortere og kortere tid på sygehusene, som er reorganiseret med mere 

specialiserede sygehuse med færre sengepladser.  

 

Det kalder på behovet for at få styrket kompetencerne til at kunne varetage mere behandling i 

borgernes hjem eller tæt herpå - og hos borgere med mange forskellige og ofte divergerende 

sundhedsproblemstillinger. Når en borger udskrives fra hospitalet og ikke er færdigbehandlet, men 

skal overgå til behandling i kommunalt regi - hvordan kan vi så styrke kommunerne til at løfte 

opgaven, som oftest handler om komplekse sundhedsfaglige problemstillinger? 

 

Dette fordrer, at det nære sundhedsvæsen tilrettelægges med en koordineret inddragelse af 

differentierede kompetencer. Dels er der behov for døgnpleje tæt på borgeren med udgangspunkt i 

hjemmeplejen og hjemmesygeplejens almene faglige kompetencer og dels inddragelse af den 

specialiserede indsats især i akutfunktionen, men også med inddragelse af andre kompetencer 

såsom palliativ indsats, demens, rehabilitering og psykiatri. 

 

 

Formål med projekt 

Formålet med projektet er at opnå ny viden om, hvordan kommunerne kan skabe sammenhæng i 

indsatsen og løfte kvaliteten overfor ældre borgere med stadig større kompleksitet i 

sundhedsproblemstillinger, og hvordan kommuner mest hensigtsmæssigt inkorporer dette som en 

del af kerneopgaven. 

 

Projektet har dermed både et fagligt og et organisatorisk mål. Det handler om at have de rette 

kompetencer, men også kunne sætte disse kompetencer i spil inden for en organisatorisk ramme, 

der sikrer den bedste udnyttelse. Derfor vil der i projektet være fokus på at afprøve og opnå viden 

om, hvordan der sikres et godt samspil i de differentierede kompetencer, der er nødvendige i et 

kompleks borgerforløb. 
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Projektideen kort fortalt 

To kommuner får mulighed for systematisk at udvikle og afprøve nye løsninger til at skabe 

sammenhæng i forløb for borgeren med komplekse sundhedsfaglige problemstillinger.  

 

Løsningerne vil kredse om at sikre en god tilrettelæggelse i brugen af differentierede kompetencer, 

herunder et samspil mellem specialiserede kompetencer og almene kompetencer i indsatsen for 

borgere med komplekse, sundhedsfaglige problemstillinger. Ved deltagelse i projektet vil I få 

mulighed for at sætte fokus på: 

 

• Organisering og ledelsessamarbejde 

• En tilpasning af arbejdsgange til opsporing i hjemmeplejen med henblik på at styrke 
indsatsen for at forebygge indlæggelser 

• Koordinationsmøder med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen samt udvalgte 
specialiseringer ved særligt komplekse udskrivelser 

• En sammentænkning af visningsmuligheder og kommunikationsveje i omsorgssystemet for 
at sikre et godt informationsflow for relevante aktører 

 

 

 

Projektets fremgangsmåde 

Projektet gennemføres i 5 faser:  

 

• Fase 1: Forberedelse består af en mindre foranalyse af kommunale erfaringer med at 
skabe sammenhæng i indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger, dels af en 
analyse af hver af de deltagende kommuners potentialer og udfordringer i nuværende 
indsats.   

 

• Fase 2: Udviklings- og vidensindsamlingsspor der dækker over et systematisk udviklings– 
og vidensindsamlingsspor, og går på tværs af de deltagende kommuner. Der afholdes i alt 
fire udviklingsworkshops fordelt over hele projektforløbet, hvor analysens fund fortolkes og 
oversættes til konkrete ideer til løsninger, som skal afprøves. Dette følges op og der 
indsamles erfaringer.  

 

• Fase 3: Afprøvning er et parallelt spor til fase 2, hvor de udvalgte løsninger afprøves 
systematisk i hver af kommunerne. Løsningerne oversættes til konkrete handlinger, som 
hver enkelt medarbejder og leder skal igangsætte, hvor de i fællesskab afprøver, 
observerer og reflekterer over aktionerne. Dette faciliteres af et læringsmøde mellem hver 
workshop, dvs. fire i alt over hele projektforløbet, hvor der arbejdes med en systematisk, 
praksisnær refleksion over problemstillinger og betydning af de valgte løsninger. 

 

• Fase 4: Formidling hvor formålet er at gøre viden og læring fra projektet tilgængelig for 
andre kommuner og dels at formidle de gode eksempler på og erfaringer med, hvordan 
man kan lykkes med at styrke koordinationen i indsatsen for borgere med komplekse 
problemstillinger:  

 

• Fase 5: Evaluering, hvor der udarbejdes en almindelig partsevaluering af projektet. 
Desuden vil partsevalueringen suppleres af den skriftlige opsamling på fund og læring 
undervejs. 
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Målgruppe for projekt 

Projektet primære målgruppe er topledelser, MED-udvalg, dagligere ledere samt medarbejdere på 

det kommunale sundheds- og ældreområde. 

 

 

Styring og organisering 

Projektet ledes og styres i samarbejde mellem KL og DSR. Derudover tilbydes kommunerne et 

tilskud til projektleder i egen kommune.  

 

Der tilknyttes et eksternt konsulentbureau til ovenstående opgave med at bistå i udviklingsarbejdet. 

De skal ligeledes samle op på den viden, som generes i projektet – og udarbejde en 

formidlingsegnet rapport, som kan finde anvendelse på tværs af landets kommuner.  

 

 

Hvad vil det sige at være projektkommune 

Som projektkommune får I: 

- En analyse af jeres organisations potentialer og udfordringer i nuværende indsats.   
- Mulighed for systematisk at udvikle og afprøve nye løsninger til at skabe sammenhæng i 

forløb for borgeren med komplekse sundhedsfaglige problemstillinger i egen organisation 
- Professionel facilitering og sparring på udviklingsprocessen  

 

Vi forventer, at I som projektkommune bidrager med: 

- at ville en gennemgribende forandring i jeres organisation 
- at en bred vifte af fagligheder på ældreområdet deltager i projektet  
- at definere et afgrænset udsnit af organisationen, som skal deltage i projektet 
- at oprette en styregruppe i egen kommune med repræsentanter fra deltagende enheder i 

organisationen, samt udpege en tovholder for projektet i jeres kommune 
- at I forpligter jer på at deltage i aktiviteterne i de overstående faser 
- at I forpligter jer på at gennemføre projektet inden for aftalte tidsramme 
- at indgå en samarbejdsaftale 
- at stille jer til rådighed for erfaringsopsamling og feed-back på formidlingsprodukter 

 

 

Tidsplan for projekt 

Fase 1: Forberedelse  april-oktober 2021  

Fase 2: Udviklingsspor  oktober 2021-september 2022  

Fase 3: Afprøvningsspor  oktober 2021-september 2022  

Fase 4: Formidling  april 2021-december 2022  

Fase 5: Evaluering  september-december 2022  

 

 

Økonomi 

Det er gratis at deltage i projektet. Men projektet dækker ikke udgifter til transport og frikøb af 

medarbejdere. Samtidigt gives et tilskud til en projektleder på projektet. 

 

 


