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Har I lyst til at arbejde med at styrke den grundlæggende
pleje i praksis?
INVITATION TIL AT DELTAGE I PROJEKT OM GRUNDLÆGGENDE PLEJE I
PRAKSIS

De faglige organisationer på sundheds- og ældreområdet og KL inviterer hermed
en række kommuner til at deltage i et projekt om at styrke den grundlæggende
pleje i praksis. Projektet igangsættes i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.
Har vi glemt den grundlæggende pleje?
Den grundlæggende pleje udgør fundamentet i det nære sundhedsvæsen. I disse
år oplever kommunerne imidlertid, at flere og mere specialiserede plejeopgaver
flyttes fra hospitalerne ud i den kommunale ældrepleje – og derfor har fokus
naturligt rettet sig mod at sikre kvaliteten af disse nye opgaver samt at håndtere
medfølgende kompleksitet i arbejdsgange og borgerforløb.
Der er derfor opstået et behov for at få revitaliseret og styrket værdien af den
grundlæggende pleje i kommunerne, så medarbejderne i hverdagen ikke oplever
en modsætning mellem den brede plejeindsats og den mere specialiserede
opgaveløsning i det enkelte hjem.
Formål med projekt
Fremfærd Sundhed og Ældre ønsker med dette projekt at bidrage til arbejdet med
at varetage den grundlæggende pleje i den kommunale hjemmepleje og
hjemmesygepleje. Der er brug for at få styrket den faglige forståelse af, hvad det
er for opgaver og kompetencer, der knytter sig til at varetage den grundlæggende
pleje anno 2020.

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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Projektet kort fortalt
Projektet tager derfor udgangspunkt i et interventionsdesign, hvor der arbejdes i to
spor:

./.

-

Et oversætterspor: Her skal der arbejdes med at udvikle en ny måde at
tale om grundlæggende pleje, og med at klæde ledere og andre
nøglemedarbejdere på til at understøtte implementering heraf. Sporet vil
gå på tværs af de deltagende kommuner omfatte chefer, ledere og TR’ere
eller andre nøglemedarbejdere

-

Et organisationsspor: Her skal der arbejdes med at skabe
oversættelsesrum, hvor ledere og medarbejdere på tværs faglighed og
niveauer, kan skabe fælles referenceramme og aftale prøvehandlinger.
Der lægges op til en meget bred repræsentation af ledere og
medarbejdere i driften.

I kan finde en uddybende beskrivelse af projektet i vedhæftede projektbeskrivelse.
Hvad vil det sige at være projektkommune
Som projektkommune får I:
- mulighed for at sætte fokus på den grundlæggende pleje i egen
organisation
- udviklet et fælles sprog for den grundlæggende pleje anno 2020 på tværs i
jeres organisation
- professionel undervisning i hvordan ledere og nøglemedarbejdere på
sundheds- og ældreområdet kan understøtte forandring på alle niveauer i
organisationen
- hjælp til arbejdet med at omsætte jeres sprog og forståelse af
grundlæggende pleje til konkrete handlinger i praksis.
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.
Projektet bygger på en forudsætning om, at alle medarbejdere som
kommer i en given borgers hjem er en del af opgaven med at varetage
den grundlæggende pleje.
- at definere et afgrænset udsnit af organisationen, som skal deltage i
projektet, fx et distrikt med hjemmeplejegrupper, sygepleje samt
terapeuter, som kommer i borgernes hjem.
- at oprette en styregruppe i egen kommune med repræsentanter fra
hjemmeplejen, sygeplejen og jeres sundheds- eller ældrechef, samt
udpege en tovholder for projektet i jeres kommune.
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-

-

at den samlede ledelse og visse nøglemedarbejdere deltager i
oversættersporet, som består af 4 workshops – to heldags og to halvdags.
at så vidt muligt alle medarbejdere samt ledere i det definerede udsnit af
organisationen deltager i organisationssporet, som består af 4 workshops
á 3 timers varighed
at I forpligter jer på at gennemføre projektet inden for aftalte tidsramme
at indgå en samarbejdsaftale, som skal godkendes i jeres direktion
at stille jer til rådighed for erfaringsopsamling og feed-back på
formidlingsprodukter

Økonomi
Det er gratis at deltage i projektet. Men projektet dækker ikke udgifter til transport
og frikøb af medarbejdere.
Tilmelding
Hvis I kunne være interesserede i at deltage i det kommende projekt, skal I senest
fredag den 18. december kl. 12.00 sende en mail til Sophie Leth-Møller, konsulent
i KL, på slm@kl.dk.
Mailen skal gerne indeholde oplysninger om, hvilke udsnit af organisationen, som
I tænker skal indgå i projektet, herunder antal af medarbejdere i udsnittet samt
faggrupper.
Der er mulighed for at 5 kommuner kan deltage i projektet. Såfremt flere
kommuner tilmelder sig projektet, vil projektledelsen udvælge deltagerne ud fra,
hvilke udsnit af organisationen, som er blevet udvalgt til at deltage i projektet.

Vi ser frem til at høre fra jer – og håber meget, at I kunne have interesse i at
samarbejde om at styrke den grundlæggende pleje i praksis og deltage i det
kommende projekt.
På vegne af projektledelsen for projektet
Med venlig hilsen
Hanne Agerbak, KL
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