Handlingsplan

Sommer 2017
1-års status samt beskrivelse af nye tiltag

Grøn baggrund: Indsats er som planlagt
Gul baggrund: Indsats er delvist i gang eller forsinket
Rød baggrund: Indsats bliver ej igangsat
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Fokusområde 1: Flere borgere er fysisk aktive
Sigtelinjer
 Andelen af voksne der enten er stillesiddende eller kun dyrker let motion, skal falde fra 70% til 68%
 Andelen af overvægtige voksne skal falde fra 56% til 54%
 Andelen af skoleelever, der ikke synes godt om udearealerne på skolen, skal falde fra 18% til 14%
Delmål

Vi vil have flere
udfoldelsesmuligheder
for friluftsliv, motion og
rekreation i den fri
natur

Vi vil udvikle
kommunens faciliteter
til idræt

Indsats
Etablering og vedligeholdelse af udendørs faciliteter

Igangsættes
2016 2017
x

Der er afsat 1 mio. årligt og i overslagsårene frem til 2019 til etablering af udendørs
anlæg til idræt og fritidsformål for både foreninger og ikke-organiserede. Center for
Kultur, Frivillighed & Borgerservice tager imod ønsker til anlæg, men ellers skal de
anvendes ligeligt i kommunen, eller hvor der er anlæg som skal renoveres mv.

Center for Kultur,
Frivillighed &
Borgerservice
Center for
Ejendomme

Center for Ejendomme og og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice arbejder
sammen om fælles projekter, der primært vil være vedligeholdelse af eksisterende
anlæg, opsætning af fitness anlæg og/eller udvikling af nye anlæg til idræts- og
fritidsbrugere samt ikke-organiserede.
Status juni 2017:
Der er i 2017 etableret et parkour-anlæg ved Karise Hallen og der etableres en
udendørs skater bowle ved svømmehallen i Haslev.

Forbedring af kommunale anlæg til idræts- og fritidsfaciliteter

x

Center for Kultur,
Frivillighed &
Borgerservice

x

Center for Kultur,
Frivillighed &
Borgerservice

x

Center for

Der er i 2016 og i overslagsårene frem til 2019 afsat 3,3 mio. kr. til renovering,
vedligeholdelse og køb af større ting til de kommunale faciliteter, som benyttes af
folkeoplysende foreninger. Bevillingen har i årene tilbage være brugt til fx renovering af
gulve, toiletter, badefaciliteter samt indkøb af større redskaber til fælles brug for både
skoler og foreninger.
Midlerne benyttes og bevilges i samarbejde med foreninger, skoler, serviceledere, mv.
Status juni 2017:
Der er i 2017 anvendt midler til renovering af Rønnede Hallen, omklædning og
opbevaring, forbedring af forholdene for Karise KIK i Karise hallen, belysning af
petanquebaner i Dalby, etablering af beach håndbold bane ved Sofiendalskolen
samt indkøbt en række redskaber mv. til foreninger, der er aktive i haller og
gymnastiksale.

Nyt vandbehandlingsanlæg i Faxe Svømmehal
For at opfylde Miljølovens krav om vandkvalitet i svømmebad, er det nødvendigt med
en renovering/modernisering af vandbehandlingsanlægget for svømmebassinet og
undervisnings-/soppebassinet i Faxe Svømmehal. Renoveringen består af en udskiftning
af eksisterende anlæg og etablering af et nyt anlæg med sandfilter.
Status juni 2017:
Vandbehandlingsmoderniseringen er udført i begge svømmehaller.

Vi vil forbedre

Ansvarlig
2018

Ejendomsstrategi
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udearealerne ved
skolerne

Der er afsat 7,7 millioner kroner til forbedring af skolernes udearealer i forbindelse med
Ejendomsstrategien.
Målet er at gøre skolernes arealer endnu mere egnet til bevægelse og ophold
udendørs for alle aldersklasser – både i frikvarterer, undervisningstimer og efter skoletid.
Der er specielt fokus på de elever, der skal opfordres/udfordres til bevægelse og på at
gøre arealerne egnede til ”rum” for undervisning i en bred række af fag.
Projektet omhandler afdelingerne Terslev, Nordskov, Sofiendal, Bavne, Møllevang, Rollo
og Hylleholt. Vi forventer at anlæg og plantningsarbejde strækker sig ind i 2017.
Status juni 2017:
Uderummene på Hylleholt og Rollo er tæt på at være færdige og er taget i brug af
børn og voksne. Der er allerede en stor artsrigdom af urter og insekter til brug i
undervisning og til almindelig nydelse. De mange rumindelinger bliver indtaget og
brugt meget aktivt af børnene.
Uderummene på Sofiendal og Terslev er under anlæggelse. Vi regner med også at
færdiggøre uderummene på Møllevang, Bavne og Nordskov med plantning her i
efteråret.

Vi vil skabe
sammenhængende
stinet, så gang og
cykling er sikkert og
attraktivt for borgere
og turister

Trafikhandlingsplan

Ejendomme
Center for Børn &
Undervisning
Center for Kultur,
Frivillighed &
Borgerservice

Center for Plan &
Miljø

x

Trafikhandlingsplan 2017 – 2020, som planlægges vedtaget inden sommeren 2016, har
til formål at forbedre trafiksikkerheden og -trygheden på kommunens vej- og stinet, og
indeholder bl.a. en konkret liste over fysiske indsatsområder, som ønskes gennemført i
perioden 2017 – 2020.
Som del af Trafikhandlingsplanen udarbejdes desuden en stiplan over indsatser for et
fremtidigt sammenhængende stinet i kommunens seks største byer. Målet med
stiplanen er på sigt at have lokale net af trygge og sikre cykelruter mellem de vigtigste
rejsemål i kommunen.
Status juni 2017:
Trafikhandlingsplan 2017-2020 blev vedtaget i efteråret 2016, og er i skrivende stund
ved at blive udmøntet for 2017. Følgende anlæg er udpeget til gennemførsel i 2017:
 Vestre Ringvej/Lysholm Allé, Haslev – Forbedring af signalanlæg.
 Gamle By/Nygade/Bregentvedvej, Haslev – Forbedring af signalanlæg.
 Kirkevej, ved Teestrup – Forbedret kantafmærkning i sving.
 Teestrupvej/Henriettelundsvej, ved Teestrup – Anlæg af helleanlæg ved stikrydsning.
 Søndergade/Vestergade/Tingvej, Haslev – Etablering af belægningsskifte ved
stikrydsning.
 Troelstrupstien, Haslev – Etablering af belysning.
 Ny Strandvej/Schjølervej, Faxe – Anlæg af rød hævet flade ved stikrydsning.
 Hovedgaden/Faxe Havnevej, Faxe Ladeplads – etablering af helleanlæg og
fodgængerfelter.
 Terslev Skolevej, ved Terslev – Forbedret afmærkning ved dobbeltrettet sti.
Den omtalte stiplan har siden dens udarbejdelse fungeret som et essentielt redskab i
arbejdet med at udpege nye stiprojekter, som er beskrevet nedenfor.

Etablering af nye cykelstier
I Budgetforliget 2016-2019 er der afsat 6 millioner kr. om året i 2017, 2018 og 2019 til
etablering af cykelstier med det formål, at der sker en understøttelse af sundheden
gennem motion og sammenhængskraft i kommunen.
Status juni 2017:
Som led i udarbejdelsen af en netop godkendt cykelstrategi (beskrives særskilt
nedenfor), blev der i foråret 2017 udarbejdet en liste på i alt 12 stiprojekter, som danner

x

Center for Plan &
Miljø
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grundlag for det fremadrettede arbejde med at udpege de cykelstier, som ønskes
anlagt for de budgetterede 6 millioner kr. om året i 2017, 2018, 2019 og 2020 (2020 blev
tilføjet som en del af budgetaftalen i efteråret 2016). I udpegningen af de 12
stiprojekter, er der i første omgang taget udgangspunkt i føromtalte stiplan.
På mødet i Teknik- og Miljøudvalget d. 1. marts 2017 godkendte udvalget anlæg af
følgende tre stiprojekt i 2017:
 Lyngvej, Rønnede – Trafiksanering af 2 minus 1 vej.
 Rådhusvej, Faxe – Dobbeltrettet cykelsti mellem Præstøvej og Ny Strandvej.
 Bråbyvej, Haslev – Enkeltrettede stier cykelstier (delte stier) mellem Søndre Gangsti
og Grøndalsvej.

Cykelstrategi 2017 (NY)

x

I foråret 2017 blev kommunens cykelstrategi godkendt.
Cykelstrategien rummer en række idéer til nye tiltag, der kan fremme cyklismen i
kommunen. Strategien er en politisk forankret vision og målsætning for cykeltrafik, som
tager udgangspunkt i følgende fire fokusområder:
 Fokus på at børn og unge cykler i dagligdagen.
 Fokus på at cykling til arbejdet giver sundere borgere.
 Fokus på at cyklen er et reelt alternativ til bilen.
 Fokus på at alle cyklister skal føle sig sikre i trafikken.
Strategien opstiller foruden de tolv udpegede cykelstier, som omtalt ovenfor, et
idékatalog af løsninger til inspiration til de årlige budgetforhandlinger i byrådet og som
inspiration for tiltag i kommunens centre.

Vi vil have indsatser,
der fremmer fysisk
aktivitet blandt
motionsuvante
borgere og borgere
med få
sundhedsressourcer

Skærme til træning og leg

x

Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse

x

Center for Sundhed &
Pleje

x

Center for Sundhed &
Pleje

Vi vil gerne indkøbe en eller flere store skærme til træning og leg for beboere på
bostederne for på denne måde at fremme beboernes bevægelse i hverdagen på en
sjov måde.
Status juni 2017:
Der er indkøbt en skærm ”Touch and Play”. Denne skærm kan både træning og leg.
Den træner hukommelse, den træner matematiske evner m.m., samtidig er den god
underholdning.
Den træner ikke fysisk aktivitet, men intellektuel aktivitet, hvilket kan være ligeså stor en
mangelvare hos målgruppen (Socialpædagogisk Center)
Skærmen er meget stor og meget dyr. Den er placeret i en afdeling i Faxe, og kan ikke
umiddelbart flyttes til andre afdeling uden et flyttefirma.

Vandrefestival
Vi vil ved afholdelsen af Vandrefestival årligt i august måned have særligt fokus på at
tilbyde ture, som er attraktive for motionsuvante og for borgere med få
sundhedsressourcer
Status juni 2017:
Der blev i 2016 og vil atter i 2017 være vandreture med kortere distancer målrettet
motionsuvante – flere i samarbejde med frivillige, som står for etablerede gågrupper.
De motionsuvante borgere har derfor mulighed for at fortsætte med at gå sammen
med andre, hvis de får smag for det.
Både i 2016 og 2017 har Sundhedsfremme samarbejdet med det sociale område, så
der har været /bliver en tur egnet og målrettet deres borgergruppe.

Styrke samarbejde med foreninger, aftenskoler og fitnesscentre om
motionstilbud med et særligt fokus på sundhed

Center for Plan &
Miljø
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Vi samarbejder allerede med idrætsforeninger, patientforeninger og fitnesscentre om
eksempelvis motionshold for borgere med overvægt, kræft eller hjertekar-sygdom.
Dette samarbejde vil vi gerne styrke de kommende år og gerne udvide til flere slags
borgere med særlige forudsætninger eller behov. Dette kan for eksempelvis være børn
med overvægt, borgere med rygsmerter, borgere med nedsat mental sundhed,
borgere med funktionsnedsættelser eller lignende.
Status juni 2017:
CSP + CKFB: I sæsonen 2016/2017 blev etableret samarbejde med to foreninger om
motionshold for børn med særlige behov. Samarbejdet fortsætter i sæson 2017/2018
med den ene forening.
CSP + CKFB: I juni 2017 blev afholdt et møde om Handicapidræt, hvor vi gjorde status
på eksisterende motionstilbud og vi udviklede samarbejder.

Center for Kultur,
Frivillighed &
Borgerservice
Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse

CFSB: Socialpædagogisk center er gået i samarbejde med AOF Østsjælland om, at
udvikle aftenskolehold målrettet borgergruppen på vores længerevarende bosteder.
Pt. er det musik og dans og undervisning i madlavning, der er kommet i gang.

Styrket indsats for at fremme fysisk aktivitet for borgere med demens

Center for Sundhed &
Pleje

x

Vi vil arbejde for at skabe øget fokus på fysisk aktivitet og udeliv for demente på alle
kommunens plejecentre. Særligt vil vi prioritere de somatiske plejecentre med henblik
på at øge livskvaliteten hos denne gruppe borgere og udskyde forværring i
demenstilstanden. Af samme årsag vil vi også rette fokus på tilbud om fysisk aktivitet
for hjemmeboende demente, som fx tilbud om gå-hold med udgangspunkt fra
Dalgården. Sundhedsstyrelsen har en indsats om træningspakker målrettet demente
borgere under udarbejdelse. Disse træningspakker forventer vi at implementere med
henblik på at øge mængden af kvalificerede tilbud.
Status juni 2017:
Vi har udarbejdet en demensstrategi for Faxe Kommune (Demensstrategi 2017-2020),
som er en oversigt og plan over nuværende og kommende indsatser på
demensområdet. Af denne fremgår træningspakker for demente, der er planlagt som
en indsats i 2018. Træningspakkerne udarbejdes nationalt af Sundhedsstyrelsen og
ligger klar til udmøntning i kommunerne fra januar 2018.

Demenslandsby fremmer dementes bevægelsesfrihed (NY)

x

Grøndalshusene er under ombygning og til demenslandsby med opførsel af
dagcenterpavillion og udvidelse af et stort orienteringsvenligt, hegnet udeområde
med en række sanseoplvelser. Der er anlagt en 600m lang sti, formet som et 8-tal, som
borgere og pårørende kan benytte til at gå en lang tur. Der er oplevelser og
pejlemærker på ruten, som animerer til at gang og bevægelse.

Cyklens dag
Faxe Sundhedscenter vil sammen med foreninger og andre interesseorganisationer
arrangere Cyklens dag d. 12. juni 2016. Målet er at fremme og fastholde cykling som
transport og motion hos seniorer.
Status juni 2017:
CSP: Cyklens dag blev afholdt i 2016, men fremmødet var ikke stort og stod ikke mål
med indsatsen. Derfor har Sundhedsfremme ikke markeret Cyklens dag i 2017.
I år 2018 vil Cyklens dag atter markeres i relation til den nye Cykelstrategi i Faxe

x

Center for Sundhed &
Pleje

Center for Sundhed &
Pleje
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Kommune.

Andet

Andet

DGI-certificerede daginstitutioner

x

x

Center for Børn &
Undervisning

X

Center for Børn &
Undervisning

Dagtilbud Vest og Øst får i 2016 DGI-certificeret vuggestuerne med det formål at skabe
glæde ved fællesskab, leg og bevægelse. Vi vil gerne sikre, at børnene opnår
kropsbevidsthed, øget udvikling og selvhjulpenhed, herunder en understøttelse af
gode læringsforudsætninger og vaner.
I år 2017 er det planen, at børnehaverne ligeledes bliver DGI certificeret.
Status juni 2017:
Integrerede dagtilbud i ØST og VEST er DGI-certificeret. SFO Viben og SFO Pastinakken
er DGI-certificeret SFO’er.
SkoleTRI (NY)
Der har været afholdt SKOLE TRI i 2017 for alle 6. klasser, som har været finansieret via
forenings/skolepuljen(åben skole midler).
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Fokusområde 2: Flere børn og unge spiser sundt
Sigtelinje
 Andelen af overvægtige skolebørn skal falde fra 17% til 14%
Delmål

Vi vil afprøve
skolemadsordninger,
hvor eleverne
inddrages

Indsats
Muligheder for sunde og elevinddragende skolemadsordninger i
folkeskolen

Igangsættes
2016 2017
x

Ansvarlig
2018
Center for Børn &
Undervisning

Med budgetforliget for 2016 blev der afsat en kvalitetspulje på 4,0 mio. årligt til
understøttelse af et kvalitetsløft af folkeskolen. I budgetforliget påpeges der, at puljen
bl.a. kan bruges til projekter med sund kost. Uddannelsesudvalget besluttede d. 1 marts
2016, at minimum 3/4 af det afsatte beløb bruges til tolærerordning. Derudover blev
der efterspurgt forslag vedrørende madordninger i folkeskolen jf. bemærkninger i
budgetforligsteksten.
På baggrund heraf ses der aktuelt på muligheden for, at nedsætte en arbejdsgruppe
der kan drøfte mulighederne for, at organisere sunde og elevinddragende
skolemadsordninger. Arbejdsgruppen har til hensigt at foreligge idéer til anvendelige
initiativer, der er i tråd med budgetforligets overordnede formål med kvalitetspuljen.
Beslutter Uddannelsesudvalget at nedsætte arbejdsgruppen løber processen fra maj
og frem til november 2016.
Status juni 2017:
Arbejdsgruppen har foreslået model for udmøntning af puljen. Uddannelsesudvalget
har efterfølgende besluttet at fordele midlerne ligeligt mellem de tre skoler. Status for
midlernes anvendelse sker ultimo 2017/start 2018.

Vi vil styrke indsatsen
til børn og unge med
overvægt

Behandlingstilbud til børn med overvægt

X

Holbæk Sygehus har udviklet en ”Holbæk-model” for kommunal behandling af
overvægtige børn. 80 % af børnene reducerer BMI. Sundhedsplejen og
Sundhedsfremme og Forebyggelse ønsker at kunne tilbyde overvægtige børn i alderen
3- 18 år et Holbæk-model-forløb.

Center for Børn &
Undervisning

Et arbejde med Holbæk-modellen kan nødvendiggøre en økonomisk tildeling og kan i
så fald evt. indgå i budgetforhandlinger 2017-19.
Status juni 2017:
Sundhedsplejerske og ernæringskonsulent tilbyder overvægtige børn i skoleområde
Vest et forløb ”Fra Rund til Sund”. Et tilbud der arbejder målrettet med
overvægtsproblematikken ud fra Holbækmodellen.
Tilbuddet skal ses som en ”prøvehandling” idet der kun er plads til 30 børn og kun
gældende for børn i skoleområde Vest. Estimeret % sats, for børn med overvægt i
skolealderen i Faxe kommune, er 17 %. Tilbuddet er gældende fra maj 2017 til maj 2019,
med midtvejsevaluering i maj 2018. Der er ikke tildelt økonomi til tilbuddet!

Motionshold målrettet overvægtige børn
17 % af skolebørnene i Faxe Kommune er overvægtige. Vi vil arbejde for at etablere

x

Center for Sundhed &
Pleje
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Center for Kultur,
Frivillighed &
Borgerservice
Center for Børn &
Undervisning

motionshold for overvægtige børn i partnerskab med fx foreninger, oplysningsforbund
eller private aktører, fx fitnesscentre.
Status juni 2017:
I sæsonen 2016/2017 har der været samarbejde med to foreninger om motionshold for
børn med overvægt eller andre særlige behov. Samarbejdet fortsætter med den ene
forening.

Vi vil tilbyde udsatte
unge vejledning i sund
livsstil

Vejledning i sund livsstil til udsatte unge

x

Center for Sundhed &
Pleje
Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse
Center for Børn &
Undervisning

x

Center for Sundhed &
Pleje

Centrene vil i 2016 afdække behov, muligheder og økonomi og herefter udarbejde et
forslag til indsats fra 2017.
Status juni 2017:
Opgaven har ikke kunne prioriteres endnu, men centrene satser på, at afdækningen
påbegyndes i andet halvår af 2017.
Ungdomsskolen har i skoleåret 2016/17 haft et linjefag om livsstil og sundhed.
CFSB: Ungecenter Faxe har i afdelingerne Labyrint og Mentorerne undervisning og
vejledning i kost og motion med et specifikt fokus på hvad vi serverer og kokkererer i
samarbejde med de unge som fouragerer i Ungecenter Faxe.

Andet

Fars Køkkenskole (NY)
Forårets køkkenskole var en stor succes med et fyldt hold på 10. Der startes derfor 2 nye
hold op i primo september i henholdsvis Haslev og Karise.
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Fokusområde 3: Flere borgere skal have en god mental sundhed
Sigtelinjer
 Andelen af voksne borgere der ikke har det godt, skal falde fra 16% til 15%.
 Andelen af voksne borgere med højt stressniveau skal ikke stige fra de nuværende 20%
 Andelen af voksne borgere, som er meget generet af psykiske symptomer, skal ikke stige fra de nuværende13%
 Andelen af voksne borgere, der sjældent har nogle af tale med, hvis de har problemer, skal falde fra 5% til 4%.
 Elevernes sociale trivsel i skolen skal ligge på niveau med landsgennemsnittet
Delmål
Indsats
Igangsættes
Ansvarlig
2016 2017 2018
Center for Børn &
x
Tolærer-ordninger i folkeskolen
Vi vil styrke arbejdet

med inklusion i
Folkeskolen

Undervisning

Med budgetforliget for 2016 blev der afsat en kvalitetspulje på 4,0 mio. årligt til
understøttelse af et kvalitetsløft af folkeskolen. I budgetforliget påpeges der, at puljen
bl.a. kan bruges til projekter med sund kost. Uddannelsesudvalget besluttede d. 1 marts
2016, at minimum 3/4 af det afsatte beløb bruges til tolærerordning, hvilket ses i tråd
med budgetforligets bemærkninger om inklusion og trivsel. Der er evidens for, at
tolærerordninger har en positiv effekt på elevernes læring og generelle trivsel.
På baggrund heraf ses der aktuelt på muligheden for, at organisere tolærerordninger i
indskolingen, med forbehold for Uddannelsesudvalgets beslutningskompetence.
Status juni 2017:
Denne praksis forsætter i 2018.

Co-teaching (NY)

x

Der er planlagt co-teaching forløb på udvalgte klassetrin på mellemtrinnet og i
udskolingen for skoleåret 2017/18 (opprioriteringsforslag).

Vi vil fremme børns
deltagelse i
foreningslivet

Vi vil fremme det
boligsociale arbejde i
Frøgården for at
fremme beboernes
uddannelse,
erhvervstilknytning og
netværk.

Pulje der støtter børn og unges deltagelse i kultur- og fritidslivet

x

Center for Kultur,
Frivillighed &
Borgerservice

x

Center for Børn &
Undervisning
Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse

Der er i 2016 og i overslagsårene frem til 2019 afsat 200.000 kr. årligt som støtte til
økonomisk trængte familier, så deres børn og unge kan deltage i foreningslivet på lige
vilkår med andre. Tilskuddet går til betaling af kontingent, undervisning, leje af
instrumenter, udstyr og til deltagelse i nødvendige stævner og turneringer, hvor der er
hel eller delvis forældrebetaling.
Status juni 2017:
Der er behandlet ca. 120 ansøgninger i 2017 og uddelt indtil nu ca. 125.000 kr. af
puljens 200.000 kr. i 2017. Tilskud gives primært til kontingent og personligt udstyr.

Styrket boligsocial indsats i Frøgården
Der er i 2016 samt overslagsår frem til 2019 afsat 300.000 kr. årligt til en styrket boligsocial
indsats i Frøgården i Haslev. Der er udvalgt tre indsatsområder, som gennemføres i
samarbejde med Lejerbo og Landsbyggefonden:





Børn, Unge og Familie
Uddannelse, Beskæftigelse og Erhverv
Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Center for Børn &
Undervisning

Midlerne udmøntes som medarbejdertimer til en boligsocial konsulent
Status juni 2017:
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CFSB: Helhedsplanen i Frøgården evaluer og styres løbende i et samarbejde mellem
Lejerbo og Faxe Kommune. Der arbejdes på bedste vis for at opfylde de opstillede mål
og resultaterne på flere områder er nået i forhold til projektperioden.
CBU: Sundhedsplejen holder Åbent Hus en time hver mandag for alle småbørnsfamilier i
Frøgården. En gang om måneden er det i samarbejde med integrationsmedarbejder.
Tilbuddet evalueres ½ årligt.

Vi vil styrke indsatsen
overfor ledige

Mindske risikoen for langtidsledighed

x

Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse

x

Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse
Center for Sundhed &
Pleje

x

Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse
Center for Børn &
Undervisning

x

Center for Sundhed &
Pleje

x

Center for Sundhed &
Pleje

Jobcenteret vil senest 8 uger fra første ledighedsdag, i samarbejde med A-kasserne,
screene den nyledige for risiko for langtidsledighed. Borgere i risikogruppen vil herefter
modtage en personlig jobformidler. Formålet er at få den ledige hurtigst muligt i job og
undgå følgevirkninger af eventuel langtidsledighed.
Status juni 2017:
Tiltaget var en del af projekt Samtaler og Indsatser, som udløb 30/6-17, her kom 53% af
de borgere, der blev screenet til at tilhøre risikogruppen, i ordinært job. Borgerne har
givet positive tilbagemeldinger på den håndholdte og tidlige indsats – og samarbejdet
med A-kassen er blevet styrket. Tiltaget fortsætter derfor efter projektudløb.

Tilbud om hjælp til håndtering af angst og depression for unge under
30 år
Jobcenteret vil i samarbejde med Faxe Sundhedscenter tilbyde unge på
uddannelseshjælp hjælp til håndtering af angst og depression. Herudover vil unge på
uddannelseshjælp, med psykiske problemer, få tilbudt en psykologsamtale, hvor dette
vurderes at kunne understøtte den unge i at påbegynde og gennemføre en
uddannelse.
Status juni 2017:
Ungecenter Faxe har etableret deres eget tilbud omkring psyko education og benytter
fortsat ekstern udbyder til enkelte unge der har brug for mere specifikke psykolog
samtaler hvor det vurderes hensigtsmæssigt

Vi vil styrke indsatsen
for borgere i risiko for
eller med stress, angst
og depression

Børnegruppe for børn i familier med rusmiddelproblematikker
Familiehuset, Rusmiddelcentret og Sundhedsplejen har etableret børnegruppe for børn
i familier med rusmiddelproblemer. Målgruppen er 10-15 årige. Forløbet indebærer
individuelle opstarts- og afsluttende samtale med forældre, samt 8 gange i
gruppeforløb. Børnegruppen forventes at køre halvårligt.
Status juni 2017:
Målgruppe er udvidet til at udgøre børn, der lever i familier med problemer med
alkohol, stoffer eller psykisk sygdom. Målgruppen er todelt, og en gruppe er opstartet.

Foredrag for borgere om forebyggelse og håndtering af stress
Stress kan medføre sygdom og evt. sygemelding. Derfor sætter vi fokus på stress og
trivsel med et foredrag om dette for borgerne med eksperten Thomas Milsted d. 19.
maj 2016 ifm. Verdensblodtryksdagen.
Status juni 2017:
Omkring 80-100 borgere deltog i arrangementet.

Pilotafprøvning af kursus i forebyggelse af udbrændthed og stress
Stress og udbrændthed kan medføre sygdom og evt. sygemelding. Vi vil på
forsøgsbasis tilbyde borgerne et kursus af nogle ugers varighed, hvor de får hjælp til at
håndtere og forebygge stress, mistrivsel og udbrændthed.
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Status juni 2017:
Der blev afholdt et kursus i efteråret 2016 med 9 deltagere. Deltagerne fik et godt
udbytte, og det blev derfor besluttet at videreføre tilbuddet. To kurser er udbudt i 2017
med hhv. 13 og 14 deltagere.

Udbrede kendskabet til Mindfulness (NY)

x

Ved træning i Mindfulness kan man opnå bedre psykisk trivsel og robusthed.
Sundhedsfremme introducerer borgerne til mindfulness i kommunens
rehabiliteringsforløb, til mindfulness i naturen i Vandrefestivallen, ved mærkedage,
m.m. Rusmiddelcentret benytter også mindfulness. NADA gives i kombination med
Mindfulness én gang om ugen til indskrevne borgere i rusmiddelbehandling.
Ungecenter Faxe har også kurser hvor Mindfulness og NADA indgår i forløbet.

Vi vil mindske
ensomhed

Aktivitets- og netværksmedarbejdere for ensomme ældre

Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse

x

Center for Sundhed &
Pleje

x

Center for Sundhed &
Pleje

x

Center for Sundhed &
Pleje

x

Center for Kultur,
Frivillighed &
Borgerservice

Netværksmedarbejderne fortsætter arbejdet med at hjælpe ældre med behov for
sociale kontakter ind i foreningsaktiviteter og netværk via hjemmeplejen.
Netværksmedarbejdernes opgaver udvides til også at omfatte aktiviteter og
netværksgrupper for hjemmeboende borgere med demens.
Status juni 2017:
Netværksmedarbejderne fortsætter det gode arbejde med at hjælpe borgere med
behov for social kontakt ind i aktiviteter og netværk. I efteråret 2017 udvides
netværksmedarbejdernes indsats til at indgå i netværk for hjemmeboende demente.

Frivillighedskonsulent på Ældreområdet
Frivillighedskoordinatoren på ældreområdet har base på Dalgården nogle gange om
ugen og understøtter de frivillige initiativer i huset. Ligeledes sætter
firvillighedskoordinatoren nye frivillige initiativer i gang og sikrer, at Dalgården er et hus
med en mangfoldighed af frivillige tilbud, projekter og generelt rummer et blomstrende
foreningsliv for ældre.
Status juni 2017:
Dalgåden har de seneste 2 år været i en rivende udvikling med masser af nye brugere.
Alle lokaler bliver brugt i hverdagene af forskellige hold, som er åbne for alle der har lyst
til at deltage. Det spænder vidt fra gymnastik og Bedstes Madklub til EDB og SY & Strik
hold m.fl. Der er oprettet en forening (Foreningen Dalgården), som bl.a. skal stå for
kommende arrangementer og søge puljer til fx træningsudstyr mm.

Styrkelse af Dalgården
Vi vil styrke det frivillige arbejde på Dalgården. Fokus vil rettes mod etablering af
mandegrupper; særligt for enlige mænd. Det kan være enkemænd, mænd der af
andre årsager er alene og/eller mænd, der bare har lyst til samvær med madlavning
som fælles omdrejningspunkt.
Status juni 2017:
Tiltaget for mænd blev ikke nået etableret i 2016, men i september 2017 forsøger
Frivillighedskoordinator at få startet en Herreklub. Inspirationen kommer fra ”Mænds
mødesteder”.

Boblberg.dk
Vi har købt licens til Boblberg.dk, som er en borger til borger-portal, hvor man kan søge
efter andre, som deler samme interesser som en selv, eller søge efter frivillige. Det er
målet at gøre ’matchmuligheder’ mellem potentielle frivillige og så fritidsinteresser og
opgaver nemmere.
Status juni 2017:

Center for Sundhed &
Pleje
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I Faxe Kommune har 1700 borgere en aktiv profil på boblberg.dk, hvor de enten selv
opretter et interesseopslag (en ’bobl’) eller finder en makker via respons på et opslag.
Responsniveauet er på 82 %. Opslagene er især koncentreret omkring interessemakkerskaber og adhoc-opgaver til interesserede/frivillige. Portalen vil yderligere blive udviklet
med en særlig foreningsmålrettet systemmulighed i efteråret 2017.

Frivilligcenter

x

Center for Kultur,
Frivillighed &
Borgerservice

x

Center for Kultur,
Frivillighed &
Borgerservice
Center for Sundhed &
Pleje

x

Center for Kultur,
Frivillighed &
Borgerservice

Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund vil i 2016 med udgangspunkt i
andre kommuner afdække behov og muligheder for etablering af et frivilligcenter i
Faxe Kommune. Herefter vil udvalget komme med en anbefaling til, hvorvidt der skal
etableres et frivilligcenter i Faxe Kommune.
Status juni 2017:
Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget har drøftet behovet for etablering af
frivilligcenter med deres respektive baglande og er kommet frem til en fælles udtalelse,
hvor de anbefaler, at der ikke oprettes et frivilligcenter. Det skyldes bl.a. at der følger
nogle ulemper i form af tilbagevendende ansøgninger til Staten om tilskud, og ikke
mindst manglen på dedikerede frivillige kræfter, der skal drive centret. Erhvervs-og
Kulturudvalget drøfter sagen på deres møde d. 28. august 2017

Styrke kendskabet til kultur- og fritidsaktiviteter blandt borgere og
frontpersonale
At deltage i kultur- og fritidsaktiviteter har stor betydning for såvel den mentale som
fysiske sundhed. Borgerne bliver en del af sociale fællesskaber, udvikler deres evner og
kan anerkendes for deres kompetencer og engagement.
Vi vil styrke kendskabet til de mange tilbud – både hos borgerene, og hos det
personale, som møder borgerne, så de kan være med til at motivere borgeren til
deltagelse.
Status juni 2017:
Marts 2017 blev foreningsportalen.dk lanceret, hvor det er muligt at få overblik over alle
foreningerne i Faxe Kommune og læse nærmere om dem. Det er en portal som dels
samler alle sagsbehandlingsopgaverne og al information omkring foreningerne. Der er
særlig adgang til foreningerne og personalet, således at opdateringer mm. sker i et
samarbejde mellem foreningerne og personale.

Understøtte foreninger, der kan medvirke til at forebygge og afhjælpe
isolation
Vi samarbejder med Frivilligrådet om at tilbyde forskellige kurser – herunder et kursus
omkring ”Ensomhed – hvad kan vi gøre” og et kursus om ”Sorg og krise – hvordan kan
vi hjælpe”
Status juni 2017:
Faxe Frivilligråd har afholdt sit lørdagskursus omkring ensomhed d. 5. november 2016.
Der deltog ca. 70 ældre borgere, herunder frivillige og sociale foreninger. Kursets
oplægsholder var Dorit Wahl-Brink fra Marselisborg A/S som underviste dels i fakta og
om de forskellige muligheder, der er for at spotte og hjælpe ensomme.
Kurset omkring ’Sorg og krise’ er ligeledes blevet afholdt og der deltog omkring 50
personer. Underviser var psykolog Jakob Moesgaard.

Enkebesøg (NY)
Enkebesøg tilbydes til nyblevne enker/enkemænd, som er berettiget til forebyggende
hjemmebesøg. Formålet er støtte og vejlede dem i sorg og krise samt informere om de
muligheder der er for hjælp. Tilbuddet bliver meget positivt modtaget.

x
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Fokusområde 4: Færre unge bruger euforiserende stoffer
Sigtelinje
 I 2010 var der 36% af de unge, der på et tidspunkt havde prøvet hash. Dette tal skal falde til 33%.
Delmål

Vi vil forebygge at
misbrug af stoffer
opstår

Indsats
Politik og handlingsplan
”Euforiserende stoffer” tages ind under den politiske og administrative organisation,
som er dannet i forbindelse med den tværgående Alkohol-indsats.
Politikken for forebyggelse, brug og misbrug af euforiserende stoffer er i proces for
politisk vedtagelse. Dette forventes foråret 2016. Herefter skal der arbejdes med
prioritering af arbejdsområder/handleplan. Første prioritet for indsats bliver sandsynligvis
”unge” og forebyggelsesarenaen ”ældste klasser i folkeskolen og
ungdomsuddannelserne”.
Status juni 2017:
Rusmiddelpolitik er vedtaget i efteråret 2016. Handleplan til politikken er udarbejdet
med inputs fra fagpersoner og drøftet i den politiske og administrative
koordinationsgruppe for rusmidler. Derudover er målsætninger i politikken prioriteret.

Igangsættes
2016 2017

Ansvarlig
2018

Er i
gang

Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse er
tovholder, men flere
centre involveres.

Er i
gang

Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse

Er i
gang

Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse

Der er etableret et godt samarbejde med Midtsjællandsk Gymnasium, afdeling Haslev.
Der er udarbejdet et spørgeskema målrettet eleverne om deres trivsel samt brug af
alkohol og stoffer. Undersøgelsen gentages i efteråret 2017.
I forlængelse heraf er det besluttet i den politiske Styregruppe for SSP samarbejdet, at
der nedsættes en projektgruppe, som skal undersøge alternativer til afholdelsen af en
Sidste Skoledag med eller uden alkohol eller med justeringer.

Vi vil tilbyde
professionel
rådgivning og
behandling baseret
på bedste viden om
stofmisbrugsproblemer
Vi vil tilbyde støtte,
omsorg og hjælp til
de personer, hvor det
ikke umiddelbart er
realistisk at bringe
stofmisbruget til ophør

Behandling
Rusmiddelcentret tilbyder rådgivning og behandling til unge, voksne og deres
pårørende, der selv har eller oplever at andre har et rusmiddelproblem.
Status juni 2017:
I behandlingen bruges bl.a. FIT og kognitiv metode. Der er et gennemgående
familieorienteret perspektiv i behandlingen.

Stabiliserende eller skadesreducerende behandling
Rusmiddelcentret tilbyder stabiliserende eller skadesreducerende behandling målrettet
mennesker med misbrug, der af forskellige grunde ikke kan bringes til ophør. Andre
afdelinger i centret varetager også denne borgergruppe.
Status juni 2017:
Se besvarelse ovenfor.
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Andet

Nye indsatsområder (Ny)
Unge og de mest socialt udsatte

x
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Beskæftigelse
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Fokusområde 5: Borgerne får kvalificeret rehabilitering, pleje og omsorg
Sigtelinjer
 Den sociale ulighed skal falde ift. hvor stor en andel af borgerne, der har det godt.
 Andelen af kontakter til sygehusene er stigende både ift. somatik og psykiatri. Stigningen skal bremses.
 Andelen af kontakter til sygehusene pga. lungebetændelse/ KOL eller knoglebrud hos ældre skal falde

Delmål

Vi vil fremme tidlig
opsporing samt
behandling blandt
udsatte borgere

Indsats
Gadeteam for social udsatte

Igangsættes
2016 2017
x

Gadeteamet består af en socialsygeplejerske og en socialarbejder, der sammen
tilbyder en helhedsorienteret indsats til de borgere, der ikke i tilstrækkelig grad benytter
eller kan rummes i det eksisterende sundheds- eller socialvæsen.
Gadeteamet er oprettet på forsøgsbasis i oktober 2015. I 2016 evalueres tiltaget og
beslutning vedrørende om tilbuddet skal i drift tages.

Ansvarlig
2018
Center for Sundhed &
Pleje
Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse

Status juni 2017:
På 1½ år har Gadeteamet afsluttet 240 forløb. Det vurderes, at Gadeteamet får fat i
den rette målgruppe, yder en relevant indsats og at teamets store styrke er, at det er
tværfaglig sammensat. Gadeteamet blev sat i drift i juni 2016.

Dysfagi-indsats

Center for Sundhed &
Pleje

x

Dysfagi kan opstå i forbindelse med en blodprop eller blødning hjernen, der medfører at
man får problemer med at spise, drikke og synke. Dysfagi øger risikoen for
lungebetændelse, som er en af de største forebyggelige indlæggelsesdiagnoser.
Dysfagi kan imødeses med rehabilitering samt tiltag ift. kost, drikke, hjælpemidler og
siddestilling. Plejen vil arbejde for øget fokus på dysfagi samt øget tværfaglig indsats.
Status juni 2017:
Plejen er blevet opkvalificeret omkring dysfagi med interne undervisere.
Køkkenpersonalet er opkvalificeret ift. dysfagidiæt - med fokus på brug af egne
produceret retter, nye råvarer samt produktionsmetoder.
Instruks om ernæring til plejepersonalet er revideret og fokus på dysfagi er tydeliggjort.

Ernæringsvejleder ansat på ældreområdet (NY)

X

Ernæringsvejleder er ansat pr. april 2017. Tilbyder individuel ernæringsvejledning til
borgere tilknyttet plejen og optimerer Faxe Kommunes arbejde med mad og måltider
for ældre. Det sidstnævnte indebærer eksempelvis fokus på kostformer, implementering
af Politik for mad, måltider og bevægelse og tværfaglig koordinering.

Styrket indsats for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug
Faxe Kommune er med i udviklingen og implementeringen af et forløbsprogram for
mennesker med psykisk sygdom og samtidigt misbrug sammen med 3 andre kommuner
og Regions Sjællands psykiatri. Formålet er at sikre en koordineret og samtidig
behandling på tværs af sektorer, så ”ingen falder imellem 2 stole”.
Status juni 2017:

x

Center for Sundhed &
Pleje

Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse

15

I samarbejde med Region Sjælland er der udarbejdet forløbsprogram for målgruppen,
og arbejdet med den koordinerende indsatsplan er i gang.

Styrket tværfaglig indsats omkring borgere med både psykisk og
somatisk sygdom

x

Center for Sundhed &
Pleje
Center for Familie,
Social &
Beskæftigelse

x

Center for Børn &
Undervisning

x

Center for Sundhed &
Pleje
Center for Familie,
Social og
Beskæftigelse

Vi vil med øget koordinering og behandling på tværs sikre, at borgerne som både har
psykisk og somatisk sygdom får den rette psykiske omsorg og støtte samt rette pleje og
behandling
For at sikre ovenstående er det nødvendigt for myndighedsområderne at finde en
koordineret arbejdsform, sådan at disse borgere ikke falder mellem to stole. Center for
Sundhed & Pleje vil tage initiativ til at etablere en sådan tværgående indsats.
Status juni 2017:
Kongsted Ældrecenter ændres fra demenscenter til psykiatrisk center for borgere, der
har en psykiatrisk grundsygdom eller en psykiatrisk overbygning samtidigt med
forekomsten af somatiske lidelser. Der opleves et stigende behov for denne type af
plejeboliger, som vi ønsker at imødekomme. Kongsted vil fremover have 15 plejeboliger
og fire aflastningspladser. Kommunens specialtilbud til borgere med demenssygdomme,
vil med dette forslag fremadrettet blive samlet i Grøndalshusene i Haslv.
CFSB: Internt i Socialpsykiatrien er der skærpet fokus på den somatiske sundhedstilstand.
Dette afspejler sig i retningslinjerne for udarbejdelse af rehabiliteringsplaner og
statusskrivelser. Det understøttes af, at der er både sundhedsfagligt og pædagogfagligt
personale ansat.

Understøtte daglig tandbørstning hos børn fra familier med
udfordringer
Daglig tandbørstning er vigtig for mundhygiejnen og tandsundheden. Det er dog ikke
alle børn, som får børstet tænder dagligt. Tandplejen vil udarbejde en strategi for,
hvordan de bedst kan understøtte at alle får børstet tænder dagligt.
Status juni 2017:
Tandplejen understøtter daglig tandbørstning fra børnene indkaldes første gang med
forældre som 3 årige. Inden da deltager Tandplejen i Sundhedsplejens Mandagscaféer
og Forældreiværksættere. For at nå familier med udfordringer er det nødvendigt at
sætte ind med en generel og tværfaglig indsats, der involverer alle kommunale aktører
og ressourcepersoner i barnets/familiens omgivelser.
En strategi for dette er endnu ikke udarbejdet på grund af klinikcentralisering på Faxe
Sundhedscenter og generationsskifte i ledelsen i Tandplejen.

Tandpleje for socialt udsatte
Centrene vil i 2016 afdække behov, ordninger i andre kommuner og lokale muligheder –
herunder mulighed for samarbejde med frivillige tandplejere. Herefter vil centrene
udarbejde et forslag til en mulig indsats, hvor indhold, målgruppe, kriterier og økonomi er
beskrevet. Hvis forslaget forudsætter tilførsel af ressourcer, lægges det op til de politiske
budgetforhandlinger.
Status juni 2017:
Afdækningen har ikke kunne prioriteres indtil nu, men der vil blive set på mulighederne.

Forebyggende hjemmebesøg til sårbare ældre ml. 65 og 74 år (NY)
Sårbare ældre kan have psykiske, sociale og/eller fysiske udfordringer. Tilbuddet om

x

Center for Sundhed &
Pleje
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besøg gives, når Faxe Kommune modtager en henvendelse om, at en borger kan have
behov for et besøg. Forebyggelseskonsulenterne har været ude og informere
samarbejdspartnere, blandt andet praktiserende læger, præster, gadeteam,
interesseorganisationer (Fx Paraplyen, Oasen), fritidsklubber, sportsklubber m.m. om
kommunens tilbud. Der er uddelt flyer på alle steder.
Der er indtil videre ganske få henvendelser.

Vi vil implementere
flere
velfærdsteknologiske
løsninger

Afprøvning og afsøgning af velfærdsteknologiske løsninger i Plejen

x
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Pleje

x
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Vi har et særligt fokus på afprøvning om implementering af velfærdsteknologiske
løsninger på plejecentre og i hjemmeplejen. Vi har afprøvet en sensormadras til
kortlægning af søvnmønstre med stor succes og er i gang med at implementere
løsningen på hele ældreområdet. Ligeledes har vi en app-løsning til triagering under
implementering med henblik på tidlig indsats. Vi har afprøvet en BEAM robot til video
lægekonsultationer på vores akutpladser. Projektet er under evaluering. Også på
områderne virtuel træning og rehabilitering afsøger vi nye teknologier.
Status juni 2017:
Kongsted Ældrecenter og hjemmeplejen ØST har afprøvet en ny sensormadras til
kortlægning af ældres søvnmønster. Sensoren har været en succes og
afprøvningsprojektet har vist, at sensoren har medvirket til at nedsætte antallet af
vekseltrykmadrasser, forebygge fald samt målrette hjemmeplejebesøg om natten til fx
toiletbesøg og vendinger. På baggrund af evalueringen er der indkøbt 15
sensormadrasser til fordeling på plejecentrene og hjemmeplejen. Sensormadrasserne
implementeres i hele kommunen fra september 2017. Andre velfærdsteknologiske
projekter er under afprøvning og planlægning.

Virtuel bostøtte
Vi indgår i et tværkommunalt projekt om virtuel bostøtte, som en del af den bostøtte,
der givers indenfor servicelovenes §85. Formålene er bl.a. at tilbyde borgerne mere
fleksibel støtte samt at transporttid konverteres til borgertid.
Erfaringerne fra projektet vil vise om virtuel bostøtte skal implementeres efterfølgende.
Der er ikke tilbagemeldt status fra centret

Elektroniske pilleæsker (NY)

x
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x
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Har kørt som afprøvningsprojekt siden maj under VIS (Velfærdsinnovation Sjælland).
Projektet er stødt ind i udfordringer i forhold til at finde borgere nok til deltagelse og det
er derfor under justering. Projektet afsluttes og evalueres sidst i 2017.

Vi vil afprøve sharedcare modeller i
samarbejde med
Region Sjælland

Kommunikation via BEAM-robot
Et enkelt plejecentre har en BEAM-robot, som har gjort det muligt at besøge familie og
venner virtuelt via robottens skærm. Kommunikationen via BEAM´en er krypteret. Det
åbner mulighed for at der kan foregå lægekonsultationer via BEAM´en. Plejen er pt ved
at undersøge mulighederne for sådanne lægekonsultationer kan foregå mellem
beboere på plejecentret og hhv. praktiserende læger og/eller udvalgte afdelinger på
sygehuse.
Status juni 2017:
Solhavecenteret har fortsat deres BEAM til pårørendebesøg. Ligeledes har en
praktiserende læge har konsulteret borgere på vores akutafdeling ved hjælp af en
telerobot. Projektet er under evaluering.

Generel imødekommenhed over for shared-care modeller
Sundhedsvæsenet udvikler sig pt i en retning, hvor flere undersøgelser og behandlinger
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overgår helt eller delvist fra sygehusene til kommunerne. Vi er generelt
imødekommende overfor at varetage opgaver, der kan klares kommunalt, da dette
letter livet med sygdom for vores borgere. Dog skal der laves klare og rimelige aftaler ift.
kompetenceudvikling og finansiering.
Status juni 2017:
Der måles fortsat INR som blodprøve og dispenseres blodfortyndende medicin.
Blodprøvetagning er et område der fortsat er under udvikling.

Vi vil udvikle og styrke
indsatsen for borgere
med kronisk sygdom

Demensstategi 2017-2020

x

Vi har udarbejdet en demensstrategi for Faxe Kommune, der er politisk godkendt i
sommeren 2017. Demensstrategien indeholder målsætninger, eksisterende og
kommende indsatser på demensområdet og skal medvirke til at styrke udvikling,
kvaliteten og overblikket over indsatser på demensområdet. Demensstrategien er et
fleksibelt dokument, hvor nye indsatser kan tilføjes løbende. Faxe Kommune er i 2017
blevet en demensvenlig kommune og har gennemført et vidensforløb under
Demensalliancen. Faxe Kommunes demensstrategi understøtter anbefalingerne fra
Demensalliancen og den nationale handlingsplan for demens.
Status juni 2017:
Faxe kommunes Demensstrategi 2017-2020 er godkendt i juni 2017 og er under
implementering. Også beskrevet under træningspakker til demente.

Styrke kvalitet og ensartethed i tilbud samt lette overgange mellem
sektorer

Center for Sundhed &
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Region Sjælland har sammen med kommuner og almen praksis udarbejdet
forløbsprogrammer for forskellige kroniske sygdomme. I programmerne er der fokus på
træning, kost, motivation og patientuddannelse. Faxe udbyder allerede indsatser for
borgere med hhv. KOL, type 2-diabetes, hjertesygdom, kræft og palliation, demens
samt langvarige smerter.
Vi vil arbejde videre med at udvikle og implementere en samarbejdsmodel på tværs af
de tre sektorer, der skaber kvalitet og ensartethed i tilbuddene samt letter overgange
mellem sektorer for borgere /patienter med en kronisk sygdom.
Status juni 2017:
Lette overgange
 I 2016 er der udarbejdet en lokal film om rehabiliteringstilbuddene, da en visuel
formidling kan fremme forståelsen af tilbuddet og dets indhold for såvel borgere
som fagpersoner.
 Rehabiliteringstilbuddene kræver blandt andet at sygehuse og egen læge henviser
til dem. Derfor har vi i 2016/17 styrket samarbejdet med henvisende parter gennem
undervisning og tværkommunal-sektoriel vidensdeling.
I 2017 er fokus på at støtte netværksgrupper af frivillige for at sikre at deltagere
fastholder de nye vaner foreningsfællesskaber.
Styrke kvalitet og ensartethed
 For at styrke undervisernes pædagogiske praksis og faglighed er de i 2016/17 blevet
kompetenceudviklet.
I 2017 er fokus på at monitorere og ensrette indsatser på baggrund af dataindsamling

Borgere i omsorgstilbud have kvalificeret sygepleje
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Borgere i omsorgstilbud lever længere end tidligere, hvilket betyder, at flere får kroniske
sygdomme. Dette betyder, at der er øget behov for kvalificeret sygepleje. Dette sikres
ved tæt kontakt til egen læge og ved løbende at ansætte flere Social- og
Sundhedsassistenter, når stillinger skal genbesættes.
Status juni 2017:
Socialpædagogisk Center har i det forløbne år ansat væsentligt flere social- og
sundhedsassistenter. Så vi nu er dækket med social- og sundhedsassistenter på stort set
alle vagtlag.

Social &
Beskæftigelse

Demenslandsby (NY)
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Grøndalshusene er under ombygning og til demenslandsby med opførsel af
dagcenterpavillion og udvidelse af et stort orienteringsvenligt, hegnet udeområde med
en række sanseoplevelser. Der er anlagt en 600m lang sti, formet som et 8-tal, som
borgere og pårørende kan benytte til at gå en lang tur. Der er oplevelser og
pejlemærker på ruten, som animerer til at gang og bevægelse.

BPSD-projekt (NY)
BPSD er en forkortelse af de engelske ord ”Behavioral Psykologicel Symptoms of
Dementia og kan oversættes med ”adfærdsforstyrrelser”. Projektet er et højt profileret
afprøvningsprojekt, der kører under Sundhedsstyrelsen med fem kommuner i landet.
Faxe Kommune blev udtaget til at deltage som en af de fem. Projektet har til formål at
reducere adfærdsforstyrrelser, brug af psykofarmaka og øge livskvaliteten for borgere
med demens på plejecentrene. Projektet er halvvejs med slutdato 1. juni 2018. Projektet
forløber som planlagt og der er høstet meget positive erfaringer og fordele for både
borgere, og personale.

Vi vil fortsat udvikle
vores samarbejde
med de
praktiserende læger i
kommunen

Dialog og udvikling med de praktiserende læger

Fast tilknyttede læger på plejecentre (NY)

X

Center for Sundhed & Pleje og de praktiserende læger påbegyndte implementering af
faste læger på plejecentrene i maj 2017, som den første kommune i regionen. Vores
samarbejde med lægerne har fungeret optimalt og den nye ordning er blevet godt
modtaget af borgere og pårørende.

Vi vil sikre en god og
koordineret
udskrivning fra
sygehus til kommunal
rehabilitering og
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Kommunen har flere dialogfora med lægerne, hvor der foregår sparring, afklaring,
udvikling og indgås aftaler; herunder Praksiskoordinatormøde, Kommunalt Lægeligt
Udvalg, Temamøder og Fælles skolebænk. I år 2016 vil der være et særligt fokus på
Flygtninge og Fast tilknyttede læger til plejecentre.
Status juni 2017:
Det gode samarbejde med de praktiserende læger fortsætter via KLU (Kommunalt
Lægeligt udvalg) og praksiskoordinatormøder. KLU har fokus på fortsat at optimere og
udvikle samarbejdet mellem almen praksis og kommune, herunder at understøtte
hinanden i indsatser og projekter. I øjeblikket er fokus bl.a. på BEAM projektet (beskrevet
tidligere), faste læger på plejecentrene og samarbejde om sundhedstilbud i
kommunen.

Sygehusvisitatorer
Indlagte borgere opsøges af sygehusvisitatorerne på sygehuset, hvor de på et tidligt
tidspunkt påbegynder planlægning af udskrivelsen i samarbejde med borger,
pårørende, sygehuspersonale og hjemmepleje. På den måde arbejdes der på at
optimerer udskrivelserne og bygge bro mellem sygehus og kommune til gavn for den
enkelte borger. Antallet af sygehusvisitatorer er opnormeret for at styrke denne indsats
yderligere i 2016.
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pleje

Status juni 2017:
Sygehusvisitatorordningen er sat i drift i 2016 og fungerer efter hensigten. Der er fem
sygehusvisitatorer ansat, som dækker sygehusene, særligt Køge Sygehus, hvor de fleste
borgere fra Faxe kommune indlægges. Ordningen fortsætter.

Deltagelse i samarbejdsudvalg og arbejdsgrupper i relation til
Sundhedsaftalen
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Region Sjælland, praksissektoren og de 17 kommuner i regionen har underskrevet en
Sundhedsaftale. Formålet med aftalen er at sikre et sammenhængende
sundhedsvæsen med borgeren i centrum. Som led i implementeringen af aftalen er der
nedsat en række samarbejdsudvalg og arbejdsgrupper, som Faxe Kommune prioriterer
at deltage i med udpegede medarbejdere og arbejdsressourcer.
Status juni 2017:
CSP: I samarbejdsudvalgene i forhold til somatik, har vi sikret bedre sammenhæng ved
at revidere eksisterende forløbsprogrammer. Faxe Kommune deltager aktivt i
udviklingen af det regionale teleKOL-program, som skal implementeres senest i 2019.
Samarbejdsudvalgene for somatik har i 2017 for eksempel fokus på:

utilsigtede hændelser – særligt medicin i forbindelse med udskrivning

hjemtagelse af dele af genoptræningen for borgere med hjertesygdom

implementering af de reviderede forløbsprogrammer

med videre
CBU: Faxe kommune deltager på de fastlagte TSB-, KSS- og KSP møder henholdsvis
Næstved/Slagelse/Nykøbing/Holbæk og Roskilde/Køge
Her drøftes og besluttes forskellige tematikker/snitflade og kommunikationsudfordringer
fx:

Utilsigtede hændelser

Sundhedsplatformen

Korrespondance mellem kommune, region og praksislægerne

Forskellige udviklingstiltag/projekter og procedure inden for børn med
somatiske og psykiatriske lidelser.
CFSB: Har ikke givet status

Styrket indsats for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug
Se beskrivelse længere oppe
Status juni 2017:
Se status længere oppe

Vi vil sikre, at
indvandrere har
kendskab til
sundhed, pleje,
behandlingstilbud og
netværk på lige fod
som andre borgere

Hjemmeside med information på flere sprog
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Vi arbejder på en tilretning af Faxe Kommunens hjemmeside, således at orientering om
sundhedstilbud kan tilgås på flere sprog – først og fremmest engelsk og tysk.
Status juni 2017:
Er først sat på til 2018.

Sundhedsoplæg målrettet flygtninge
Vi vil undersøge hvilke behov for sundhedsinformation flygtninge og indvandrere har, og
herefter organisere informationsseancer med relevante temaer. Det kunne for eksempel
være posttraumatisk stresssyndrom. Seancerne skal både formidle nyttig viden og være
grundlag for netværksdannelse.
Status juni 2017:
Center for Sundhed og Pleje /Faxe Sundhedscenter inviterede i 2016 til 3 Temadage for
flygtninge i samarbejde med sprogskolen. Deltagerne blev introduceret til kommunale
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sundhedstilbud, samt havde en dialog omkring sundhedsbegrebet.
Efterfølgende blev der aftalt undervisning på Sprogskolen om sundhed v/
Sundhedskonsulent Janie Sørensen og Sundhedsplejerske Dorthe Hermansen.
Pga. ny aktør på sprogskolen er efterårets seance endnu ikke helt på plads, men
forventes gentaget.

Familievejledere (NY)
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Jobcentret har ansat familievejledere, der tilknyttes borgere som har børn/unge under
18 år og samtidig er omfattet af en integrationsplan.
Familievejlederne varetager nedenstående opgaver i et tæt samarbejde med
sundhedsplejerske, skoletandlæge, skole og daginstitutioner, B&U og de frivillige.
Råd- og vejledning om kost, motion, prævention, tandhygiejne og sygdomsopfattelse i
forhold til de kulturelle forskelle.
Fokus på børns sukkerindtag samt på det psykiske aspekt.
Herudover vil der i 2018 være blive oprettet et projekt med særlig fokus på syriske
kvinder, som er sygemeldt af egen læge.
Projektet forventet at indeholde et tæt samarbejde med de praktiserende læger og
have til formål at få italesat sygdomsopfattelse overfor kvinderne. Her vil desuden være
stort fokus på sundhed via kost og motion samt håndtering af den psykiske del, angst og
depression.

Sundhedspleje til flygtninge og indvandrere (NY)
Nybagte og gravide indvandrefamilier tilbydes flere hjemmebesøg – alt efter behov.
Sundhedsplejen har oversat deres lokale skriftlige materiale til arabisk.
Der tilbydes sundhedssamtaler med barn og familie og screening af barn inden for det
første ½ år efter at børnene er startet i modtageklasse.
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