
Chefteamindstilling: Midlertidig klynge for dagcentre i Sundhed og Omsorg 
Den 15.05 2019, Sundhed  

Baggrund: 
Projekt udvikling af dagcentre har i perioden 01.05.18 - 30.04.19 været en indsats i forbindelse med de-
menshandleplanen. Projektet har været forankret i område Nord. I perioden er der kortlagt diverse forhold 
omkring dagcentrene og udviklingsbehov. Kortlægningens resultater og udviklingsbehovene er præsente-
ret d. 14.12.18 og 29.03.19.  
Førnævnte peger på, at der er behov for at styrke og systematisere dagcentrenes fortsatte udvikling. Råd-
mand- og chefteam traf d. 29.03.19 beslutning om at fortsætte udviklingen af dagcentrene. Det blev be-
sluttet at oprette en midlertidig klynge til udgangen af 2020 bl.a. med det formål at sikre, at den besluttede 
faglige retning for sundheds-, omsorgs- og træningsfaglige indsatser til borger i dagcentre implementeres 
og at det sker med afsæt i borgers/familiens ønsker og behov. 
Klyngen målrettes borgere og medarbejdere/ledere i dagcentrene.  
 
Område Nord har erfaring fra projektet udvikling af dagcentre og det foreslås, at klyngen etableres med 
Område Nord som klyngeansvarlig. I klyngen ansættes en faglig leder. Administrativ, pædagogisk og IT-
konsulent understøttelse sker ad hoc. 
Udviklingen knytter sig særligt an til ledetrådene: vi er sammen med borgerne og al magt til borgerne. Ind-
satserne sker med afsæt i borgers og familiens behov og ønsker, samt at indsatserne udøves på en sådan 
måde, at de opleves meningsfulde, giver livsglæde og oplevelsen af ikke at være alene. 

Beslutninger: 
Chefteamet skal beslutte: 

• At, der etableres en midlertidig klynge for dagcenterområdet (jf. bilag 1) i perioden 01.06.2019 – 
31.12.2020 

• At, område Nord, er klyngeansvarlig 

• At udgiften til den faglige leder i klyngen finansieres af MSO’s fællesopsparing 

Effekt og målopfølgning:  

Borger oplever tilbuddene i dagcentrene som meningsfulde og at de tager afsæt i borger og/eller familiens 

behov og ønsker.   

Borger og familie oplever planlægningen af indsatserne sker i et aktivt samarbejde med dem. 

Borger og familie oplever at blive understøttet i at vedligeholde evnen til de daglige gøremål i hjemmet  

Borger og familie oplever at få den aflastning, der er behov for. 

Faglige mål: 

Medarbejderne matcher fagligt borgernes differentierede sundheds-, omsorgs- og træningsbehov.  

Medarbejderne tager medansvar for at sikre sammenhængende forløb for borger og dennes familie. 

Medarbejderne tilbyder individuelle fleksible løsninger i et tæt samarbejde med borger og familie. 

Organisatoriske mål:  

Der er lighed i dagcentertilbud 

Der er udarbejdet et oplæg til ny dagcenterstruktur, herunder fysiske rammer og organisering fra 2021. 

Opfølgning: 
Der nedsættes en følgegruppe, hvis primære formål er at inspirere klyngen til fremtidens dagcenterstruktur 
og organisering. Den faglige leder er formand for følgegruppen. Klyngen understøttes af relevante kolleger 
efter behov. Klyngen etableres med Demensklyngen og forebyggelsesklyngen som strategiske samar-
bejdspartnere. Klyngen arbejder i et tæt aftalt samarbejde med dagcenterledere. Klyngen vender tilbage 
med en status på chefmøde primo 2020. 
Ift. effektmåling er klyngen påbegyndt beskrivelsen af procesmål, herefter vælges og beskrives indikatorer 
i en koordineret indsats med andre datatræk i MSO. Klyngens deadline for dette er ultimo juni 2019. 

 

Kommunikation: 
Rådmand og chefteam har besluttet at forlænge perioden for dagcentrenes udvikling og herunder forbedre og 
ensrette tilbuddene til borger og familie. Der arbejdes hen imod en ny dagcentrestruktur og organisering primo 
2021. 
I perioden indtil da oprettes en midlertidig klynge, som vil arbejde struktureret og databaseret ift. implemente-
ring af de godkendte faglige indsatser i dagcentrene indenfor følgende områder: 

• Tilpasning af dagcentrenes målgrupper   

• Tilpasning af medarbejdersammensætningen 

• Lighed i borgertilbud 

• Fleksible åbningstider 

• Samarbejdet med familie og netværk 

• Ens faglige arbejdsgange i dagcentrene 

• kompetenceudvikling 
Primo 2020, vil der foreligge en status på klyngens arbejde. 
Kommunikationsfora: Vanlige fora, dagcenterledere, Ældrerådet, lokale udvalg eks. kvalitet og læring, det fag-
lige hjørne, de lokale direktioner, hjemmeplejeområdet, sundhedsenheder, borgerkonsulenter, demenskoordi-
natorer og forebyggelseskonsulenter. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

x 
 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret med HMU-Følgegruppen. Økonomien er koordineret med Demenschefen og Sundheds- og 
Omsorgschefen i uge 18 og Økonomi 
 

Ansvarlig leder/afdeling: Susanne Sejr område 
Nord 

Deltager på mødet: Susanne Sejr og Lissie la Cour 

 

Direkte udgifter 

2019 2020 2021 2022 

*370.000 kr. *550.000 kr.   

 

Udgiften finansieres inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget 
Demenshandleplanens 
midler til dagcentrene 

x Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing x 

*Der er tale om nye midler til den faglige leder i klyngen, som er ansat per 01.05.19.  

Der er i Demenshandleplanen årligt afsat kr. 300.000, til kompetenceudvikling af medarbejdere samt midler til 
dagcentrene på kr. 700.000, hvor af udgifter til administrativ, pædagogisk understøttelse samt IT-support er 
indeholdt.  

 

HMU-følgegruppe Chefteam-møde Formidling HMU  Klyngen går i gang Opfølgning til Chefteammøde 

    

  Dato 02.05.19 15.05.19  15.05 – 31.05.19  Maj - Juni 2019 1. juni 2019 Februar 2020 

 



Referat: 

Chefteamet besluttede: 

• At, der etableres en midlertidig klynge for dagcenterområdet (jf. bilag 1) i perioden 01.06.2019 – 31.12.2020 

• At, område Nord, er klyngeansvarlig 

• At udgiften til den faglige leder i klyngen finansieres af MSO’s fællesopsparing 

 

Chefteamet drøftede og besluttede at følgegruppen reduceres, at stillingsbetegnelsen bliver ”faglig leder” og stillingsbeskrivelsen drøftes med HR. Klyngen 

arbejder videre med mål/effekt-delen og vender tilbage til CT i efteråret til beslutning - på linje med de øvrige klynger.  

 


