
Status til chefteamet 
På sporet (sæt X) x 

Ikke på sporet (sæt X)  

Den  13.12.2019 
 

Status: Friinstitutionsforsøg på plejehjemmene Augustenborggade og Hestehavehusene 2019-2021 
Baggrund:   Chefteamet modtager en halvårlig status på friinstitutionsforsøgene 

Hvis projektet er på sporet, så 
beskriv:  
(rækken slettes hvis den ikke udfyldes) 
A) Dit oprindeligt mål og status omkring det? 
C) Dit næste skridt? 

 

A) Formålet er at plejehjemmene igennem forsøg på 
forskellige områder fraviger lokale regler for at afprøve og 
herigennem udvikle nye måder at løse opgaver på.  
Det er følgende områder:  

- Fraflytning 
- Hjælpemidler til inkontinens 
- Indkøb lokalt og med beboere 
- Måling af økologiske varer 
- Sundhedsfremme for medarbejdere 
- Generelt samtykke fra beboerne ved kontakt til 

huslægerne 
- Beboernes ønske til genoplivning er kendt 
- Signalementsbeskrivelse ved borgere der er i 

risiko for at gå hjemmefra 
Heri er der fokus på at afprøve arbejdsgange med mindre 
uhensigtsmæssig dokumentation og at forbedre kvaliteten 
for beboerne.  
 

 C) Forsøgene er startet op på plejehjemmene d. 1. oktober 
2019.  
Konsulent fra Vive har lavet før-målinger i form af interviews 
med nøglemedarbejdere. 
 
Næste skridt er projektperiode, at implementere og arbejde 
efter de nye arbejdsgange og lavede løbende evaluering og 
tilpasning. 
I projektperioden afholdes der statusmøder med 
forstanderne samt områdeleder i Viby-Højbjerg, Lene 
Offersen og områdeleder i Marselisborg, Tina Porsmose, 3 
gange årligt.  
Der afholdes ca. en gang månedligt arbejdsgruppemøde 
mellem forstanderne, evt. relevante fagmedarbejdere fra 
plejehjemmene og koordinator Karina Bruhn. 
 

General handling og 
kommunikation:  
 

Der er udarbejdet pixier, som beskriver indholdet i 
forsøgene. Disse er omdelt til beboere og pårørende samt 
medarbejdere på de to plejehjem. 
 

 Efter Sundhed og Omsorgsudvalget er orienteret om 
forsøgene d. 15. januar 2020, så vil der blive ekstern 
kommunikation om forsøgene. Dette er aftalt med 
kommunikationsafdelingen i MSO. Bl.a. kommunikation ud 
fra ledetrådene ”Slip medarbejderne fri” og ”Al magt til 
borgerne” 

Deltager på mødet og navn: Karina Bruhn 
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Status til chefteamet 
 

Referat 

Chefteamet tog status til efterretning og opfordrede Sekretariatet til at: 

• Dele erfaringerne - når de er klar - med forstanderne på et forstandermøde 

• Samle erfaringerne fra friinstitutionsforsøgene i en tilbagemelding til ministeriet med opfordring til at lave lignende frikommune-forsøg. Det kan derefter 

vurderes, om det giver mening at lave lignende forsøg i hjemmeplejen. 

 


