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Baggrund 
Chefteamet godkendte den 28. februar 2020 en indstilling om opfølgning på VIVEs anbefalinger vedr. føl-
gende tre temaer: 

• optimering af stillingerne som sygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut i hjemmeplejen 

• organisering af samarbejdet mellem sundhedsenheder og hjemmepleje mhp. at styrke og effektivisere 
samarbejdet 

• forenklinger af Forløbsmodellen 
 
Der er nu udarbejdet en implementeringsplan (bilag 1), der nærmere beskriver, hvilke opgaver der skal lø-
ses forud for implementeringen af de godkendte anbefalinger, tidsplan for processen, organisering, forud-
sætninger, opmærksomhedspunkter, risici samt kommunikation vedr. implementeringen. 
 
Implementeringsprocessen er opdelt i to faser – en forberedelses- og en implementeringsfase. Forberedel-
sesfasen foregår frem til oktober, hvorefter selve implementeringen påbegyndes.  
 
Da der er stor gensidig afhængighed imellem anbefalingerne i relation til de tre temaer, foreslås det samlede 
arbejde med forberedelse og implementering af anbefalingerne forankret under programmet for Forløbsmo-
dellen for at kunne sikre koordinering.  
 
Samtidig får viceområdecheferne – samt en lederrepræsentant for de tværgående enheder - en central rolle 
som implementeringsansvarlige ift. forberedelse og implementering af de godkendte anbefalinger.  
 

Beslutninger 
 
Det indstilles: 

• At chefteamet godkender implementeringsplan for implementering af VIVE’s anbefalinger (bilag 1)  

• At chefteamet godkender, at implementeringen af VIVE’s anbefalinger forankres under programmet for 
Forløbsmodellen. 

• At chefteamet godkender, at viceområdecheferne (inkl. en lederrepræsentant for de tværgående enhe-
der) fungerer som implementeringsansvarlige ift. forberedelse og implementering af anbefalingerne i 
relation til de tre temaer. 

Effekt 
Organiseringen og tilrettelæggelsen af implementeringsprocessen – som beskrevet i implementeringsplanen 
- skal medvirke til at sikre en effektiv implementering af de godkendte anbefalinger.  
 
VIVEs anbefalinger understøtter arbejdet med alle ledetrådene særligt ”Vi er sammen med borgerne”, idet 
anbefalingerne rummer en række forslag til effektiviseringer og forenklinger af praksis, der skal mindske ti-
den anvendt til planlægning og koordinering og derved højne tiden sammen med borgerne.  
 
Ændringerne i opgavevaretagelsen blandt sygeplejersker og terapeuter i hjemmeplejen vil endvidere med-
virke til at styrke den løbende kompetenceudvikling i hjemmeplejen. For borgerne vil ændringerne samlet set 
medvirke til at understøtte arbejdet med sammenhængende borgerforløb af høj kvalitet. 

 

Opfølgning 
Når implementeringsplanen er godkendt af chefteamet, påbegyndes forberedelse og implementering af de 
godkendte anbefalinger i henhold til implementeringsplanen.  
 
Da den samlede implementering forankres under programmet for Forløbsmodellen, vil chefteamet løbende 
blive informeret om implementeringens fremdrift i forbindelse med KURS-møderne i relation til Fokus 20. 
 
Det indgår som en del af forberedelsen af implementeringen, at det skal fastlægges, hvordan der skal foreta-
ges opfølgning på implementeringen af anbefalingerne i relation til de tre temaer. 
 
 
 

Kommunikation 
Beslutningen om godkendelse af implementeringsplanen og påbegyndelse af implementeringsprocessen for-
midles via Det faglige hjørne. 
 
I forbindelse med implementeringsprocessen udarbejdes endvidere en kommunikationsplan, der nærmere be-
skriver, hvem der skal informeres, når implementeringen af de forskellige anbefalinger påbegyndes, samt 
hvordan og hvornår der skal informeres.  
Det er således centralt, hvordan og hvornår der kommunikeres omkring implementeringen af anbefalingerne i 
relation til de tre temaer for at kunne nå i mål med implementeringen.  

Koordinering  
Indstillingen er koordineret mellem Økonomi og Sundhed. 
Udkast til implementeringsplan er drøftet i styregruppen for processen med VIVE den 2. juni på baggrund af 
input fra Tværgående chefmøde.  
 

Direkte udgifter (tkr.) 

2019  

2020  

2021  

2022  
 

Udgiften finansieres inden for: 
☐ Afdelingens grundbudget 

☐ Afdelingens opsparing 

☐ MSO’s fælles opsparing 
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Forud for CT-indstilling Chefteammøde Fase 1: Forberedelsesfase – frem 
til oktober 

Fase 2: Implementeringsfase – fra 
oktober 

KURS-møde 3. kvartal 2020 (og 
efterfølgende KURS-møder) 

 

  Den 28/2-20 godkendte chefteamet ind-
stilling vedr. anbefalinger fra VIVE. Efter-
følgende er der udarbejdet implemente-
ringsplan for implementering af de god-
kendte anbefalinger. 

19. juni 2020 
I perioden frem til oktober forbere-
des implementeringen af anbefa-
lingerne 

 Fra oktober påbegyndes løbende 
implementering af de godkendte 
anbefalinger 

Chefteamet informeres om im-
plementeringens fremdrift på de 
faste KURS-møder. 

 



Referat 

 

Chefteamet besluttede: 

• Implementeringsplan for implementering af VIVE’s anbefalinger (bilag 1)  

• At implementeringen af VIVE’s anbefalinger forankres under programmet for Forløbsmodellen. 

• At viceområdecheferne (inkl. en lederrepræsentant for de tværgående enheder) fungerer som implementeringsansvarlige ift. forberedelse og imple-
mentering af anbefalingerne i relation til de tre temaer. 

 

Chefteamet ønsker undersøgt om der kan skabes noget interessant ift. vedligeholdende træning og koblingen til overdraget sygepleje. Det blev aftalt at 

viceområdechef Vibeke Dahmen bliver tovholder/ansvarlig for implementering i den kreds. 


