Vurdering af implementering i Rødovre kommune
I dette bilag har Social- og Sundhedsforvaltningen i Rødovre kommune gennemgået de enkelte KKR-mål og
vurderet, hvad de konkret betyder for Rødovre kommune.

KKR-mål for fælles retning for akutfunktioner:


Kommunerne vil udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018,
hvor alle kommuner skal sikre deres borgere adgang til en akutfunktion, som lever op til
Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard.

Indsatsernes betydning for Rødovre kommune
Har kommunen allerede en akutfunktion?
Der er oprettet akutpladser, men ikke en udkørende akutfunktion, der lever op til Sundhedsstyrelsens
kommende kvalitetsstandard.
Hvad er de væsentligste udfordringer ved akutfunktionen?
De væsentligste udfordringer er organisering af indsatsen og ansættelse af sygeplejersker.
Hvordan er midlerne fra den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient brugt?
Hjemmesygeplejen er styrket med faglige indsatser til forebyggelse af forebyggelige indlæggelser og
genindlæggelser.
Hvilke udviklingsbehov har kommunen?
Kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal indgå i akutteamet. Indkøb af medicinsk udstyr og aftale
med de praktiserende læger.
Er der grundlag for at gå i dialog med andre kommuner om fælles tilbud eller lignende?
Der er dialog i kommuneklyngerne.
Hvem er ansvarlig for at følge udviklingen på området og bidrage til den fælles plan?
Ældre- og Handicapafdelingen.

KKR-mål om akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand:


Primo 2018 afholder 1-2 tovholderkommuner en videndeling-konference om forventninger, behov og
effekter af kommunale akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand.



I 2018 formulerer kommunerne en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille
på det akutte psykiatriområde og hvordan vi vil arbejde sammen om det.

Indsatsernes betydning for Rødovre kommune
Hvad indeholder kommunens akutfunktion?
Vi har en akut telefonordning i aftentimerne på hverdage fra kl 16-22.
Målgruppen er psykisk sårbare borgere i Rødovre kommune, der har brug for vejledning, rådgivning og
støttende samtale.
Formålet med akutfunktionen er, at medvirke til, at psykiske sårbare menneskers tilstand ikke forværres
og udvikler sig.
Hvilke tanker er der gjort i kommunen om udviklingen på det psykiatriske akutområde?
Der arbejdes løbende med at udbrede kendskabet til ordningen blandt borgerne. Blandt andet ved
omdeling af postkort med beskrivelse af tilbuddet.
Hvilke muligheder har kommunen for at bidrage ind i videndeling-konferencen primo 2018? Vil
kommunen melde sig som tovholder-kommune?
Umiddelbart har Rødovre Kommune ikke et ønske om at være tovholder-kommune.

KKR-mål for unges fysiske og mentale sundhed


I 2017 vil kommunerne etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af
kommuner og ungdomsuddannelser.



Som supplement til strategien udarbejdes et idékatalog med konkrete eksempler fra kommuner, som
allerede indgår i samarbejde med ungdomsuddannelser om de unges sundhed.

Indsatsernes betydning for Rødovre kommune
Har kommunen allerede samarbejde med ungdomsuddannelser eller andre kommuner vedr. unges
fysiske og mentale sundhed?
Rødovre Kommune har et samarbejde med Rødovre Gymnasium og 10. Klasseskolen vedr. seksuel
sundhed. Samarbejdet med Teknisk Skole er i øjeblikket passivt, men har været aktivt.
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Hvad vil kommunens prioriteter være ind i en fælles strategi?
Fremme røgfrie miljøer på ungdomsuddannelserne, så færre unge begynder at ryge.
Fremme den mentale sundhed hos unge.
Hvilke konkrete initiativer kan kommunen bidrage med til idékataloget?
Seksuel sundhed: Sundhedsplejen har i 2012 udviklet en færdig model til dialogbaseret undervisning på
ungdomsuddannelserne (Den er nævnt som inspiration i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke for
Seksuel Sundhed). Undervisningsmaterialet er nyligt opdateret. Modellen inkluderer et samarbejde mellem
sundhedsplejerskerne og Sex & Samfund. Andre kommuner er velkomne til at benytte
undervisningsmaterialet, hvis de ønsker at gå i gang.
Er der behov for at sætte nye indsatser i gang eller styrke eksisterende?
Fremme røgfrie miljøer på ungdomsuddannelserne, så færre unge begynder at ryge.

Udviklingsområder:


Sundere livsstil hos borgere med psykiske lidelser



Bedre styring af rusmiddelområdet



Optimering af indsatsen for borgere med dobbeltdiagnoser

Indsatsernes betydning for Rødovre kommune
Ønsker kommunen, evt. samme med andre kommuner at arbejde med udviklingsområderne?
Rødovre kommune ønsker et fælles kommunalt samarbejde om de tre nedenstående udviklingsområder;
Sundere livsstil hos borgere med psykiske lidelser
Rødovre vil gerne deltage og bidrage i et samarbejde omkring emnet sundere livsstil og herunder også den
strukturelle sundhed med fokus på de rammer, som borgerne benytter f.eks. Væresteder og
bofællesskaber. Derudover en kortlægning af hvilke roller og kompetencer, kommunerne ønsker at
medarbejderne har. Herunder identificerer/udvikle, hvilke typer og modeller af sundhedstilbud der er
relevante for denne målgruppe. Dette kan tage udgangspunkt i ”best practice” samt med involvering af
målgruppen og medarbejderne i den videre udvikling. Et fælles kommunalt samarbejde omkring udvikling af
dette kan bidrage til at styrke kompetencer, kvalitet og dokumentation.
Bedre styring af rusmiddelbehandlingen
Rødovre Kommune vil gerne indgå i et fælles samarbejde omkring at sætte fælles mål, krav til kvalitet og
opfølgning. I processen vil man samle viden om ”Best practice” i kommunerne samt de udfordringer, som
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de står med.
Optimering for borgere med dobbeltdiagnoser
Rødovre Kommune vil gerne indgå i et samarbejde omkring opsamling på eksisterende systematiske
screeningsmetoder, samt udvikling af forslag til indarbejdelse af en optimal metode.

4

