
Tidlig opsporing 
Brandpunkt i sektorovergange – fra politik til praksis i et tværfagligt 

perspektiv.  

 
 

Vejen kommune. 

Social og Ældre 



TO sygeplejerskerne 



Fakta om Vejen kommune 

 

• Indbyggere: 42.610 (pr. 2. januar 2015) 

 

• Medarbejdere i ældreplejen: ca. 700 medarbejdere 

 

• 3 sygeplejeområder / 1 TO-sygeplejerske i hvert område 

 

• Ca. 1790 borgere som modtager af hjemmehjælp (1600 i sygeplejen) 



Tidlig opsporing – formålet er: 

• Et kompetenceudviklingsprojekt, der skal medvirke til at undgå 

uhensigtsmæssige indlæggelser blandt ældre borgere i Vejen 

kommune.  

 

• Via teknisk ”værktøj” er formålet at medarbejderne bliver i stand til at 

observerer og reagerer på forandringer / tegn på nedadgående 

funktionsevne hos borgerne.  

 



Præsentation af Roskildehjulet  



Et underpunkt – Psykisk og socialt 



 

TO – arbejdsgang.   



TO – arbejdsgang  



Indledende fase  

• Ældrepuljen – 8 mill. i 2014 deri midler til 

Tidlig opsporing. 

• Ønsket om forebyggelse og nedbringelse 

af uhensigtsmæssige indlæggelser 

• Projektbeskrivelse  

• Tidsperiode for projektet 2014-2016 

• Funktionsbeskrivelse – TO 

sygeplejerskerne  



Opstartsfasen  

• Udvælgelse af TO – sygeplejersker i kommunen  

• Planlægning af uddannelsesprogram for sygeplejersker, SSA, SSH på 

SOSU-skolen 

 

• Afdækning af tekniske udfordringer, planlægning af uddannelsesforløb 

koblet til praksis, oplæring af personalet m.m.  

 

• Afvikling af uddannelsesforløb primo juni – november ultimo 2014. 

     Tidsperiode ½ år for hele personalegruppen 

 

• Test version i KMD Care, hvor personalet øver  



Årshjulet 2014 



Nuværende fase 

• Koblingen til KMD Care primo januar 2015 

• Ny undervisningsmetode – Herskin  

• Tekniske oplæring.  

• Roskildehjulet i funktion  



Film om TO-projektet 

 

• Som evaluering til ministeriet har vi for alle 

igangværende projekter lavet en film, som 

I kan se på link:  

•  www.vejen.dk 

• Borger 

• Ældre og handicappede 

 



Afslutning   

• Vi tror på, at denne indsats vil betyde en 

faglig udvikling og et kompetenceløft for os 

alle på Ældreområdet, hvor vores vision 

er, at være TO skridt foran – således vi 

også kan forebygge uhensigtsmæssige 

indlæggelser. 

 

• Tak for Jeres opmærksomhed.  


