
Overblik over effektiviseringsforslag på Udvalget for Ældre og Sundhed 2022+

Nr. Effektiviseringer Politikområde 2022 2023 2024 2025 Investeringsbehov

AHLI 1-E Udbredelse af virtuel træning Sundhed   -0,10   -0,10   -0,10   -0,10                             -   

AHLI 3-E1
Udbredelse af virtuelle borgerbesøg, borgermøder og 

understøttende indsatser.
Ældre   -3,08   -3,08   -3,08   -3,08                          0,89 

AHLI 4-E1 Øget brug af kendte hjælpemidler Ældre   -0,96   -1,52   -1,70   -2,32                          1,08 

AHLI 5-E Styrke den rehabiliterende tilgang i sygeplejen Ældre   -0,50   -0,50   -0,50   -0,50                             -   

AHLI 6-E Øget kvalitet i sygeplejeklinikker Ældre   -0,50   -0,50   -0,50   -0,50                             -   

AHLI 7-E

Styrke borgernes selvstændige liv - rehabilitering - digital 

træning i 

hjemmeplejen

Ældre   -3,50   -1,25   -1,25   -1,25                          2,75 

AHLI 8-E Den gode udskrivelse Ældre   -1,00   -1,00   -1,00   -1,00                             -   

TVÆR 1-E
Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til 

virtuelle møder
-       -         -         -         -                               -   

TVÆR 2-E Sygefravær -       -         -         -         -                               -   

-9,64 -7,95 -8,13 -8,75 4,72Effektiviseringer i alt



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Ældre og Sundhed Helle Klink
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Investeringsbehov i mio. kr. 0,00

Resultat i mio. kr. -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X X X

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Udbredelse af virtuel træning
AHLI 1-E

Politikområde Kerneområde
Sundhed Aktiv hele livet

På genoptræningsområdet ønskes en udbredelse af brugen af virtuel træning, da det ud fra allerede kendte erfainger 

vurderes, at en videre udbredelse af den virtuelle metode kan fastholde og udvikle kvaliteten i ydelserne samt 

effektivisere ressoruceforbruget.

Borgerne skal ikke transportere sig til træningsstedet. Der forventes øget deltagelse og færre aflysninger samt bedre 

overskud for borgeren til træning, da oplevelsen er, at der er større fremmøde ved virtuel træning. Det giver en frihed 

og fleksibilitet for borgeren, at borgeren ved den virtuelle træning kan blive hjemme og bruge sine ressourcer på 

træning frem for transport. Når træningen foregår i hjemmet, lærer borgeren at selvtræne i egne omgivelser, hvilket 

sikrer den fortsatte daglige træning.

Der vil være færre udgifter til transport og der skal bruges mindre tid til bestilling af transport. Der vil være mulighed 

for mere effektive forløb.

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Ældre og Sundhed Barbara 

Lisemose

Helle Klink

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -3,08 -3,08 -3,08 -3,08

Investeringsbehov i mio. kr. 0,89

Resultat i mio. kr. -2,19 -3,08 -3,08 -3,08

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X X X

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Udbredelse af virtuelle borgerbesøg, borgermøder og understøttende indsatser.
AHLI 3-E1

Politikområde Kerneområde
Ældre Aktiv hele livet

På ældreområdet ønskes  en udbredelse af brugen af virtuelle borgerbesøg, borgermøder og understøttende 

indsatser, da det ud fra allerede kendte erfainger vurderes, at en videre udbredelse af den virtuelle metode kan 

fastholde og udviklge kvaliteten i ydelserne samt effektivisere ressoruceforbruget.

Der vil altid skulle foretages en individuel vurdering af egnetheden i den konkrete sag og metoden forudsætter 

borgerens accept.

Borgerne vil med udbredelse af virtuelle besøg opleve følgende positive effekter:

- Besøg til tiden

- Større nærvær i besøget

- Et virtuelt besøg er ikke synligt for omgivelserne (værdighed)

- Øget fokus på mestringsstrategier (rehabilitering) og på borgeres ressourcer

- Undgå transport til træning og gruppesamtaler

- Frihed og fleksibilitet - borgeren kan leve et selvstændigt og aktivt liv, skærmen kan tages med

- Mullighed for at løse en udfordring her og nu (tværfaglighed i indsatsen)

- Større overførbarhed til selvtræning i eget hjem

- Øget deltagelse - færre aflysninger

- Bedre overskud

Herudover vil der være mulighed for at at sikre besøg til de borgere, som ellers ikke kan nås.

Virtuelle besøg er én af flere metoder til at levere kerneopgaven, og der opnås derved flere muligheder for at 

kommunikere med borgerne. Gennem virtuelle besøg kan besøg for de borgere vi ellers ikke kan nå sikres, og 

udeblivelser og forgæves kørsler kan undgås.  

Ved at udnytte teknologiens muligheder, skabes  et attraktivt arbejdsmiljø. 

Tidsmæssigt er de virtuelle besøg og møder typisk mere præcise, og der opleves færre forsinkelser. 

Mindre tid på vejen: Når der ikke skal bruges tid på transport, er der mere tid til selve kerneopgaven. 

Det vil være nemmere at inddrage borgers netværk og pårørende, da det kan gøres virtuelt.

Bedre samarbejde og kendskab til hinanden på tværs af organisationen idet det bliver nemmere at mødes, når der 

ikke skal sættes tid af til transport. 

Der kan hurtigere indkaldes til et tværfagligt sparringsmøde. 

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Der vil være et investeringsbehov på i alt ca. 0,9 mio. kr. til bl.a. til en softwareløsning til virtuelle borgerbesøg mm. 

0,3 mio. kr. og organisationsunderstøttelse og teknisk support 0,5 mio.kr.

Herefter vil der være årlige driftsudgifter forbundet med udskiftning af skærme og øget support mv. Dette håndteres 

inden for forslagets egne rammer.

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Ældre og Sundhed Barbara 

Lisemose

Helle Klink

Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,96 -1,52 -1,70 -2,32

Investeringsbehov i mio. kr. 1,08

Resultat i mio. kr. 0,12 -1,52 -1,70 -2,32

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X X

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Øget brug af kendte hjælpemidler
AHLI 4-E1

Politikområde Kerneområde
Ældre Aktiv hele livet

Udbredelsen af 4 følgende hjælpemidler vil være til gavn for borgernes værdighed og medarbejdernes arbejdsmiljø:

 

Vendlet

Er et vendelagssystem som monteres på sengen og gør, at borgerne kan vendes på en mere skånsom og værdig måde. 

Samtidig undgår medarbejderne tunge løft. Ved anvendelse af systemet kan man i flere plejesituationer gå fra 2 til 1 

medarbejder.

 

Sensorble

Anvendes i tidsbegrænset periode for at afdække borgerens vandladningsmønstre således, at personalet kan 

planlægge ud fra borgerens dagsrytme. Det sikrer, at borgeren holdes ren og tør.

 

Sengesensor

Plejepersonalet modtager en notifikation, hvis borgeren forlader sin seng eller hvis vitale værdier ændrer sig, som der 

skal ageres på. 

 

Specialsenge

Kan hjælpe borgere med selv, eller med meget lidt hjælp, at stå ud af sengen. Herved øges borgerens egen mestring 

samt bibeholdes borgerens værdighed. Samtidig undgår medarbejdere tunge og uhensigtsmæssige løft. Heruover skal 

der også implementeres automatiserede madrasser og vendesystemer for trykaflastning. 

En udbredelse af kendte hjælpemidler vil for borgeren opleves som en målrettet indsats, pleje og behandling. Dette vil 

give en større tryghed, livskvalitet og værdighed i hverdagen.

For medarbejderen vil en udbredelse af kendte hjælpemidler understøtte faglig tilfredshed og stolthed i at kunne give 

borgeren en målrettet indsats. Det vil medføre et bedre fysisk arbejdsmiljø og hermed fastholde medarbejdere og 

mindske risiko for arbejdsskader og nedslidning. Det vil også understøtte den attraktive arbejdsplads.

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Der ønskes investeringsmilder på ca. 1 mio. kr. til:

- Indkøb af hjælpemidler (specialsenge, vendesystemer, opnormering af sengesensorer og sensorbleer)

- lokal opkvalificering af medarbejderkompetencer for at sikre anvendelse og udnyttelse af potentialer

- Opnormering af medarbejderressourcer i Hjælpemiddelafdelingen. 

Fra 2023 og frem vil der være årlige driftsudgifter som findes inden for forslagets samlede ramme.

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Ældre og Sundhed Barbara 

Lisemose
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,50 -0,50 -0,50 -0,50

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,50 -0,50 -0,50 -0,50

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Styrke den rehabiliterende tilgang i sygeplejen
AHLI 5-E

Politikområde Kerneområde
Ældre Aktiv hele livet

Den rehabiliterende tankegang skal også anvendes i forhold til sygeplejen og levererede SUL ydelser, og ikke kun ses i 

forhold til SEL ydelser. Sygeplejen skal derfor styrkes og borgerne skal hjælpes til at varetage hele eller dele af 

sygeplejen selv, f.eks. diabetikere, der skal blive selvlærte i at give insulin til sig selv. Borgere der selv kan varetage 

deres medicin eller varetage sårpleje skal fremover hjælpes til at kunne varetage disse opgaver selv.

Dermed frigøres ressourcer til de mere komplekse sygeplejeopgaver. Målet er:

- at sygeplejerskerne arbejder rehabiliternde 

- at sikre, at der er sygeplejersker nok til at løse de sundhedsfaglige opgaver i fremtiden. Der bliver frigivet tid til at 

yde flere komplekse sygeplejeopgaver i takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor der forventes flere 

opgaver til kommunerne. 

Målsætningen i forhold til ovenstående er herefter, at der sker en reduktion på 3,5 % i de planlagte timer i sygeplejen 

(dog med forbehold for øgning set i forhold til demografi og nye opgaver i forhold til det nære sundhedsvæsen). Dette 

vil svare til en reduktion på 1.070 timer. En besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

Ved at styrke rehabilitering af sygeplejen ønskes, at borgerne bliver mere selvhjulpne og dermed får mere livskvalitet 

til at leve livet på deres forudsætninger. 

Når borgerne ikke er afhængige af at vente på hjælp fra sygeplejen, vil de også opleve en uafhængighed og en frihed 

ved at kunne klare sig selv. 

Medarbejderne får frigivet timer til at kunne klare komplekse sygeplejefaglige opgaver. 

En variation i arbejdsopgaver og en faglig stolthed.

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Der vil være et behov for kompetenceudvikling, men dette vurderes at kunne afholdes inden for nuværende 

budgetter. 

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Ældre og Sundhed Barbara 

Lisemose
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,50 -0,50 -0,50 -0,50

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,50 -0,50 -0,50 -0,50

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Øget kvalitet i sygeplejeklinikker
AHLI 6-E

Politikområde Kerneområde
Ældre Aktiv hele livet

Holbæk Kommune har 5 sygeplejeklinikker beliggende i henholdsvis Tølløse, Svinninge, Mørkøv og to i Holbæk by. Klinikkerne har 

lokaler i de Aktive Center. Holbæk Kommunes kvalitetsstandard foreskriver, at i udgangspunkt skal alle sygeplejeydelser leveres i 

klinikker.  Borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan transportere sig til klinikerne, vil fortsat blive tilbudt behandling i 

hjemmet. 

Forslaget ”Øget kvalitet via sygeplejeklinikker” bidrager ved at udnytte ressourcerne bedst muligt ved at flere borgere skal 

modtage sygeplejeydelser i klinikker. Den generelle udvikling i kommunerne er, at antallet af ældre borgere er stigende samtidig 

med, at sundhedsfaglige opgaver overføres til kommunerne fra regionerne i det nære sundhedsvæsen. Det gælder også i Holbæk 

Kommune. En øget brug af sygeplejeklinikkerne vil bidrage til et fortsat fokus på at give borgerne den bedst mulige service og 

samtidigt sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. Visionen er at udnytte ressourcerne mest optimalt for at sikre 

sygeplejeydelser af høj kvalitet. Samtidig er visionen at fremtidssikre, at Holbæk Kommune har ressourcer og faglig kompetence til 

at håndtere flere og mere komplekse sygeplejeydelser ved at forbedre det vi gør i dag. Herudover sikre, at ressourcerne anvendes 

til dem, der har brug for det. 

De kendte udfordringer kan være, at borgerne er vant til besøg i eget hjem, og at der kan være lang afstand til sygeplejeklinikkerne, 

udfordringer med offentlig transport, adgangsforhold eller åbningstider. En øget anvendelse af sygeplejeklinikken kræver for det 

første, at medarbejderne i hjemmesygeplejen i højere grad tænker sygeplejeklinikken som en mulighed for levering af ydelsen frem 

for i borgerens eget hjem. For det andet kræver det, at borgerne er i stand til og villige til at transportere sig til sygeplejeklinikken. 

Her skal der klar kommunikation til borgeren om, at sygeplejeklinikken er kommunens tilbud, hjælpe hjemmesygeplejens daglige 

dialog med borgerne. For det tredje kræver det, at der er den fornødne kapacitet i klinikken samt at klinikken fyldes op, så 

sygeplejerskerne i klinikken i mindst muligt omfang skal ud til borgerne. Endelig kræver det, at der er let tilgængelighed i forhold til 

transport, parkering og handicapvenlige adgangsforhold. 

På nuværende tidspunkt udføres 6,2% af Holbæk Kommunes sygeplejeydelser i klinikkerne, ca. 1.900 timer om året.  Målet er at 

andelen af timer i sygeplejeklinikkerne øges til 5.300 timer om året. Dette vil svare til cirka 17 % af alle leverede sygeplejeydelser, 

og til at hver klinik har åbent i gennemsnit 20 timer om ugen. Forslaget vil give en effektivisering på 0,5 mio. kr., som følge af en 

forventet meraktivitet. Potentialet er baseret på, at transporttid kan frigøres fra sygeplejersker, som i dag transporterer sig mellem 

borgere, og i stedet udnyttes til borgertid i sygeplejeklinik. Hertil kommer et bedre borgerflow, mere effektive arbejdsgange og 

reducerede udgifter til bilpark. 

Sygeplejeklinikerne sikrer borgere højest mulig kvalitet af sygeplejeydelser, gode hygiejniske forhold samt fleksibel 

adgang til at modtage sygeplejeydelser. I klinikkerne er det i høj grad den samme medarbejder, borgeren møder fra 

gang til gang. At borgeren har den samme sygeplejerske i klinikken, har betydning for den faglige behandling, idet 

sygerplejersken har nemmere ved at vurdere for eksempel en sårudvikling over tid. Borgeren kan selv tilrettelægge 

modtagelsen af deres sygeplejeydelser, der er lettere tilgængelighed, da der er mulighed for at bestille tid, i stedet for 

at sidde og vente hjemme på, at sygeplejen kommer. Det skal ved screening af borgerne vurderes, om disse selv kan 

transportere sig til sygeplejeklinikkerne.



X X

For medarbejderne betyder flere aktiviteter i klinikkerne forbedrede arbejdsforhold i form af bedre hygiejne og bedre 

arbejdsstillinger. I klinikkerne har medarbejderne alle nødvendige remedier og udstyr til rådidghed og kan samtidig 

bruge tid på opgaver frem for transport. Hertil kommer en mere effektiv dokumentation, når det er den samme 

medarbejder, der møder borgeren, da medarbejderen har nemmere ved at vurdere udvikling over tid. I den enkelte 

sygeplejeydelse skal der indregnes tid til rengøring/hygiejne. 

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Umiddelbart ingen investering. Der skal udarbejdes et enkelt screeningsværkstøj, som skal anvendes ved opstart af 

alle nye borgere. Dette skal sygeplejerskerne introduceres til, men dette kan foregå inden for den nuværende ramme. 

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau



Forslagets navn:

Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Ældre og Sundhed Barbara 

Lisemose
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025
Økonomisk potentiale i mio. kr. -3,50 -1,25 -1,25 -1,25
Investeringsbehov i mio. kr. 2,75

Resultat i mio. kr. -0,75 -1,25 -1,25 -1,25

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Styrke borgernes selvstændige liv - rehabilitering - digital træning i 

hjemmeplejen
AHLI 7-E

Politikområde Kerneområde
Ældre Aktiv hele livet

I august 2020 påbegyndtes et pilotprojekt sammen med DigiRehab. Pilotprojektet blev foretaget i Mørkøv/Jyderup 

distriktet. Ideen er at få digital træning implementeret i alle hjemmeplejedistrikter. 

DigiRehab/Exorlive er digitale redskaber til effektiv hverdagstræning med borgerne i hjemmeplejen. Træningen kan ske 

med hjælp fra sosumedarbejdere eller varetages af borgeren selvstændigt. Træningen skaber selvhjulpenhed og 

livskvalitet samt reducerer i borgerens behov for hjælp. 

Som en del af Rehabiliteringsstrategien udarbejdes en handleplan som har til formål at implementere en systematisk 

rehabiliterende tilgang målrettet borgere, der visiteres til hjælp. Herunder opstart af rehabiliteringsforløb og digital 

træning. 

Målet er, at borgerne bliver selvhjulpne eller får reduceret deres behov for hjælp. For mange borgere vil dette give en 

uafhængighed og værdighed. Hjælpen omstilles til de borgere der har brug for det, og derved sikres, at der er 

medarbejdere nok til at løse opgaverne, når demografien ændrer sig.  Forventet ca. 500 borgere trænes årligt. 

Borgerne vil opleve:

- Kompetent, målrettet og kvalificeret hjælp

- Synlige og målbare forbedringer

- Individuel målrettet træning, som tilpasses løbende

- Forbedret funktionsniveau eller vedligeholdelse af funktionsniveauet

- Tryghed ved at mindske risiko for fald, samt styrke til at klare sig selv

- Et mere værdigt liv - frihed til at bestemme

- Inddragelse af pårørende, så de også får trænet, men også bede de pårørende hjælpe borgerne med at varetage 

træningen nogle dage om ugen, og herved øge antallet af træninger. 

Medarbejder vil opleve:

- Spændende og attraktivt arbejdsmiljø

- Kompetenceløft

- Kan se en målbar betydning af deres rehabiliterende indsats – de gør en forskel

Der vil være løbende driftsudgifter til bl.a. licenser og digital træning. Dette er indregnet i forslaget.

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Der ønskes udgifter dækket til  implementeringen af forslaget på ca. 2,8 mio. kr. bla. til kompetenceudvikling 0,2 mio. 

kr., konsulentbistand til implementering 0,3 mio. kr., udgifter til licenser og support til digital træning 0,6 mio. kr. samt 

medarbejderudgift til at assistere ved træning 1,7 mio.kr. Udgifterne til kompetenceudvikling og konsulentbistand er 

som udgangspunkt 1-årige, mens udgifterne til det øvrige er løbende driftsudgifter, der fra 2023 og frem finansieres af 

effektiviseringens samlede provenu, hvorfor det nedskrives fra 2023 og frem. Det samede provenu vil herudover blive 

genberegnet i 2022, og viser det sig, at der er større potentiale fra 2023 og frem vil der blive fremlagt et nyt 

effektiviseringsforslag.

Højere 

serviceniveau

Digitalisering - Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Ældre og Sundhed Helle Klink
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,00 -1,00 -1,00 -1,00

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -1,00 -1,00 -1,00 -1,00

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Den gode udskrivelse
AHLI 8-E

Politikområde Kerneområde
Ældre Aktiv hele livet

Borgere og pårørende oplever i dag ikke tryghed omkring udskrivning fra sygehuset. Ikke optimerede processer og samarbejde koster 

Holbæk Kommune i ekstra arbejde. Ovenstående udfordringer smitter også af på medarbejdernes arbejdsmiljø.  Derfor ønskes det 

med forslaget at skabe sammenhængende forløb for borgerne, iværksætte de rette indsatser som matcher borgers behov ved 

udskrivelse og så få involveret i opgaven som muligt. 

Målet er derfor at skabe øget tryghed for borgere og pårørende. Det gøres ved at sikre, at den rette indsats leveres rettidigt. Det kan 

kun opnås ved at forstå borgerne og styrke sammenhænge på tværs. Når kerneopgaven kan leveres uden forhindringer sikres bedst 

mulig arbejdsmiljø.

Ovenstående skal sikres gennem en fremskudt visitator funktion, så der er en visitator på sygehuset, der er i direkte dialog med 

borgeren under indlæggelsen. På den måde kan relevant og rettidig information til borger/pårørende sikres. Herudover skal 

koordineret udskrivelse sikres, så borgeren er tryg og velinformeret om hvad der vil ske efter udskrivelsen.

Der skal også Investeres i en flowkoordinator i visitationen på 37 timer, der sammen med personalet på de midlertidige pladser 

løbende har opfølgning med borger. Fordelen er mange - særligt giver det en øget tryghed for borgeren i skiftet mellem de 

midlertidige pladser og til egen bolig. Et øget flow på de midlertidge pladser er også med til at nedbringe udgifter til 

færdigbehandlede borgere på sygehuset, at nedbringe ventetiden til et aflastningsophold etc. Herudover skal der være et tættere 

samarbejde mellem regionen og Fronten med fokus på den rehabiliterende indsats.  Det skal sikre, at regionen allerede ved 

indlæggelsen arbejder rehabiliterende med borgerne samt sikre de gode arbejdsgange og videre formidling af vigtige informationer 

omkring borgeren – hvilket er gensidigt med det mål at se nedgang i de visiterede ydelser og rettidige indsatser. Fronten skal visitere 

alle nye borgere efter udskrivelse til ”Aktiv hele livet” og de borgere, der øges i indsatser efter en indlæggelse. 

Borgerne vil opleve:

- Større tryghed ved udskrivelse

- Overgangen fra sygehus til kommune/eget hjem opleves sammenhængende og koordineret

- Borgere er velinformeret om tilbud i Holbæk Kommune allerede når de forlader sygehuset

- At de får de rette indsatser ved udskrivelse

- Netværket er trygt i overgangen fra sygehuset

- Udskrives rettidigt fra sygehuset

- De nødvendige hjælpemidler er i boligen ved udskrivelse

Medarbejderne vil opleve:

- Generelt større trivsel

- Medarbejderne undgår at bruge unødig tid på at sikre koordinering

- Færre henvendelser fra pårørende der er bekymrede eller har klager

- Arbejdspres ændres – der bliver frigjort ressourcer til øvrige nødvendige opgaver

- Samarbejdet styrkes – fælles ansvar om borgeren

- Spiller hinanden gode – holdspil 

Investeringsbehov

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Investering i flowkoordinator mv. finasieres inden for forslagets egen ramme.

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en digital 

verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Ældre og Sundhed Charlotte 

Larsen
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr.

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

X X

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Ingen

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Mindske tidsforbrug grundet omlægning af fysiske møder til virtuelle møder
TVÆR 1-E

Politikområde Kerneområde
- Aktiv hele livet

Erfaringer fra omlægning af fysiske interne møder til onlinemøder viser, at der kan ske en effektivisering af 

mødeafholdelsen. Chefgruppen har besluttet at 25% af de fysiske møder fremadrettet skal omlægges til onlinemøder, 

hvor det gennemsnitlige tidsforbrug reduceres med 5 minutter pr. møde pr. deltager. 

Beregninger udarbejdes på baggrund af antal afholdte interne møder i 2019.

Der regnes på en fordeling af effektiviseringen på tværs af udvalgene. Det samlede potentiale anslås til at være 1,75 

mio. kr.



Forslagets navn:
Effektiviseringsforslag nr.:

Politisk udvalg Kontaktperson
Ældre og Sundhed Charlotte 

Larsen
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2022 2023 2024 2025

Økonomisk potentiale i mio. kr.

Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser, herunder også positive effekter

Administrative konsekvenser, herunder også positive effekter 

x

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Ingen

Højere 

serviceniveau

Digitalisering- Holbæk i en 

digital verden
Billigere indkøb 

Færre 

lønudgifter

Færre 

udbetalinger

Lavere 

serviceniveau

Ingen

Ingen

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2022-2025

Sygefravær
TVÆR 2-E

Politikområde Kerneområde
- Aktiv hele livet

Sygefravær som effektivisering behandles som et selvstændigt punkt på mødet i ØKU den 14. april 2021. Det  

sendes efterfølgende i høring som en del af effektiviseringerne i 2022, hvis ØKU beslutter det.

I perioden hvor Covid 19 har været over os, har der været et lavere sygefravær i Holbæk Kommune, end kommunen 

normalt har haft. Når sygefraværet er lavt, øges fremmødet med en større produktivitet til følge.  


