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Tema 3: Samarbejder

Opfølgning på Strategiplan 2018
Mål fra strategiplan 2018 er indarbejdet i de relevante 
resultataftaler for centrene i Næstved Kommune. 

Hvert center har ved opfølgning på resultatkontrakterne derfor 
også fulgt op på målene i strategiplan 2018.

Status: Der anvendes følgende smiley-skala ved 
opfølgningen:

Opfølgning  august 2018
 Resultatet forventes nået.
 Tidsplanen forventes holdt.  
 Resultatet forventes i overvejende grad nået. 

(80%).
 Tidsplanen forventes i overvejende grad 

overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 
måneder)

 Resultatet forventes ikke nået 
 Tidsplanen forventes ikke holdt.
Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule 
smileyer,  skal der kortfattet kommenteres på 
målopfyldelsen: Hvorfor er  resultatet/tidsplanen ikke 
overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan 
bringer vi os i mål 
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Indsatsområde: Tværgående indsats Status

Formål/effekt Måles hvordan/opnås gennem Resul
tater

Tids-
plan

Centerchef/
Kontakt-
person

Resultatmål : Effektmål:  
 Effektivisering og koordinering af komplekse indsatser til 

gavn for borgeren/familien
 Tidlig indsats til forebyggelse af negativ social arv
 Forebyggelse af klagesager i form af styrket borgerkontakt 

og kommunikation

Udarbejdelse af økonomisk model 
for tværgående indsatser med 
borgeren i centrum 

Arbejdet pågår fortsat. Den del af arbejdet, der løftes i Projekt 
””Familiens plan” (tidligere tværgående indsatser med borgeren i 
centrum vil der blive udarbejdet en status sag på i efteråret. 

CAM/CBU/CDS
/CHP

Strategi for tværgående 
samarbejde om tidlig opsporing 
af potentielt udsatte børn og 
unge

Arbejdet pågår som planlagt. CBU/TC

Indsatsområde: Fremtidens sundhedsindsats

Formål / effekt Måles hvordan/opnås gennem: Resul
tat

Tid 

Effektmål:  Samlet sundhedsindsats, hvor øget lighed i sundhed 
bevirker:
 Øget trivsel blandt børn og unge
 Andelen af voksne oplever deres helbred som værende som 

minimum godt 
 Næstved Kommune skal minimum være på gennemsnitsniveau i 

den regionale sundhedsprofil
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 Hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter sygdom for 
udvalgte grupper

 En styrket mental og fysisk evne til at indgå på 
arbejdsmarkedet for borgere uden for arbejdsmarkedet

 Fungerende samarbejde om det nære sundhedsvæsen mellem 
Sygehus Slagelse, Ringsted, Næstved og de 4-6 kommuner, 
som sygehuset dækker. 

 Forbedre demente borgeres færden

Styrket samarbejde mellem 
sektorerne gennem etablering af 
konkrete fælles samarbejder:

Næstved, Slagelse og Sorø kommuner samt Region Sjælland 
(Næstved-Ringsted-Slagelse sygehuse) har høje ambitioner for det 
lokale tværsektorielle samarbejde og ønsker at etablere nye og 
konkrete samarbejdstiltag, der yderligere understøtter gode 
patient-/ borgeroplevelser.

Formål/effekt af målet:
Sikre gode tværsektorielle forløb af høj ensartet kvalitet med 
borger i centrum

Måles ved:
1. At sygehuslægen har ansvaret for patienten i op til 24 timer 

efter udskrivelse
2. At borger modtages i hjemmet af en hjemmesygeplejerske 

indenfor 24 timer efter udskrivelse 
3. At der etableres delestillinger og / eller praktikperioder på 

tværs af sektorer
Kommentar, april og august 2018:
Da Regionen ved Næstved /Ringsted / Slagelse sygehuse ikke 
prioriterer disse indsatser alligevel vurderes det allerede for 
nuværende urealistisk at  disse tværsektorielle indsatser kan 
igangsættes.

CSA v/DBR

http://www.google.dk/imgres?q=sur+smiley&hl=da&sa=X&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=cSLJtjQGFX2Y7M:&imgrefurl=http://forsvaret.dk/FKO/Nyt%20og%20Presse/Ovrigenyheder/Pages/Forsvaretharsatfokusp%C3%A5arbejdsmilj%C3%B8et.aspx&docid=PK_3iP1_ha-y9M&imgurl=http://forsvaret.dk/FKO/Nyt%20og%20Presse/Ovrigenyheder/PublishingImages/r%C3%B8d%20smiley%20copy.jpg&w=225&h=225&ei=TMFUT-__IILotQbq1PjtCw&zoom=1
http://www.google.dk/imgres?q=sur+smiley&hl=da&sa=X&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=cSLJtjQGFX2Y7M:&imgrefurl=http://forsvaret.dk/FKO/Nyt%20og%20Presse/Ovrigenyheder/Pages/Forsvaretharsatfokusp%C3%A5arbejdsmilj%C3%B8et.aspx&docid=PK_3iP1_ha-y9M&imgurl=http://forsvaret.dk/FKO/Nyt%20og%20Presse/Ovrigenyheder/PublishingImages/r%C3%B8d%20smiley%20copy.jpg&w=225&h=225&ei=TMFUT-__IILotQbq1PjtCw&zoom=1

