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SEN-S-02 – I Sikre Hænder 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:  ........................ Seniorpolitik 

Vedtaget:  ............................... Seniorudvalget den 6. maj 2021, sag nr. 3   
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Navn: ...................................... Annette Lund 

Tlf. nr.: .....................................  29251940 
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Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 310 560 1.220 1.430 

I alt kassefinansieret 310 560 1.220 1.430 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Seniorområdet i Kolding Kommune vurderer, at det er er hensigtsmæssigt at søge Sundheds-

og Ældreministeriet om at deltage i patientsikkerhedsprogrammet ”I sikre hænder”.  

Formålet med deltagelse i programmet er at sikre, at den kommunale hjemmehjælp, sygepleje 

og de kommunale plejehjem fortsat kan levere høj kvalitet, og sikker behandling og god pleje 

til borgerne. Demografien og opgaveglidning i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

medfører et endnu større behov for, at arbejde systematisk, datadrevet og metodisk for at fo-

rebygge alvorlige medicinfejl, infektioner, fald og underernæring hos de ældre borgere.     

”I sikre hænder” har fra 2013-2018 forbedret kvaliteten på en række danske plejehjem, i 

hjemmeplejen og sygeplejen i 18 kommuner. Programmet har vist, at det er muligt at udrydde 

tryksår og alvorlige medicinfejl, reducere fald og forbedre borgernes ernærings- og tandstatus.  

Regeringen har på baggrund af erfaringerne fra 1. og 2. bølge af ”I sikre hænder” afsat 16. 

mio. kr. til en 3. bølge til udbredelsen i yderligere 15 kommuner i perioden 2020-2022. Målet 

er, at alle borgere i landet skal modtage kommunale sundheds-og omsorgsydelser af samme 

høje kvalitet, samt at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbejdet. 

De deltagende kommuner vil blive bistået i at opnå kompetencer og kapacitet til at arbejde sy-

stematisk med forbedringsarbejde og datadrevet ledelse. Arbejdsmetoderne vil også kunne an-

vendes til opnå resultater på en række andre områder, hvor der er behov for forbedringer. 

Konkret vil kommunerne modtage implementeringsstøtte, implementering af de kliniske og or-

ganisatoriske interventioner, samt coaching og vejledning i forbedringsarbejde, kommunika-

tion, datahåndtering og støtte til fremdrift i arbejdet. 

Kommunens egenfinansiering vil være stigende i perioden i takt med at projektet udrulles/ at 

der etableres flere ’forbedringsteams’. 

Vedtages forslaget ikke vil udviklingen af ældreplejen med de konkrete initiativer ikke blive 

gennemført. Alternativt vil de blive gennemført, hvis der træffes politisk beslutning om, at 

midlerne skal findes ved omprioritering inden for udvalgets egen ramme. Eventuelle ompriori-

teringer vil påvirke den generelle driftsøkonomi på seniorområdet. 



Ændringsforslag 

 

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i Borgerens Centrum, der i praksis udmøntes gennem 

Selvværd og Sammenhæng i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Borgerens behov og 

borgerens situation er altid udgangspunktet for det konkrete indhold i ændringsforslaget.  

 


