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Forord
I Horsens Kommune ser vi det som vores vigtigste opgave, at skabe de
bedst mulige rammer for at alle kan leve et aktivt, indholdsrigt og
selvstændigt liv. Det betyder, at borgerne støttes til at leve så gode,
sunde og aktive liv som muligt. Et liv med værdighed og med mulighed
for selvbestemmelse over eget liv. Det er Byrådets ambition, at
kommunens tilbud understøtter dette mål.

I denne tilbudsoversigt kan du finde information om Horsens Kommunes
sundhedstilbud. Med oversigten vil Horsens Kommune give alle
interesserede mulighed for at orientere sig om kommunens tilbud.

På www.horsens.dk kan du finde tilbudsoversigter, der præsenterer kommunens
øvrige tilbud på velfærds- og sundhedsområdet, og læse mere om det enkelte
tilbud. Følgende oversigter er tilgængelige:
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Ældre med særlige behov

Udsatte voksne og borgere med
handicap
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Børn og unge med særlige behov

Sundhed
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Sundhedspleje

Tilbud

Sundhedsplejen
Sundhedsloven §119-126
Sundhedsfremme og forebyggelse målrettet alle børn, unge og
deres forældre fra fødslen til udgangen af den
undervisningspligtige alder.
Tilbud om graviditetsbesøg af sundhedsplejersken til alle
gravide.
Alle familier får tilbud om at deltage i et gruppeforløb med andre
forældre, der venter deres første barn. Forløbet starter i
graviditeten og varer til barnet er 8-10 måneder.
Besøg i hjemmet til alle familier med nyfødte og yderligere
behovsbestemt indsats til spædbørnsfamilier med særlige behov.
Særlige indsatser til familier med særlige behov, f.eks. ’Mor På
Studiet’, fødselsdepressionsgrupper, grupper for unge mødre og
behandlingstilbud for overvægtige børn og deres familier.
Sundhedssamtaler og undersøgelser til alle skolebørn på
udvalgte klassetrin.
Indsats til skolebørn med særlige behov.
Sundhedspædagogiske aktiviteter på udvalgte klassetrin.
Konsulentbistand til skole- og dagtilbud.

Målgruppe

Sundhedsloven § 119-126 og lovbekendtgørelse nr. 913 af
13/07/2010
Alle børn, unge og familier i Horsens Kommune

Adresse

HUC, Holmboes Allé 2, 8700 Horsens

Antal i 2018

Besøg i hjemmet og individuelle kontakter: I alt 1.467 spædbørn
har modtaget tilsammen 6.883 besøg i hjemmet, eller som
individuelle kontakter i grupper eller åbent hus.
Forældregrupper, førstegangsfødende: 46 hold med op til 10
familier på hvert. Hvert hold har haft et forløb på 11 mødegange
med sundhedsplejerske, samt en mødegang med jordemoder.
Nyfødte: 967 nyfødte har fået tilbud om sundhedspleje.
Overvægtsprojekt: 280 børn var tilknyttet overvægtsprojektet
(skoleåret 2017-18.)
Skolebørn: I alt 5.257 skolebørn har haft kontakt med
sundhedsplejen i alt 9.159 gange i skoleåret 2017/2018.
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Sygepleje
Sundhedsloven §138

Sygeplejeklinikker
Borgere visiteret til sygepleje
Tilbud

Målgruppe

Adresse

Antal i 2018

Borgere understøttes med henblik på at kunne pleje og klare sig
i hverdagen. Der hjælpes blandt andet med: Sårbehandling;
injektioner, blodtryks- og blodsukker målinger, pleje og skift af
kateter, medicinadministration, stomipleje, intravenøs
behandling med antibiotika og væske m.m.
Der kan aftales en fast tid.
Borgere visiteret til hjemmesygepleje, der kan modtage
sygepleje og vejledning på en af klinikkerne frem for i hjemmet.
Sygepleje i klinikkerne er kommunens første prioritet for tilbud
om sygepleje.
 Sygeplejeklinikken Ceres Centret, Nørretorv 1-3, 8700
Horsens
 Sygeplejeklinikken Præsthøjgården, Ternevej 66, 8700
Horsens.
 Sygeplejeklinikken Åpark Centret, Løvenørnsgade 21, 8700
Horsens.
 Sygeplejeklinikken Lindehøj Centret, Langmarksvej 85, 8700
Horsens
 Sygeplejeklinikken Nørrevang Centret, Brådhusvej 50, 8700
Horsens
 Sygeplejeklinikken Søndergården, Søndergade 73, 8740
Brædstrup
804 borgere

Socialt udsatte borgere
Tilbud
 Sundhedsforebyggelse, sundhedsfremme, skadereduktion,
klinisk pleje/vejledning/rådgivning, brobygning samt
opsøgende kontakt i nærmiljøet.
 Sygeplejen
 Sygeplejeklinikkens lovhjemme findes i lov om
hjemmesygeplejeordninger.
Målgruppe
Socialt udsatte borgere i Horsens Kommune med forringet
sundhedstilstand, længerevarende misbrug af alkohol og/eller
stoffer, nedsat fysisk funktionsniveau og behov for akut hjælp,
som eksempelvis sårpleje, smerter og kroniske sygdomme.
Ligeledes prostituerede, psykisk syge og hjemløse
Adresse
Vesterled 1, 8700 Horsens
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Hjemmesygepleje

Tilbud

Målgruppe

Hjemmesygepleje
Hjemmesygeplejersken giver behandling og specialiseret
sygepleje. Sammen med borgeren koordinerer
hjemmesygeplejersken plejeforløbet i samarbejde med
pårørende, terapeut, sygehus og/eller praktiserende læge.
Hjemmesygeplejen kan varetage borgeren alle årets 365 dage,
døgnet rundt. Hovedvægten af hjemmesygeplejen forgår i
dagstiden.
Borgere i alle aldre, henvist fra egen læge, sygehus og
speciallæge eller kommunens sygeplejersker

Adresse

Hjemmesygeplejen er organiseret under Sundhedscenter
Horsens og har følgende to hjemmesygeplejegrupper:
- Hjemmesygeplejen Vest
- Hjemmesygeplejen Øst

Antal i 2018

3.992 borgere (eksklusiv besøg i sygeplejeklinikker)
4.109 borgere (inklusiv besøg i sygeplejeklinikker)

Akutsygepleje

Tilbud

Akutsygepleje
Akutteamet yder akutsygepleje på avanceret niveau til patienter
i akutte og komplekse situationer.
Formålet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og
genindlæggelser, samt hjemtage patienter til behandling i eget
hjem. Dette i samarbejde med almen praksis og sygehus.
Akuttemaet består af erfarne sygeplejersker med særlige
kompetencer indenfor akutsygepleje.
Teamet er tilgængeligt døgnet rundt alle ugens syv dage.

Målgruppe



Adresse

Akutteamet - Vital Horsens, Langmarksvej 85. Kontor ved
Akutpladserne.
1.228 akutte besøg

Antal i 2018

Lægehenviste patienter, over 16 år, med akut opstået
sygdom eller forværring i kendt sygdom, og med behov for
specialiseret sygepleje i form af observation og/eller
kompleks behandling.
 Lægehenviste patienter, der efter udskrivelse har behov for
avanceret sygeplejekompetencer.
 Patienter henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov
for sparring, afklaring, vurdering eller
undersøgelse/behandling, som kræver en avanceret indsats.
Der er særligt fokus på den ældre medicinske patient, som er i
risiko for at blive indlagt eller genindlagt.
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Tværgående indsats
Kom godt hjem

Tilbud

Kom godt hjem
Sundhedsloven §138 / Serviceloven §83
Tilstedeværelse af udskrivningskoordinatorer på
Regionshospitalet Horsens giver borgere og pårørende mulighed
for en samtale, hvor borgers situation afklares. De kommunale
tilbud præsenteres, og forventninger afstemmes, med henblik på
at give borger og pårørende størst mulig oplevelse af tryghed og
sammenhæng.
I forlængelse her af kan borgere med særligt behov efter
udskrivelse modtages i eget hjem af en ”Kom godt hjem”sygeplejerske, der følger og koordinerer den samlede indsats i
op til 14 dage efter udskrivelse.
Formålet med indsatsen er at skabe en tryg og
sammenhængende overgang til hverdagslivet efter indlæggelse.
Dette sker i samarbejde med de relevante samarbejdspartnere
og netværk.

Målgruppe

Borgere der udskrives fra sygehus eller kommunal akutplads,
der har behov for en helhedsorienteret indsats i overgangen til
eget hjem.

Adresse

Horsens Rådhus

Antal i 2018

89 borgere blev fulgt efter udskrivelse i sidste halvår af 2018
Det forventes, at mellem 200 og 300 borgere modtager tilbuddet
om den særlige indsats i hjemmet i 2019.
Antallet af samtaler på Regionshospitalet Horsens er endnu ikke
afklaret, tilbuddet trådte i kraft maj 2019
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Vital Horsens – Træning og rehabilitering
Horsens Kommunes tilbud på trænings- og rehabiliteringsområdet er samlet i Vital
Horsens – Træning og rehabilitering.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Tilbud

Genoptræning efter sygehusindlæggelse
Sundhedsloven §140
Tidsafgrænset genoptræning til borgere der efter en
sygehusindlæggelse har et vurderet genoptræningsbehov.
Genoptræningen henvises via en genoptræningsplan fra
sygehuset og er alene rettet mod den sygdom eller skade, som
borgeren har været i kontakt med sygehuset for.
Genoptræningen tilbydes som et ambulant tilbud og i eget hjem
til de borgere der ikke er i stand til at komme ud af egen bolig.
Der er indgået en aftale om genoptræning på privat
praktiserende fysioterapeut klinikker til borgere der udskrives
med rygproblematikker, hvor der ikke har været foretaget en
operation.
Fra februar 2018 skal kommunen tilbyde opstart af
genoptræning senest 7 kalenderdage efter udskrivning fra
sygehuset. Hvis dette ikke kan overholdes, har borgerne ret til
frit at vælge en privat praktiserende ergoterapeut eller
fysioterapeut klinik, hvis genoptræning her kan starte senest
samtidig med den dato kommunen har tilbudt.

Målgruppe

Adresse

Antal i 2018

Borgere i alle aldre, fra 0 år og opefter som efter en
sygehusindlæggelse, er berettiget til genoptræning jf.
Sundhedslovens § 140
Ambulant Genoptræning varetages af:
Vital Langmarksvej, Langmarksvej 85, Horsens
Vital Distrikterne, Dronning Ingridsvej 1, Brædstrup
Genoptræning i eget hjem varetages af:
Vital Distrikterne, Kildegade 23, Horsens
I alt 2.778 genoptræningsplaner, fordelt mellem:
Ambulant: 2.206 borgere
I eget hjem: 628 borgere
Antallet er stigende over årene.
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Forløb til borgere med kronisk sygdom

Tilbud

Målgruppe
Adresse
Antal i 2018

Godt liv med kronisk sygdom
Kursus og rehabiliteringsforløb til borgere med en kronisk
sygdom og borgere visiteret til et hjerterehabiliteringsforløb.
Der er fokus på viden og handlekompetencer til at mestre et
godt liv med kronisk sygdom, samt mindske udvikling af kronisk
sygdom.
Borgere med KOL, diabetes II, prædiabetes, hjerte-kar lidelse
eller kræft
Vital Ceres – Nørretorv 1 – 3, 8700 Horsens





295 borgere
86 borgere i
171 borgere
165 borgere

i diabetes forløb
KOL forløb
i kræftforløb
i hjerteforløb

Vital Døgn Akutpladser

Adresse

Vital Døgn Akutpladser
Sundhedsloven §§138-139
Midlertidigt ophold med høj sygeplejefaglig indsats døgnet rundt,
hvor formålet er at forebygge unødvendige indlæggelser og
genindlæggelser. Praktiserende læger, vagtlæger og
sygehuslæger henviser til akutplads og indsatser varetages efter
ordination fra en læge. Varighed 1-14 dage
Borgere med akut opstået sygdom, eller forværring af kendt
sygdom, og som har brug for skærpet sygeplejefaglig
behandling, pleje og observation døgnet rundt
Vital Horsens, Langmarksvej 85, 8700 Horsens

Antal i 2018

17 pladser og i alt 325 borgere

Tilbud

Målgruppe
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Døgnrehabilitering

Tilbud

Målgruppe

Adresse
Antal i 2018

Vital Døgnrehabilitering
Sundhedsloven §140
Serviceloven §§84,86
Midlertidig ophold 1-3 måneder med intensiv tværfaglig
rehabiliterings- og træningsindsats. Målet er at borger opnår
højest mulige funktionsevne og bliver i stand til at leve et godt,
selvstændigt og meningsfuldt liv.
Primært borgere med erhvervet hjerneskade. Der er to
målgrupper:
 Borgere med omfattende funktionsevne nedsættelser og
behov for et intensivt tværfagligt tilbud
 Borgere på som på grund af komplicerede, omfattende,
sjældne og/eller alvorlige funktionsnedsættelser har
behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser
Vital Horsens, Langmarksvej 85, 8700 Horsens
I alt 12 pladser, hvoraf fire af pladserne er reserveret til borgere
med behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser. Den
ene af de fire pladser udbydes til andre kommuner.
52 borgere i 2018
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Tandpleje
Børne- og ungdomstandpleje
Sundhedsloven § 127-130

Tilbud

Borgmesterbakken
Børne- og ungdomstandpleje.
Den opsøgende, forebyggende og behandlende børn- og
ungetandpleje omfatter alle børn og unge under 18 år i
kommunen. Børne-og ungetandplejen er vederlagsfri og et
samlet tilbud.
Pr. jan. 2018 er der indført fritvalgsordning, som giver mulighed
for, at 0-15 årige kan vælge det kommunale tandplejetilbud
udført hos privatpraktiserende tandlæge med en egenbetaling på
35%. Tilsvarende fritvalgsordning men vederlagsfrit for de 16-17
årige fortsætter uændret. Ligeledes fortsætter mulighed for at
vælge tandpleje udenfor bopælskommunen, dvs. modtage
tandplejetilbud i en anden kommunal tandpleje efter aftale med
bopælskommunen.
Pr. januar 2018 modtog 19.513 0-18 årige tandplejetilbud på
egne klinikker.
Pr. april 2018 (opgjort uge 16 til Danmarks statistik) modtog 14
af de 0-15 årige og 131 af de 16-17 årige tandplejetilbud hos
privatpraktiserende tandlæger.
0-18 årige, som benytter den interkommunale fritvalgsordning:
24 med folkeregisteradresse i Horsens blev behandlet i andre
kommuner. Horsens Kommune behandlede et tilsvarende antal
fra andre kommuner.

Målgruppe

Børn og unge mellem 0 og 18 år, som er tilmeldt folkeregistret i
kommunen

Adresse

Borgmesterbakken 26, 8700 Horsens

Antal

6.030 i alderen 0-17 år
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Målgruppe

Langmarksvej
Gratis børne- og ungdomstandpleje.
Fritvalgsordning for 0-15 årige med 35% egenbetaling.
Børn og unge mellem 0 og 17 år.

Adresse

Nørrebakken 1, 8700 Horsens

Antal

2.771 i alderen 0-17 år

Tilbud

Målgruppe

Gedved
Gratis børne- og ungdomstandpleje.
Fritvalgsordning for 0-15 årige med 35% egenbetaling.
Børn og unge mellem 0 og 17 år

Adresse

Kirkevej 16, 8751 Gedved

Antal

2.853 i alderen 0-17 år

Tilbud

Målgruppe

Bankager
Gratis børne- og ungdomstandpleje.
Fritvalgsordning for 0-15 årige med 35% egenbetaling.
Børn og unge mellem 0 og 17 år

Adresse

Bankagervej 99, 8700 Horsens

Antal

5.210 i alderen 0-17 år

Tilbud

Målgruppe

Brædstrup
Gratis børne- og ungdomstandpleje.
Fritvalgsordning for 0-15 årige med 35% egenbetaling
Børn og unge mellem 0 og 17 år

Adresse

Niels Wongesvej 7, 8740 Brædstrup

Antal

2.649 i alderen 0-17 år

Tilbud
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Omsorgstandpleje

Tilbud

Borgmesterbakken
Sundhedsloven §§ 131-132
Pr. jan. 2018 er der indført fritvalgsordning, som giver mulighed
for, at borgere visiteret til omsorgstandpleje, kan vælge det
kommunale tandplejetilbud udført hos privatpraktiserende
tandlæge. Der er dog ingen privatpraktiserende tandlæger, som
har meldt sig.
Læs mere på Horsens Kommunes hjemmeside:
https://horsens.dk/Familie/Aeldre/Omsorgstandplejen

Målgruppe

Personer der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående
fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte andre
tandplejetilbud

Adresse

Borgmesterbakken 26, 8700 Horsens

Antal

Cirka 550 behandles årligt, heraf 430 aktive. Den resterende del
er turnover.

Specialtandpleje

Tilbud

Borgmesterbakken
Sundhedsloven §§ 133-134
Læs mere på Horsens Kommunes hjemmeside:
https://horsens.dk/Sundhed/HandicapogPsykiatri/Specialtandple
jen

Målgruppe

Personer der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående
fysiske eller psykiske handicap ikke kan benytte andre
tandplejetilbud

Adresse

Borgmesterbakken 26, 8700 Horsens

Antal

73 under 18 år. Heraf behandles 13 i Specialtandplejen. De
resterende indgår i tallene for lokalklinikker, da de behandles
der.
399 over 18 år, heraf behandles 16 i Den Regionale
Specialtandpleje
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