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Tak for sidst!
Tak for sidst, og tak for den talstærke opbakning til både repræsentantskabsmøde og konference
d. 2. og 3. maj 2016. På repræsentantskabsmødet var der mødt ældrerådsrepræsentanter op fra 93
kommuner, og i alt har vi på de to dage været næsten 600 deltagere fra kommuner,
ældreorganisationer, ministerier og selvfølgelig ældreråd. Jeg synes, vi har haft nogle gode dage i godt
selskab på Hotel Nyborg Strand med tid til debat, oplæg, dialog og eftertanke.
Sundhed og ikke mindst sammenhæng i sundhedsvæsenet fylder meget på den politiske dagsorden.
På konferencen ”Når sundheden flytter ud i kommunerne” fik vi drøftet udvikling og sammenhæng i det
nære sundhedsvæsen med fokus på ældre borgere. Herunder sundhedsaftaler, sammenhængende
patientforløb, rehabiliteringsforløb, fysisk træning, akutberedskab, ældrepolitik, pårørende,
praktiserende lægers rolle, telemedicin, frontmedarbejdernes kompetencer og tandhygiejnens betydning
for den enkelte ældre borger.
I denne konferencerapport kan du læse referater af konferencens hovedoplæg samt seminarer.
På DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside findes materiale fra oplæggene, klik her.
På DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde holdt sundheds- og ældreminister Sophie Løhde
tale for ældrerådene, hvor hun bl.a. bifaldt DANSKE ÆLDRERÅDs udkast til udtalelsen, som senere
blev vedtaget af repræsentantskabet. Desuden fortalte hun bl.a. om handleplanen for den ældre medicinske patient, som pt. bliver politisk behandlet og forventes vedtaget ultimo maj. DANSKE ÆLDRERÅD deltager i en følgegruppe for handlingsplanen.
Jeg var stolt over at overrække Ældrerådenes Hæderspris til Jacob Birkler, tidligere formand for Etisk
Råd, fordi han har formået at sætte det hele menneske i fokus i debatter om sundhedssystem og
demenspleje.
Læs mere om ministerens tale og Ældrerådenes
INDHOLD:
Hæderspris sidst i konference-rapporten.
Bent Aa. Rasmussen
Formand

Referater af hovedoplæg
Referater af seminarer
Ministerens tale
Ældrerådenes hæderspris
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Når sårbare ældre føler sig magtesløse

Referat: Hovedoplæg af Preben Kok, foredragsholder, forfatter, tidl. sognepræst i Engum Kirke og sygehuspræst i Vejle

Preben Kok har været sygehuspræst i mere end 40 år og gennem årene mødt mange ældre indlagte patienter. Flere af disse har balanceret på grænsen mellem magt og magtesløshed og givet udtryk for at opleve et tomrum, hvor alle muligheder synes udtømte, og hvor alt synes uoverskueligt. Flere har haft behov
for sjælesorg og kriseterapi for at komme overens med deres sygdomsforløb, deres eventuelle tab og for at genfinde livsglæden. Preben Kok har i årenes løb
udviklet en model for samarbejde med læger og andre personalegrupper, hvor sorg- og kriseterapi har en fremtrædende plads. I oplægget satte Preben Kok ord
på nogle af de dilemmaer, et sårbart menneske oplever i mødet med sundhedssystemet og gjorde os kloge på begreber som magt og magtesløshed.

Hvordan afmagt fører til angst
Preben Kok fortæller indledningsvis, at han som 50-årig havde besluttet sig
for, at han ville være gammel. Ingen andre ville være det, og han synes, at
han derved slap for en masse opgaver, men han fik også nogle nye. Én af disse er at vænne sig til magtesløshed. Gennem et eksempel beskriver han, at
hvis et menneske ønsker sig magt, men ikke får det, da bliver følgen en angst
hos den pågældende. Angsten opstår i svælget mellem dét man ønsker, og
dét man kan få. Det er Preben Koks opfattelse, at hele samfundet i dag præges af angst, fordi afstanden mellem det realistisk opnåelige og dét, som man
bilder sig ind, at man skal gøre, er for stor.

Sundhedsvision giver afmagt og
skyld til patienter
Preben Kok citerer en vision fra
sundhedsvæsnet, der lyder:
”Du tager ansvar for din sundhed –
sammen tager vi hånd om din
sygdom”. En vision, som Preben
Kok mener, giver patienter
skyldfølelser, når de rent faktisk ikke
har magt over en sygdom.

Genindfør livsbuen
En af grundene er, at vi i dag har glemt ’at blive gamle’, og i stedet vil blive
ved med at være (forpustede) ’unge’. Det skyldes bl.a., at ældre og gamle i
dag bliver ved med at indsamle viden, og uddanne sig. Derved bliver
livsvisdom og erfaringer ikke sat i spil og ikke italesat til gavn for udviklingen af
samfundet og løsning af aktuelle dilemmaer.

En kvinde, der mister sit barn pga.
en ufrivillig abort, bør selvfølgelig
ikke påføres skyld for forhold, som
hun ikke har magt over. En
forudsætning for magt er, at man har
et ansvar, og en forudsætning for
skyld er, at man har magt. Denne
sammenhæng, mener Preben Kok,
at sundhedsvæsnet glemmer i
denne vision.

Før i tiden blev livet ofte beskrevet med en livsbue, som beskriver
’opstigningen’ i livet, i hvilken man samler kundskaber og erfaringer. Den
efterfølges af ’nedstigningen’, hvor man omsætter dét, man har lært til vise
handlinger. På samme måde som æbletræet, der først sætter blomster og
derefter frugt. Forudsætningen herfor er dog, at blomsterne først afblomstrer
og visner.
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Hvis borgere og patienter påføres
urealistiske forventninger, dræber
det livsglæden, og Preben Kok
opfordrer alle tilhørere til at kræve realismen tilbage. Det kan vi gøre ved at
efterprøve og ’trykprøve’ alle ’sandheder’, også dem der udtrykkes og
umiddelbart lyder rigtige.

Når ældre borgere bliver patienter og del af det nære sundhedsvæsen
Referat: Hovedoplæg af Jakob Kjellberg, professor, programleder for Sundhed, cand. scient., m.sc. Health Econ, KORA

I mere end 20 år har vi hørt eksempler på ældre, der falder mellem to stole i mødet med det danske sundhedsvæsen. Historier om genindlæggelser, manglende
hjemtagninger af raske patienter, manglende koordinering mellem primær og sekundærsektoren og træghed hos de praktiserende læger. Historier som ingen ældre kan være tjent med. Spørgsmålet er, om de nye planer for det nære sundhedsvæsen løser de mange problemer. Ekspert i det danske sundhedsvæsen, Jakob Kjellberg, ridsede potentialerne op for borgere, kommuner og regioner og gav sit bud på, hvad skal der til, for at flere ældre kan behandles i det nære sundhedsvæsen.

Jakob Kjellberg indleder med at
beklage brugen af udtrykket ’det
nære sundhedsvæsen’. Han mener
ikke, det er rimeligt, da
sygehusene i så fald udgør det
fjerne sundhedsvæsen. I stedet
handler det om at få sammenhæng
i sundhedsvæsenet for patienternes skyld. Han introducerer nogle
af de forskellige sundhedspolitiske
oplæg bl.a. KL er kommet med:
”Det er jo svært at være uenig i alle
de store visioner; at borgerne skal have én indgang til sundhed, og at der skal
skabes sammenhæng - men det er svært at gøre i praksis”.

almen praksis mv. Det er problematisk, da udviklingen kræver mere og tættere
samarbejde. Nu eksisterer der en uklar opgavefordeling og et uklart
samarbejdsmønster.

Akutsygehuse – en kæmpe anlægsinvestering
En del af udfordringen i dag er, at sygehusindlæggelserne bliver færre og
kortere – liggetiden for en patient på sygehus er i dag på gennemsnitligt tre
dage, for 15 år siden lå den på det dobbelte. Det betyder, at antallet af
kontakter uden for sygehuset er steget. Den udvikling vil bare fortsætte.

Samarbejdet mellem de praktiserende læger og andre dele af
sundhedsvæsenet er ringe, når vi sammenligner det med andre lande
(England, Finland, Holland og Sverige). Men Jakob Kjellberg mener, at vi
ligger, som vi har redt: Vi har som samfund selv lavet systemet, og så længe
honoreringen af lægerne er aktivitetsbestemt og ikke f.eks. ift. samarbejde, vil
lægerne agere ud fra dette. Jakob Kjellberg advarer mod, at smide barnet ud
med badevandet; den almene lægepraksis skal ikke fungere som en isoleret ø,
hvor regioner og kommuner bygger sundhedsvæsenet omkring.

Jacob Kjellberg understreger, at han ikke ser nogen grund til at være på sygehus længere tid end nødvendigt. Det er blot vigtigt at holde sig for øje, at der
skal en masse støtte til, når patienter bliver udskrevet så hurtigt – derfor stiller
det store krav til sundhedsvæsenet i kommunerne.
I 2007/2008 påbegyndtes arbejdet med fremtidens sygehuse – dem som flere
benævner supersygehusene. Der er tale om en kæmpe anlægsinvestering.
Jakob Kjellberg mener, at sygehusplanerne blev hastet igennem, hvilket
Betyder, at fokus kun er på sygehusene men ikke på samarbejdet omkring
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Den almene lægepraksis er i sig selv velfungerende
I 2008 blev der nedsat en praksiskommission, som havde en vision om, at
fremtidens bæredygtige lægehuse eller sundhedshuse skulle være
omdrejningspunktet for samarbejdet mellem kommuner og regioner – her
skulle almen praksis fornyes og tilpasses forandringer i sygehusvæsenet og i
kommunerne. Det har vist sig at være vanskeligt at opnå denne vision, da de
praktiserende læger arbejder på en markant anderledes måde end kommuner
og regioner. De er selvstændigt erhvervsdrivende, og de skal sikre, at deres
egen praksis kører rundt. Mange praktiserende læger mener f.eks., at de nye
sundhedshuse er for dyre at flytte ind i.

Jakob Kjellberg gør opmærksom på, at almen praksis i Danmark er enestående og velfungerende. I samfundsøkonomisk henseende er det fornuftigt at have en fremskudt faglighed, som kan fungere som en generel sluse for
patienter i forhold til det øvrige sundhedsvæsen.

Hvilke løsninger findes der?
Det nedslående budskab fra Jakob Kjellberg er, at det umiddelbart er
vanskeligt at se, hvordan der skal skabes større sammenhæng i
sundhedsvæsenet på kort sigt: ”Vi står i en situation, hvor vi ikke aner, hvad vi
skal gøre”. Indtil der forhåbentligt bliver etableret en fornuftig
samarbejdsmodel i sundhedsvæsenet, skal det jo alligevel fungere. Og det må
det nødvendigvis gøre med forskellige lappeløsninger. Jakob Kjellberg
fortæller om forskellige forsøg og projekter, som har haft til formål at binde
sundhedsområdet bedre sammen, men det er ikke lykkedes, og ofte har det
vist sig dyrer end ved normale procedure.
Dog er der enkelte succeshistorier f.eks. ved opfølgende hjemmebesøg efter
indlæggelse, som har fungeret som et samarbejde mellem almen praksis og
hjemmesygeplejerske. Her har målinger vist statistisk signifikante resultater,
hvor der har været færre genindlæggelser, og der er blevet sparet penge.
Desværre viste senere målinger f.eks. i København ikke så fine resultater, og
indsatsen var ikke længere omkostningsneutral. Jakob Kjellberg mener, det
skyldes, at der ikke er tale om en simpel indsats, men at der i det pågældende
område var en overvægt af patienter fra lavere sociale klasser, hvor der hos

patienterne kan være flere helbredsrisici på spil, som rækker udover det, der
gjorde, de oprindeligt blev indlagt.
En anden idé er laboratoriebusser, som kører ud til patienterne i stedet for, at
de skal fragtes til et sygehus. Det er et godt eksempel på at tænke nyt i
forhold til samarbejde og på at patienterne skal være hjemme frem for på
sygehus, men Jakob Kjellberg påpeger, at det er en dyr idé.
To store problemer i forhold til samarbejde på tværs af sektorerne er at
honorering sker i forhold til antallet af aktiviteter, og at der ikke ligger et
økonomisk incitament i forhold til at forbedre og øge samarbejdet.
Jakob Kjellberg foreslår, at det i stedet for aktiviteter skal være det gode
patientforløb, som afgør honoreringen.
Jakob Kjellberg siger: ”Vi skal ikke bilde os ind, at folk er blevet meget
raskere. De skal mere selv. Det er samfundskontakten, der flytter sig i forhold
til økonomien”. Han opfordrer ældre- og seniorrådene til at skubbe på for at
finde og sætte fokus på de gode løsninger i sundhedsvæsenet.
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Sammen om sundhed - hvordan sikres, at relevante parter samarbejder omkring en sårbar ældre?
Referat: Hovedoplæg af Ninna Thomsen, medlem af KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune

Kommunerne får stadig flere sundhedsopgaver i takt med, at flere ældre patienter sendes hurtigere hjem til genoptræning og rehabilitering. En ældrebefolkning,
hvor flere og flere lever længere med kroniske sygdomme som diabetes, KOL og hjertekarsygdomme har også betydning for det nære sundhedsvæsen. KL´s
udspil ”Sammen om sundhed” har forslag til, hvordan det nære sundhedsvæsen skal indrettes i kommunerne, så ikke mindst ældre borgere får høj kvalificeret
pleje i deres hjem. Ninna Thomsen kom med bud på, hvordan kommunerne skal håndtere de nye udfordringer.
Ninna Thomsen takker for invitationen og fortæller,
at hun i denne sammenhæng overvejende taler
som medlem af KL´s social- og sundhedsudvalg.
En del af udfordringen for at få samarbejdet i
sundhedsvæsenet til at glide er, at Danmarks 98
kommuner er meget forskellige – derfor er der brug
for stor fleksibilitet og variation. Ninna Thomsen
siger: ”I det kommunale maskinrum diskuterer vi,
hvor ens vi skal være, f.eks. når det gælder
genoptræning, forebyggelse og rehabilitering”.
Tidligere fyldte sundhed i kommunerne ikke særligt
meget – det handlede mest om rygestop eller
sundhedsplejersker på skolerne. I dag fylder det til
gengæld stadig mere.
Når en borger tidligere fik konstateret en kronisk
sygdom, så døde vedkommende af det. I dag er vi
så heldige, at vi har et veludbygget
sundhedsvæsen, som kan behandle rigtigt mange
lidelser, og at flere overlever rigtigt mange år med
dem.
Bedre sammenhæng og kommunikation
Systemerne skal blive bedre til at samarbejde og
skabe en sammenhæng for den enkelte patient.
Når et menneske – for man er først og fremmest et
menneske frem for patient, understreger Ninna
Thomsen – stifter bekendtskab med
sundhedsvæsenet, skal dette menneske ikke ople5
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ve, at der eksisterer en opdeling, hvor flere forskellige siloer ikke kan kommunikere ordentligt med
hinanden. Det enkelte menneske skal behandles
sammenhængende ud fra lige præcis vedkommendes sygdomme. Ninna Thomsen siger: ”Vi skal
samarbejde så godt, at I ikke opdager, at vi er forskellige – men det er vist ikke nogen hemmelighed,
at dér er vi ikke endnu”.
Fremtidens ældre er kendetegnet ved en kombination af, at der er flere friske ældre, at der er flere
med kroniske sygdomme, og at der er flere i den
allerældste aldersgruppe. Der er således en stor
mangfoldighed på spil. Ninna Thomsen henvender
sig direkte til ældrerådene: ”I sidder som stærke
lobbyister og stærke hverdagseksperter. Stil krav til
kommunerne om at være rustet til en meget større
mangfoldighed”.
En vigtig udfordring, Ninna Thomsen mener, skal
adresseres, er, at når der er flere svage hjemmeboende ældre borgere i kommunerne end tidligere
f.eks. pga. kortere indlæggelsestider og fordi man
skal være meget dårlig for at få en plejehjemsplads, er det nødvendigt at kommunerne ansætter
flere uddannede medarbejdere. Hun foreslår, at det
måske kan være ældrerådenes opgave at få spurgt
kommunerne til, om de forstår vigtigheden af at
opkvalificere medarbejdermæssigt, idet de har fået
flere sundhedsopgaver.

Sammen om sundhed – pårørende, frivillige,
læger og akutfunktioner
Samtidig understreger Ninna Thomsen, at der
selvfølgelig også er brug for de pårørende og de
frivillige i indsatsen for at skabe et bedre
sundhedsvæsen, f.eks. er det nødvendigt at skabe
et tættere samarbejde med patientforeninger om at
støtte de pårørende. Ninna Thomsen finder det vigtigt, at der rækkes ud efter andre sundhedstilbud,
som ikke blot er i behandlerverdenen. Det kan
være breddeidrætten, som skal tænkes endnu

bredere – hvordan sørger vi for, at idrætsorganisationer er inddragende fra
vugge til krukke?
Ninna Thomsen nævner, at der i fremtiden vil være mangel på praktiserende
læger. Praktiserende læger i Danmark bliver ældre og ældre, og mange af
dem har alt for mange patienter. Næsten hver tredje praktiserende læge er
over 60 år, og det betyder, at det er en problemstilling som om føje år bliver
meget presserende.
En hel ny type af institution er efter struktur- og kommunalreformen i 2007
vokset frem i de danske kommuner; 89 pct. af alle landets kommuner har nu
en akutfunktion. Det har kommunerne iværksat, i takt med at
indlæggelsestiderne er blevet kortere. I stedet for at borgerne bliver udskrevet
direkte til eget hjem, bliver en del kørt til akutfunktionen – en akutfunktion som
er meget forskellig alt efter hvilken kommune den er i. Ninna Thomsen er
imponeret over, at kommunerne selv har taget dette skridt, uden at de er
blevet forpligtet til det.
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Ninna Thomsen siger til slut, at det også er vigtigt at holde fokus på
mulighederne for en sund alderdom. I Københavns Kommune fokuseres der
på at lave tilbud, der tiltaler den enkelte. Det drejer sig om at kunne tilbyde en
bred vifte af aktiviteter, som giver mening, så ældre borgere altid vil kunne
deltage i en aktivitet, de finder interessant uanset køn og tidligere
beskæftigelse. Som eksempler nævner hun motion for mænd i naturen, og
frivillige som cykler ture med plejehjemsbeboere. På begge måder kommer
borgerne ud i naturen og er aktive.

SEMINAROPLÆG
Hvordan kan sundhedsaftaler sikre sammenhæng på tværs af sundhedssystemet?
Referat: Seminar ved Anne Møller Ronex, medlem af Regionsrådet, formand for sundhedskoordinationsudvalget, Region Sjælland
Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune, næstformand for sundhedskoordinationsudvalget, Region Sjælland

Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatser i patientforløb, der går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og
almen praksis. Sammenhæng i indsatserne er vigtig - ikke mindst for ældre, medicinske patienter med flere kontakter til sundhedssystemet, som skal koordineres. Seminaret satte fokus på arbejdet med at udarbejde og følge op på sundhedsaftaler, samarbejdet mellem kommuner og region, og på hvor og hvordan
ældreråd og regionsældreråd kan spille ind.
I krydsfeltet mellem regionen og kommunerne
møder vi sundhedsaftalen. Dette seminar
bliver præsenteret af Anne Møller Ronex med regionsbrillerne på og Pernille Beckmann med kommunebrillerne på.
I Region Sjælland er sundhedsaftalen
2015 – 2018 nu næsten fuldt implementeret.
Den hviler på værdier i højere grad end
firkantede aftaler og kontrol. Den har tillige fokus
på faglighed og ledelse.
Der er lagt vægt på en fælles plan på tværs af
specialer, sektorer og myndighedsområder.
Den understreger vigtigheden af, at der altid er én
person med ansvaret for borgerens patientforløb,
nemlig den, der aktuelt har tættest kontakt med borgeren: ”Du har ansvaret, til
en anden har taget over”.

Det er positivt, at psykiatri og somatik er blevet ligestillet i denne aftale.
Derved skabes bedre forudsætning for at sikre sammenhæng for borgere,
som har flere samtidige diagnoser. Borgeren har ét liv – én samlet
livssituation. ’Systemerne’ skal arbejde sammen med udgangspunkt i
borgerens behov.
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Sundhedsaftalen fastlægger også, hvad den praktiserende læges opgaver er.
Det er bestemt, at lægepraksis skal overtage forløbet, når hospitalets
udskrivningsmeddelelse er modtaget.
Opfølgning på implementeringen af sundhedsaftalen
I slutningen af 2016 foretages en midtvejsevaluering.
En spørgeskemaundersøgelse har fokus på kendskab til aftalen og på
samarbejdsrelationen. I 2015 er der lavet en undersøgelse, som skal danne
basis for sammenligningen med den aktuelle situation.
Anne Møller Ronex fortæller, at 2015-undersøgelsen viste, at;






der er udbredt tillid til opgavevaretagelse i anden sektor
de fleste kender til sundhedsaftalen
tværsektoriel kompetenceudvikling opleves meget positivt
den elektroniske kommunikation fungerer bedst i egen
organisation – afsendelse går bedre end modtagelse
patienter i høj grad bliver inddraget, men de pårørende i mindre grad.

Anne Møller Ronex vender sig derefter mod et meget aktuelt og omdiskuteret
emne: De mange genindlæggelser af ældre medicinske patienter.

En undersøgelse af 289 patientforløb viser at;






meget få genindlæggelser kunne være
undgået
genindlagte patienter er svært syge
der kommunikeres, men der er plads til
forbedringer
vurdering af funktionsevnen skal
intensiveres
Desværre er patientoplevelser ikke en del af
undersøgelsen.

En borger - en plan
Pernille Beckmann var på banen under det første
indlæg med supplerende oplysninger om forholdene i Greve Kommune. Hun belyste i sit eget indlæg, hvordan de i hendes kommune arbejder med
målet om ”én borger – én plan”:



En anden historie, som optager medierne er
færdigbehandlede patienter, som ikke kan blive
udskrevet. I Region Sjælland er det ikke et
problem.




Et område, der kan forbedres, er patienternes
oplevelse af samarbejde og kommunikation.
Her viser den Landsdækkende Undersøgelse af
Patientoplevelser (LUP), at resultaterne er
utilfredsstillende, både i somatik og psykiatri.



Om regionsrådets samarbejde med
regionsældrerådet (RÆR), fortæller Anne Møller
Ronex:





8

RÆR er høringspart ved sundhedsaftalen,
forløbsprogrammerne og midtvejsstatus
RÆR har en repræsentant + stedfortræder i
patientinddragelsesudvalget
Det mødes med
sundhedskoordinationsudvalget ved et årligt
møde og ved behov for justeringer af
sundhedsaftalen.
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Deltager i samarbejdsfora på området og
deltagelse i projekter på tværs af
sektorgrænser
Fokus på dialog med almen praksis og
sygehus omkring svage borgere
Det fælles medicinkort er implementeret
De koordinerende sygeplejersker
(hjemmesygeplejen)
Fast praksis for opfølgende hjemmebesøg
ved hjemmesygeplejen
’Tele hjem’ – opfølgning på
udskrivningsdagen – et samarbejde mellem
den kommunale hjemmesygepleje og
sygehus

Fremtidige arbejdsopgaver omfatter blandt andet:




Praksisplan 2. del (Region Sjælland)
Plan for det nære sundhedsvæsen
National handleplan for den ældre
medicinske patient

Kommunalbestyrelsen har samarbejdet med
Greve Seniorråd om sundhedsaftalen.
En deltager spørger bl.a. om samarbejdet med
patienten. ”Vi er ikke langt nok lige nu. Borgeren
oplever ikke selv sammenhæng i forløbet. Det vil
vare 2-3 år, inden det fungerer”.
En anden deltager udtrykker bekymring for, at det

psykiatriske område, der udvikler sig voldsomt,
ikke har den rigtige plads i sygehusvæsenet.
”Nogle patienter har en dobbeltdiagnose
(psykosomatisk), som behandles under ét – flere
parter arbejder sammen om patienten”.
En anden ”får røde knopper”, når han hører om
spørgeskemaer. ”Spørgeskemaer er kun et af flere
værktøjer og vi oplever en stor besvarelsesprocent”.
En tredje mener der må spares penge gennem de
forebyggende hjemmebesøg? ”I Greve Kommune
starter det forebyggende arbejde et helt andet
sted, nemlig på idrætten, hvor der bruges mange
penge”. Forholdet til de praktiserende læger bliver
taget op af flere deltagere. ”Lægernes vilkår er
kroner og ører, men de er blevet mere forpligtede
gennem sundhedsaftalen. Det tager tid at få
lægerne med. Alle tre parter i aftalen flytter sig
langsomt. Det er et særskilt problem, at antallet af
praktiserende læger falder; nogle steder kan man
ikke få en læge”.

Vellykkede rehabiliteringsforløb for ældre borgere

Referat: Seminar ved Thomas Antkowiak-Schødt, projektleder, Sundhedsstyrelsen og Trine Rosdahl, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen
Trine Rosdahl, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen

Med tilføjelsen af § 83 a i lov om social service skal kommunerne nu tilbyde rehabiliteringsforløb til borgere, hvis kommunen vurderer, at det kan forbedre borgerens funktionsevne. For at understøtte kommunernes arbejde med at tilrettelægge vellykkede rehabiliteringsindsatser for borgere over 65 år, har Sundhedsstyrelsen udviklet en model og håndbog for rehabiliteringsforløb. På seminaret præsenteres i korte træk Sundhedsstyrelsens model for rehabiliteringsforløb, herunder hvordan man målsætter i et ligeværdigt samarbejde med borgeren, understøtter det tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsforløbet og inddrager borgerens
motivation og ressourcer i rehabiliteringsforløbet.

Sundhedsstyrelsen har i foråret 2016 offentliggjort en håndbog med titlen:
”Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet”. Håndbogen er et led i at
udvikle og styrke de socialfaglige indsatser for 65+årige i kommunerne.

En deltager spørger, om man kan sige nej til rehabilitering. Oplægsholderne
svarer, at der i vejledningen til loven står, at en borger har ret til hjælp,
hvilket betyder, at kommunen skal give en ydelse.

Håndbogen beskriver en model for rehabilitering, som et bud på hvordan rehabiliteringsforløb efter § 83a i serviceloven kan organiseres, tilrettelægges og
gennemføres, så de bliver vellykkede for kommunen og for borgerne.
§ 83a blev indføjet i lov om social service pr. 1. januar 2015.

Fra forskningen vides, at tre centrale vidensbaserede elementer har god
virkning ift. at sikre vellykkede rehabiliteringsforløb:

Håndbogen er ikke bindende for kommunerne,
men er tænkt som et støtteredskab, der kan inspirere de kommuner, der ikke helt er kommet i mål
med
systematiseringen af rehabiliteringsindsatsen.
Stort set alle kommuner har arbejdet med
rehabilitering gennem de senere år - ikke mindst
inspireret af Fredericia kommune - under mange
forskellige navne og med forskellige modeller.
Hjemmehjælpskommissionen anbefalede rehabilitering og KL og Sundhedskartellet har udarbejdet en klinisk retningslinje.
For ældre- og seniorråd er det vigtigt at vide, at
der skal udarbejdes en kvalitetsstandard på dette
område. En af deltagerne oplyser at i Frederikshavn Kommune ligger kvalitetsstandarden i øjeblikket til politisk godkendelse.
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Der skal være en forløbsansvarlig
Rehabiliteringsforløbene skal indeholde en række forskelligartede
indsatser, der leveres i et tværfagligt samarbejde mellem forskellige
faggrupper
Borger og fagperson skal udarbejde en fælles målsætning.

Den af sundhedsstyrelsen udarbejdede model for et rehabiliteringsforløb har
fem faser: Visitation, Udredning, Målsætning; Målrettede indsatser og
Opfølgning på mål samt Afslutning.
Visitationen er indgangen til rehabiliteringsforløbet
Ifølge lovgivningen skal en ældre borger (65+) visiteres til et rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at vedkommende kan forbedre funktionsevnen eller
nedsætte behovet for hjælp efter § 83. Mange ældre vil have gavn af et
rehabiliteringsforløb, selvom deres hjælpebehov ikke umiddelbart nedsættes.
Det er op til den enkelte kommune at afgøre, om den vil tilbyde et
rehabiliteringsforløb til ældre, hvis hjælpebehov ikke forventes at kunne
nedbringes.
I visitationen skal myndighedspersonen tage stilling til, om et tidsafgrænset og
målrettet rehabiliteringsforløb kan hjælpe den ældre borger til at genvinde eller
udvikle sin samlede funktionsevne og dermed opnå et mere selvstændigt liv.

Trin to: Udredning
Den forløbsansvarlige besøger borgeren og foretager en systematisk
udredning af borgerens samlede funktionsevne. Dette sker ved hjælp af
forskellige værktøjer. Hvis borgeren er indforstået inddrages
pårørende. Den forløbsansvarlige skal hjælpe borgeren igennem ”systemet”
og evt. åbne døre. Alt skal foregå i et samarbejde mellem borger og
forløbsansvarlig.

Sidste trin: Afslutning
Ved afslutningen vurderes borgerens funktionsevne, og der fokuseres på at
fastholde nye vaner. Alt sker i samarbejde med hjemmepleje,
forebyggelseskonsulenter eller civilsamfund. Den forløbsansvarlige
dokumenterer hele forløbet, sender det til visitator, der nu har et oplyst
grundlag at træffe en ny afgørelse ud fra. Der kan evt. blive tale om et nyt
forløb.

Trin tre: Målsætning
Her skal udarbejdes en plan for rehabiliteringsforløbet, der blandt andet skal
indeholde de fastsatte mål og tidsramme for forløbet og en samlet beskrivelse
af mål og indsatser. Som det første afdækkes borgerens motivation og
ønsker, f.eks. om borgeren igen ønsker at kunne handle, gå på trapper m.m.
Fagpersoner og borger udarbejder derefter en fælles målsætning for
rehabiliteringsforløbet og sætter kortsigtede og langsigtede mål.
Det aftales, hvad borgeren selv kan træne, om borgeren skal have
hjælpemidler, og tidsrammen for forløbet. Den forløbsansvarlige skal arbejde
motiverende med borgeren – ikke noget med ”du skal”.
Under selve rehabiliteringsforløbet har borgeren ret til at modtage den
bevilligede hjælp. Først ved rehabiliteringsforløbets afslutning vurderes om
borgeren kan klare sig med mindre hjælp.

En deltager fortæller, at vedkommende selv har været igennem et
rehabiliteringsforløb og fremhæver, hvor godt det er, at man selv sætter
målene. Det motiverer!

Trin fire: Målrettede indsatser og opfølgning på mål
Alle indsatser skal være helhedsorienterede og rettes mod den ældres
samlede funktionsevne. Indsatser kan f.eks. være: Behandling af sygdom i
samarbejde med praktiserende læge, medicingennemgang, ernæringsindsats,
fysisk træning, indsatser mod ensomhed, faldforebyggende indsatser,
indsatser rettet mod kognitive funktionsnedsættelser (demens).

Det er en erfaring at demenssygdom ofte i kommunen opfattes som et
eksklusionskriterium for at indgå i et rehabiliteringsforløb. Sådan behøver det
ikke at være! Målet for ældre med demens er f.eks. at opnå så trygt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt, vedligeholde eller kompensere for svækkede kropsfunktioner, have aktiviteter, der bevarer identitet, roller og fysisk velvære, have sociale kontakter, der skaber fællesskab med andre mennesker.
Borgere med demenssygdom kan have gavn af et rehabiliteringsforløb.
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Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet,
findes ikke i en trykt udgave, men kan hentes her.

Idræt og motion for ældre - fysisk træning for livet

Referat: Seminar ved Lis Puggaard, ekstern lektor ved Syddansk Universitet og selvstændig konsulent

Regelmæssig motion kan sikre, at den fysiske funktionsevne bevares højt op i alderen. Desuden giver motion velvære og livsglæde og har en sygdomsforebyggende effekt. Hvor langt kan man ifølge forskningen nå fysisk og funktionsmæssigt med fysisk træning og idræt selv langt op i alderen? Hvad er forskellene på
motiver og motivation på forskellige fysiske og aldersmæssige stadier af seniortilværelsen, og hvilke typer af træningstilbud er der behov for? Seminaret satte
fokus på, hvad idræt og motion har af fordele for ældre borgere, og hvordan kommunerne kan støtte op om, at flere ældre er fysisk aktive.

Lis Puggaard har forsket i fysisk aktivitet og
træning, især inden for ældreområdet, i de sidste
20 år. I de seneste år er hun begyndt at arbejde
mere i kommuner, fordi hun finder det vigtigt,
at de gode forskningsresultater kommer politikerne
for øre – de skal vide, hvor lidt der rent faktisk skal
til for at holde sig rask og undgå sygdomme, og
hvad kommunerne kan gøre i denne sammenhæng.
Gode år til lange liv
I Danmark har vi rigtig stor viden om hvordan
ældrebefolkningen har det, bl.a. fordi der kører
flere store befolkningsundersøgelser, som har
været i gang i mere end 50 år. Undersøgelserne er
en uvurderlig kilde til viden, og her kan udviklingen
i befolkningen aflæses over år. Lis Puggaard
fremviser slides, hvor det fremgår, at befolkningens
levetid er steget betydeligt – f.eks. er der sket en
stigning i levetid fra 1987 til 2005 på ca. 2½ år.
Hvad der måske er endnu mere positivt er, at den
gennemsnitlige periode, hvor den enkelte lever
med funktionsbegrænsning er faldet, så der føjes
gode år til livet. Det er altså muligt at
bevare et højt funktionsniveau hele livet.
En afgørende årsag til den stigende levealder er
ifølge Lis Puggaard, at vi i Danmark er gode til at
forebygge. En vigtig ting at forebygge er stillesiddende adfærd, som er den del af vores vågne tid,
11
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vi tilbringer i siddende eller liggende
position, hvor hovedparten af kroppens muskulatur
er i hvile. Det er ikke sundt, for det er vores kroppe
slet ikke bygget til – vi danner mere fedtvæv og får
slappe muskler - og risikoen for sygdom stiger, jo
mere man er stillesiddende. Lis Puggaard fortæller
om en ond cirkel; når vi bliver ældre og arbejdsfri,
sidder vi mere end før, det gør at vi føler os trætte

og inaktive – og på den måde bliver endnu mere
inaktive. Det kan føre til funktionsnedsættelse, som
igen fører til mere stillesiddende adfærd.
Den onde cirkel ruller, og vi bliver stadig mere
skrøbelige. Den gode nyhed er, at ved at være fysisk aktiv 30 minutter hver dag, mindskes risikoen
for livsstilssygdomme markant.
En høj kondition er vigtig
Lis Puggaard påpeger, at det er vigtigt specifikt at
træne konditionen. Konditionen er et mål for, hvor
effektivt ilt bliver optaget i kroppen – det kan måles
ved at sammenligne ind- og udåndingsluften under
aktivitet. Jo ældre, man er, jo mere ilt bruger man
på den samme aktivitet. Unge piger, som spiller en
håndboldkamp bruger 80 pct. af deres maksimale
iltoptagelse. Det samme bruger en 80-årig på rengøring. Konditionen kan trænes og relativt let blive
forbedret. Lis Puggaards eksempel er nogle kvinder på 85 år, som trænede én time om ugen i otte
måneder, hvor der blev taget målinger før og efter.
Resultatet var, at deres kondition var blevet forbedret, så det svarede til en 10 års foryngelse.
Til gengæld falder konditionen meget hurtigt, hvis
man er inaktiv, og det tager lang tid at få den op
igen. Lis Puggaard fortæller om et forsøg med
yngre mænd, som skulle være sengeliggende i tre
uger. Allerede inden for den første uge, faldt deres
maksimale iltoptagelse med 10 pct. Det tog

mændene 30 dage at komme tilbage i samme
kondition som før forsøget. Efter 30 år deltog
mændene i målinger igen, og her viste det sig at
deres kondition lå på samme niveau som lige efter
forsøget for 30 år siden, dvs. at tre ugers inaktivitet
svarer til 30 års aldring. Lis Puggaard understreger, at det derfor er vigtigt med en høj kondition, så
der er noget at tære på i tilfælde af, at man bliver
sengeliggende, og at holde sig selv i gang så vidt
muligt hvis man bliver sengeliggende – bare det at
få rørt arme og ben den smule, det nu kan lade sig
gøre, har betydning.
Muskler, bevægelighed, holdning og balance
skal trænes
Musklerne er ligeså vigtige som konditionen.
Hvis de ikke bliver brugt, så sker der et fald i styrke
og hurtighed. Generelt sker der et fald på 30 pct. i
muskelstyrke fra 20 til 80 år. Igen er det positive
budskab fra Lis Puggaard, at musklerne relativt
nemt kan trænes, og funktionsevnen forbedres. Et
eksempel er en 90-årig som styrketrænede i otte
uger, hvorefter vedkommende igen kunne rejse sig
op og selv gå på toilettet. Det gav en enorm frihed,
og i sidste ende en betydeligt større livskvalitet.
Kroppen får hjælp til at holde balancen af:
Leddene, musklerne, fødderne, synet, vestibulærsansen og hørelsen. Fald er en af de dyreste sygdomme i Danmark, og det er endnu et argument
for at træne balancen – udover selvfølgelig de
store konsekvenser et fald kan have for den enkelte. 80 pct. af balanceevnen sidder i øjnene, så det
er vigtigt, at man har den korrekte styrke i sine brilleglas.
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Kommunens rolle
Lis Puggaard mener, at det for kommunerne er
vigtigt at være opmærksom på, at ældre borgere
groft sagt kan inddeles i tre kategorier i forhold til at
være fysisk aktive. Der er dem, som altid har
dyrket meget motion, de er selvkørende og har
sandsynligvis ikke brug for tilbud fra kommunen.
Så er der den store gruppe af almindelige motionister, hvor det er vigtigt, at kommunen sørger for at
der findes en bred vifte af tilbud, så der er noget for
alle. Det indebærer bl.a., at kommunerne ruster
foreningerne til at rumme flere aldersgrupper, og at
gang- og cykelstier og redskaber vedligeholdes og
opdateres. Endeligt er der gruppen af ældre borgere, som er skrøbelige. De professionelle medarbejdere, der er uddannet til opgaven og som kan sikre
god genoptræning eller rehabilitering skal her sættes igang.

Fysisk aktivitet er en vigtig faktor i forhold til
udviklingen af livsstilssygdomme. Der er f.eks.
klare indikationer på, at træning påvirker
hippocampus i hjernen, og at korttidshukommelsen
ved demente borgere kan forbedres herved.
Til afslutning anbefaler Lis Puggaard, at man skal
have fokus på at have det sjovt, mens man er
fysisk aktiv og f.eks. lave aftaler med andre om at
komme i gang. Hun understreger, at der ikke er
nogen grund til at have dårlig samvittighed, men i
stedet begynde at tænke regelmæssig træning ind
i hverdagen.

Svære overgange lettes med det rette akutberedskab og ledelsesfællesskab
Referat: Seminar ved Kirstine Markvorsen, Sundheds– og Omsorgschef, Aarhus Kommune

Det kan være svært for en ældre borger at komme hjem efter en sygehusindlæggelse. Akutteamet i Aarhus Kommune kan træde til i komplekse og akutte situationer i borgerens eget hjem. Det sker efter aftale med sundhedsfagligt personale fra f.eks. Aarhus Universitetshospital, Hjemmeplejen og praktiserende læger.
Akut-teamet kan inden for få timer iværksætte pleje, observationer og/eller behandling i borgerens eget hjem eller nærmiljø. I fem måneder var Kirstine Markvorsen udstationeret (Sputnik-rejse) på Aarhus Universitetshospital for at eksperimentere med ledelse på tværs af sektorgrænser med fokus på overgange i et
sammenhængende sundhedsvæsen. Det gav mange oplevelser fra borgerne og deres pårørende. Seminaret handlede om samarbejde på tværs på såvel praksis- som ledelsesniveau, grundtanken bag akutteamet, dets tilbud og det samarbejde, som involverer borger, kommune, praktiserende læge og sygehus. Hvilke
punkter skal ældre-/seniorråd særligt være opmærksomme på, når det gælder akutberedskabet i egen kommune?
Kirstine Markvorsen indleder seminaret med en levende beretning om sine
oplevelser på en fem måneders ”sputnikrejse” i krydsfeltet mellem regionens
sundhedssystem, kommunens akutberedskab og den praktiserende læge.
”Sputnik 2015” havde og har til formål at skabe relationer, nedbryde barrierer,
få øje på ’blinde pletter’ og se, hvad vi kan gøre ved det.
Kirstine Markvorsen fortæller, at Sputnik har sat fokus på:

Hvad betyder ’færdigbehandlet’ egentlig? Hvem ligger og venter på at
komme hjem? Og hvorfor ligger de der?

Hvordan bruger vi fælles mål som en driver for samarbejdet? Hvordan
kan vi opstille mål, der rækker ud over vores egen afdeling, område eller
sektor? Til gavn for borgeren?

Mange teams – både på hospital og i kommune. Men hvad med
borgerperspektivet? Hvilke udfordringer er der med de mange teams?
Og hvordan koordinerer vi det hele?

Hvordan bliver vi ligeværdige parter? For vi er hinandens forudsætninger. De praktiserende læger er en yderst vigtig brik i samarbejdet om de
fælles borgerforløb. Derfor skal vi invitere dem ind til at være
medskabende. Men hvordan gør vi det?

Mange myter om fredag. Fælles for dem er, at ikke ret meget kan lade
sig gøre efter klokken 14.
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Igennem hele oplægget bliver beretningen krydret med fortællinger om borgere, som bliver overset eller kommer i klemme i ”systemet”. Hver for sig bliver
de en øjenåbner og anledning til eftertanke. Se slides fra oplægget her.
Kirstine Markvorsen afslutter sit oplæg med en opfordring til deltagerne:
Hvor der er vilje, er der vej. Vi skal have endnu mere fokus på borgernes perspektiv. Vi skal ville – og turde – nye samarbejdsformer.
Spørgerunde
En deltager spørger; ”Hvordan har I rent praktisk fået aflivet ’plejer’?” Kirstine
Markvorsen svarer; ”Alle medarbejdere er blevet efteruddannet. Der er opnået
en helt anderledes måde at tænke opgave på. Der skal leveres viden til at understøtte borgeren i at kunne mest muligt selv.”
På spørgsmålet om, hvilken nytteværdi der er for borgeren, med de skridt, der
er taget, svarer Kirstine Markvorsen; ”Den største udfordring er kvalitet. Borgerne kommer hjem fra hospitalet før de er færdigbehandlet og udskrivningsklar.”
En anden deltager spørger om, hvordan det undgås, at akutberedskabet bliver
små kommunale sygehuse? Kirstine Markvorsen svarer; ”Det vigtigste er, at
opgaverne løses, så man undgår indlæggelse. Kompetencerne er ikke fulgt
tilstrækkeligt med”.

Imellem ældrepolitik og hverdagsliv: Når sundhedspolitikken flytter ud i hjemmene

Referat: Seminar ved Maria Kristiansen, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
Nete Schwennesen, post. doc. ved Institut for Antropologi og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

I disse år er der politisk opmærksomhed på at udvikle og afprøve indsatser, der kan hjælpe ældre til at blive ’længst muligt i eget hjem’. Nye velfærdsteknologier
og rehabiliterende indsatser sættes i verden, for at muliggøre et aktivt, sundt og uafhængigt ældreliv. Den ældre borger får selv ansvar for pleje og egenomsorg,
så livet kan leves uden for plejecentret, og måske endda uden hjemmehjælp. Men hvad sker der, når sundhedspolitiske idealer for ‘det gode liv’ flytter ind i folks
hjem? Og når det hverdagsliv, som er kendetegnet ved forskellighed – forskellige virkeligheder og værdier, forskellige aktører og rutiner – møder de nye sundhedspraksisser? Hvilke udfordringer og muligheder opstår i mødet mellem sundhedspolitik og hverdagsliv; og hvordan kan de håndteres i praksis?
Oplægget tager udgangspunkt i digitalt understøttet genoptræning, som er et
nyt fokuspunkt og satsningsområde i kommunerne. ”Offentlig strategi for
digital velfærd 2013” er udarbejdet af KL (Kommunernes Landsforening),
Danske Regioner og Regeringen. Ambitionen er, at;
 understøtte uafhængighed og motivation hos borgere, som har brug for gen-

optræning

 træning skal gøres mere effektiv
 reducere omkostninger til transport

Hvad sker der når hjemmet inddrages som arena for genoptræning?
Der sker noget med relationen mellem det private (hjem) og det offentlige
(institution). Der sker en ændring i forhold til den måde teknologier, med henblik på sundhed, bliver en del af hjemmets struktur og funktion – det giver
nogle udfordringer. Teknologier er ofte udviklet til brug i en klinisk- og ikke i en
hjemlig kontekst, som kan give nogle udfordringer, når de tages i brug i hjemmet.
Nogle forskere peger på, at der er tale om en af-institutionalisering af ældreplejen. Hvor der tidligere har været fokus på, at levere pleje og omsorg i plejeboliger, er der nu fokus på at levere pleje og omsorg i borgerens eget hjem.
Andre forskere påpeger, at der ikke er tale om en af-institutionalisering, men
snarere en ’exstitutionalisering’, hvor man forsøger at implementere institutionelle rutiner i hjemmet - der sker en ændring i ældreplejen og i relationen mellem sundhedsprofessionelle og borger – man videregiver ansvar til den enkelte borger, som er ansvarlig for at tage vare på egen sundhed.
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Implementering af teknologier i Københavns Kommune
I Københavns Kommune forsøger de at implementere to former for teknologier; ICURA og
virtuel genoptræning.
ICURA er en smartphone med
genoptræningsprogrammer
tilkoblet fem sensorer, som skal
sidde fem forskellige steder på
kroppen.
Programmet tilbydes
primært hoftepatienter og borgere med nyt knæ.
Det er et samlet system, som
kombinerer hjemmetræning og
holdtræning på genoptræningscentre. Borgeren styrer selv, hvor og hvornår hjemmetræningen finder sted.
Alle data fra træningen opsamles, og funktionen med ICURAgenoptræningsprogram er;
 at den overvåger din træning
 at den giver den sundhedsprofessionelle mulighed for, at følge med i trænin-

gen

 at den skal virke motiverende og korrigerende .

Den anden teknologi - virtuel genoptræning - tilbydes til den ældre medicinske patient, primært borgere der har en multisygdom eller svært ved at komme til
genoptræning på genoptræningscentre.
Man tilbyder derfor borgeren at træne i eget hjem, hvor en skærm installeres. Programmet er udarbejdet af den lokale fysioterapeut. Det indbyggede kamera i
skærmen følger borgerens bevægelser og følger op på, om øvelserne udføres korrekt.
Udfordringen ved denne type teknologi er, at afstanden mellem teknologien og borgeren skal være 2-3 meter. Det kan give vanskeligheder i forhold til at finde
rum, hvor der er den nøjagtige afstand, således at borgeren kan udføre genoptræningen, fortæller Nete Schwennesen. Derudover fylder skærmen meget og der
kan være nogen, som ikke bryder sig om at få sådan en stor skærm ind i deres hjem, da den ændrer på hjemmets udseende og funktion. Hjemmet bliver til et
sted, hvor man skal genoptræne – det kan skabe en pligtfølelse og give dårlig samvittighed, når træningen ikke udføres.
Det er vigtigt at visitere teknologierne til den rigtige målgruppe, således at de tilbydes til dem der har lyst til at prøve dem af, og som har ressourcerne til det. I
de tilfælde hvor der etableres et godt match mellem teknologi og målgruppe, er der flere eksempler på, at det kan det fungere som et rigtigt godt supplement til
den træning, som den ældre foretager sammen med fysioterapeuten.
En deltager spørger ”jeg synes vi flytter fokus – altså her er fokusset teknologi, menneskene er usynlige. Derudover synes jeg – det med at flytte hele
systemet ind i mit hjem – der mangler noget selvbestemmelse. Er det værdigt, at hele systemet flytter ind hos mig, fordi man vil spare?”
Ifølge Nete Schwennesen er det rigtigt at et af rationalerne bag indførelsen af teknologierne er, at
skabe en mere effektiv offentlig sektor. Der skal spares ressourcer som følge af, at samfundet får
flere og flere borgere, der har brug for pleje. ”Det er en risiko for, at fokus flyttes fra mennesket til
teknologierne, det afhænger meget af måden teknologierne implementeres på i praksis ude i rehabiliteringscentrene og af de sundhedsprofessionelles håndtering af teknologierne. Man kan betragte det her, som et eksperiment, vi er mange der er blevet en del af, og som rummer et positivt
potentiale, som vi er ved at undersøge hvorvidt bliver indfriet i praksis.”
En anden deltager bemærker; ”I arbejder med digital genoptræning, som er udsprunget af det,
man har valgt i strategien for digital velfærd. Kriteriet er jo, at det her skal være effektiviserende,
dvs. vi skal spare arbejdskraft. Nogen gange er det som om, at den gode historie bliver, at man
kan spare arbejdskraft, og derfor er det en vellykket løsning. Men der er i virkeligheden ikke nogen, som ser på, hvad effekten af træningen er”.
Nete Schwennesen svarer hertil; ” Lige nu er der en masse håb og forventninger knyttet til udviklingen og brugen af nye teknologier i ældreplejen. Vi mangler sikker viden på området om, hvad
der virker, for hvem det virker og under hvilke betingelser det virker.”
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Samarbejde mellem kommune og pårørende

Referat: Seminar ved Marie Lenstrup, formand for foreningen Pårørende i Danmark

Oftest har én ældre borgers sygdom indflydelse på flere pårørendes liv og hverdag. De fleste - borgeren, de pårørende og kommunen - har en interesse i, at de
pårørende er så robuste og stabile i det lange, seje træk i hjemmet, hvad enten det handler om rehabilitering, hjemmepleje eller døgnpleje. Her er det vigtigt, at
politikere og ledelse fra kommunal side nøje overvejer, hvordan de kan agere og støtte op om pårørendesamarbejdet. Der findes en forventning om, at pårørende træder til i stigende grad, men mange pårørende er allerede ved at bukke under for presset. Spørgsmålet er, hvordan får vi de to ting til at gå op i en realistisk enhed? Marie Lenstrup kom med konkrete og praktiske bud på tiltag, der kan forbedre situationen.
Marie Lenstrup indleder sit oplæg med at
give seminardeltagerne et nuanceret syn
på, hvem pårørende er og kan være. Der
er forskel på, om man er pårørende til en
person, der er kortvarigt syg eller om det
er en sygdom, der udvikler sig over
(lang) tid. Hvordan er den pårørendes
relation til den syge – er det en ægtefælle, et barn, en fjern slægtning eller en
ven? Hvis den syge tidligere har været
voldelig eller har misbrugt personen, som
nu bliver (nærmeste) pårørende? Og
hvad nu, hvis den pårørende selv har
begrænsninger i form af misbrug eller
sygdom?
Pårørende betragtes som en
ressource
Uden at vurdere og overveje blandt andet disse forhold, betragtes pårørende i
dag som en ubetinget ressource. En arbejdsressource til pleje- og omsorgsopgaver, en videns-ressource om den syges tilstand og symptomer og en livskvalitetsressource, der kan holde mod og
humør oppe hos den syge. Marie Lenstrup peger på, at omgivelser og myndigheder må vurdere, hvor ressourcestærk den pårørende er – både nu og senere. I hvor høj grad er personen medramt af sygdommen/ulykken? I hvor høj
grad er personen faktisk (fri)villig til løsning af opgaverne?
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Fordomme om pårørende
Samtidig med at pårørende ses som en ressource, synes mange, at pårørende er besværlige, fordi:

De kender ikke ’rumlen’ på afdelingen eller institutionen.

De har ingen forståelse for, at der er andre patienter/beboere.

De har ingen viden om sygdommen.

De kender ikke service- og kvalitetsniveauer for ydelser.

De er negative på grund af tidligere afvisninger.

Pårørende er en slags frivillige, der tager opgaverne på sig.

Pårørende er ’evighedsmaskiner’, som ikke behøver ’brændstof’ i form af
uddannelse, pauser og faste arbejdstider.
Hvordan opleves det at være pårørende?
Oplægsholderen henviste til en undersøgelse af pårørendes vilkår, som bl.a.
viste, at;

50pct. føler sig magtesløse

45pct. føler sig frustrerede

45pct. føler sig deprimerede

38pct. føler sig stressede/udbrændte

38pct. har søvnproblemer

29pct. oplever sociale begrænsninger, og

18 pct. af de pårørende er selv blevet kronisk syge.
Hvordan kan situationen for pårørende forbedres?
I samarbejdet med frontpersonalet er det helt væsentligt at gøre det fælles mål
klart – alle ønsker at gøre det bedst mulige for den syge. I den forbindelse efterlyser Marie Lenstrup bruger-pårørenderådene, som ikke længere er et lovkrav. Ældre- og seniorråd blev opfordret til at søge dem genindført i kommu-

nerne. Der er behov for at styrke ledelsesprioriteringen på området, så ansvarsområder og faglighed gøres langt mere tydelig for både pårørende og
ansatte. Det er ikke selvfølgeligt for pårørende at vide, hvilke kompetencer de
enkelte faggrupper har, og ej heller hvilke opgaver, der kan forventes løst.
Marie Lenstrup pegede på, at det er et generelt problem, at vi i Danmark sætter de dårligst uddannede sundhedsprofessionelle til at passe de mest syge.
Også derfor bliver behovet for at tydeliggøre og forventningsafstemme med
hinanden endnu større.
Pårørendepolitik - hvad skal den indeholde?
Marie Lenstrup finder, at en kommunes pårørendepolitik må tage stilling til indholdet af to hovedspor:

Hvad forventer ’kommunen’ af pårørende?
Gennem en ´visitation’ af pårørende kan det klarlægges, hvor meget tid
den pårørende har til opgaven (erhverv, børn, eget liv). Hvilke evner har
den pårørende? (viden, redskaber). Har både den pårørende og den syge lyst? (relation, personlighed). Er den pårørende stabil på sigt?
(helbred, egenomsorg)

Hvordan kan kommunen støtte pårørende?
Gennem beskrivelse af tilbud om aflastning, ikke diagnosespecifikke pårørendekurser- og skoler, afløsning, praktisk hjælp, hjælpemidler, netværksgrupper samt eventuel henvisning til demens- og pårørendekonsulenter.
Hvad er gevinsten for kommunen?

Bedre livskvalitet for sygdomsramte på grund af mere kompetent og
kærlig hjælp og pleje.

Bedre livskvalitet for pårørende på grund af større tryghed og mindre
opslidende vilkår.

Bedre sundhedsøkonomi i kommunerne, på grund af færre akutindlæggelser og længere ophold i eget hjem.
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Spørgsmål og kommentarer
Et ældreråd oplyser, at der er gode erfaringer med at ansætte socialpædagoger i plejesektoren, fordi ’de er bedre til relationer mellem mennesker’. Når
Marie Lenstrup generelt anbefaler pårørendekonsulenter i kommuner, er det
fordi hun ønsker, at pårørende får lige så gode vilkår, som demenskonsulenter
i dag giver pårørende til demente.
Et andet ældreråd oplyser, at en pårørendekonsulent i denne kommune har
tjent sin løn ind på meget kort tid. I en helt tilspidset situation mellem en pårørende og en institution, som bliver beskrevet, kan en konfliktmægling blive
nødvendig.
DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse behandler pårørendes forhold i sine 15
aktuelle ældrepolitiske områder.

Sammenhængende patientforløb og patientorienteret forebyggelse

Referat: Seminar ved Finn Kamper-Jørgensen, pensioneret læge, formand for Fredensborg Kommunes Seniorråd og for kommunalbestyrelsens forebyggelsesråd
for ældrebefolkningen

Vi ved, fra bl.a. Region Hovedstadens seneste Sundhedsprofil, at 75 pct. af ældrebefolkningen lever dagligdagen med kronisk sygdom, heraf 20 pct. med flere
end tre kroniske sygdomme. Derfor spiller sammenhængende patientforløb med god kvalitet en stor rolle, og såkaldt patientorienteret forebyggelse er vigtig for
at få et godt liv trods sygdom. Tre adskilte dele af sundhedsvæsenet skal spille sammen: Regionens sygehuse, almen lægepraksis som liberalt erhverv og
kommunens indsats med forebyggelse, genoptræning, rehabilitering og pleje. PÅ seminaret drøftedes erfaringer, og hvad det enkelte ældre– og seniorråd kan
gøre lokalt og mere generelt.

Finn Kamper-Jørgensen har en bred viden om
sundhed og forebyggelse, bl.a. fordi han er tidligere leder af Statens Institut for Folkesundhed. Nu er
han formand for Seniorrådet i Fredensborg
Kommune og formand for Forebyggelsesrådet for
Ældrebefolkningen, som er nedsat af
kommunalbestyrelsen i Fredensborg Kommune.
Sundhedsvæsenet som en Bermuda-trekant
Finn Kamper-Jørgensen betegner
sundhedsvæsenet som en Bermuda-trekant, hvor
sygehusene, kommunerne og almen lægepraksis
skal spille sammen – det sidste har som bekendt
voldt en del besvær. Finn Kamper-Jørgensen
mener dog, at vi med de praktiserende læger har
en enestående velfungerende ordning i Danmark:
”Det er unikt, at vi har en speciallæge med bredt
fokus som forpost i sundhedsvæsenet – det er
godt samfundsøkonomisk. Samtidig er det godt for
patienterne, at de ikke skal diagnosticere sig selv
for at finde ud af hvilken speciallæge, de skal
henvende sig til”.
Der stilles stadig større krav til den del af
sundhedsvæsenet, som er uden for
sygehusvæsenet. Kommunerne har i de seneste
år oparbejdet stor sundhedsmæssig tyngde med
opgaver inden for forebyggelse, genoptræning,
rehabilitering, pleje og palliation.
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krav til politikere, forvaltning og fagfolk i egen
kommune. Finn Kamper-Jørgensen mener, det er
vigtigt, at politikerne bliver holdt op på deres løfter.
Pt. er der politiske forhandlinger i gang om en ny
handlingsplan for ældre medicinske patienter – en
handlingsplan til 2,1 mia. kr. Det er en fin
anledning til, at ældre-/seniorrådet over
sommerferien kan spørge kommunen til, hvad
praksis er her i forhold til ældre medicinske
patienter, og kommunens økonomichef til hvor
mange penge kommunen får andel i af
de 2,1 mia. kr.

Hav fokus på sammenhængende patientforløb
Finn Kamper-Jørgensen opfordrer ældre- og
seniorrådene til at fokusere på sammenhængende
patientforløb med god kvalitet. I Danmark er der
meget forskellig praksis, og ældre mennesker
bliver behandlet meget forskelligt. Derfor er det
vigtigt at udveksle erfaringer på tværs, som kan
ruste ældre- og seniorrådene til at blive skarpere til
at stille spørgsmål samt formulere synspunkter og

Eksempler
Finn Kamper-Jørgensen giver et par eksempler på
patientforløb: Hr. Hansen på 70 år er i udlandet, da
han falder og brækker venstre skulder. Han
nægter her en foreslået operation, og henvender
sig i stedet på skadestuen straks efter hjemkomst.
Ortopædkirurgen mener heller ikke der er brug for
operation, i stedet bliver skulderen bundet op med
et bind om armen. Efter fem dage skulle der ifølge
kommunens kvalitetsstandard være tilbudt
genoptræning, men først efter tre uger bliver hr.
Hansen tilbudt holdtræning. Efter otte uger fungerer skulderen helt, som den skal igen. Hr. Hansen
er meget tilfreds med forløbet.

Et andet eksempel er fru Jensen på 76 år, som stoppede i arbejdslivet som 60-årig grundet dårlig ryg. Hun har lidt af depression og er blevet behandlet med
lykkepiller. Som 72-årig får hun konstateret KOL. Kort tid efter dør ægtefællen, og hun sælger huset. Hun får konstateret fodsår og bliver udredt og
diagnosticeret med diabetes. Hun går på et diabeteskursus, men bliver ikke færdig, førend hun bliver indlagt på sygehuset med en lungebetændelse. Efter
udskrivning tager den praktiserende læge en lang snak med hende, hvor hendes medicin bliver gennemgået og en hel del seponeret. Desuden gennemgår han
hele hendes historie, og henviser bl.a. til forebyggende hjemmebesøg. Eksemplet viser, hvor komplekst et patientforløb kan blive med mange kroniske
sygdomme og dertilhørende separate kontakter, hvor der mangler overblik.
Deltagerne i seminaret deler gode og dårlige patientforløb med hinanden i grupperne.
I den sidste del af seminaret gennemgår Finn Kamper-Jørgensen en lang række slides. Han er klar over, at gennemgangen er relativ hurtig, men det vigtigste
for ham er, at deltagerne bliver klar over, hvor de kan finde god viden om sundhed og ældre, til deres videre arbejde i ældrerådet.
Hans slides er at finde på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, klik her.r.
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Den praktiserende læges rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Referat: Seminar ved Anna Mette Nathan, formand for PLO’s Kommune– og Forebyggelsesudvalg, alment praktiserende læge

For mange ældre er den praktiserende læge indgangen til langt de fleste aktører i sundhedsvæsenet, fra fysioterapeuten over de praktiserende speciallæger til
sygehusene, og i en del tilfælde også til de kommunale tilbud. Den praktiserende læge er således en vigtig del af, at det ældre menneske oplever sit
sygdomsforløb som sammenhængende og forståeligt. Meget tyder på, at praktiserende læger i de kommende år vil få en endnu vigtigere rolle for mange ældre
patienter, fordi sygehusene udskriver patienterne stadig hurtigere. Mange ældre borgere, der tidligere lå i sygehussenge, skal i stedet have hjælp i deres
nærmiljø. Og som følge heraf vil det også være mere lægefagligt tunge og tidskrævende opgaver, den praktiserende læge står overfor. Akutpladser, akutteams,
geriatriske teams, fasttilknyttede praktiserende læger på plejehjem m.m. vinder frem i kommunerne. Hvilken betydning har det for den praktiserende læges
arbejde for og med den ældre medicinske patient, og for ældre i det hele taget?
Oplæggets første emne handler om
”den ældre medicinske patient”, hvor til Anna
Mette Nathan spørger deltagerne:
”Hvem er det egentlig?”
Hun vil beskrive dem som patienter, der har
flere sygdomme, bruger flere/mange slags
medicin, ofte bor alene og har behov for
kommunale støtteforanstaltninger.

Kommunale akutfunktioner
Anna Mette Nathan vurderer, at videreudvikling
af de kommunale akutfunktioner bl.a. kræver,
en opkvalificering af plejepersonale samt klare
aftaler om lægebetjening. Enten af egen læge
eller udgående teams fra sygehusene. Det vil
medføre større ensartethed over for borgerne.
De opfølgende hjemmebesøg er vigtige i
forbindelse med de komplicerede udskrivninger
– ligeledes ved visitation til hjemmepleje eller
plejehjemsplads, men de kan være tidskrævende for lægen.
Medicinforvirring
Det kan være svært for de ældre borgere, at overskue den medicin de får.
Anna Mette Nathan mener, at det kan være en hjælp, hvis medicin beskrives
ved sin virkning og med navnet på det virksomme stof i stedet for de mere eller mindre fantasifulde navne, som medicinalfirmaerne giver deres produkter.
Det fælles medicinkort, FMK, virker ikke fuldt ud endnu, hvilket også medfører
manglende overblik over ordinationerne.
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Faste læger på plejehjem
Faste læger på plejehjemmene er ifølge Anna Mette Nathan et gode. Hun har
positive erfaringer fra det lægehus, som hun er tilknyttet. Der er kort afstand
mellem plejecenter og lægepraksis, og derfor sker der næsten automatisk en
fast tilknytning. Dog fremhæver hun, at det er vigtigt, at borgeren stadig har frit
lægevalg.
Praktiserende lægers arbejde med den ældre medicinske patient
For de praktiserende lægers videre arbejde med den ældre medicinske
patient, ønsker Anna Mette Nathan, at;








de forskellige aktører i behandling og opfølgning skal have lettere
adgang til hinanden. Det gælder almen praktiserende læger,
sygehuslæger, hjemmesygeplejen og akutmodtagelser
få mere tid til konsultationer til komplekse patienter
sygehuse kan henvise til almen praksis
få landsdækkende aftaler i forhold til demens og palliativ pleje i
forbindelse med KOL og kræft
få klare aftaler om rammeordinationer og delegationer f.eks. til
sygeplejersker
fremme telemedicin

Der udover vil almen praksis optimere tilgængeligheden og have tidssvarende
klinikker, samt øge samarbejdet med kommunerne og praksiskonsulenterne.
Hun slår fast, at lægerne gerne vil mødes med alle parter, fordi samarbejdet er
en forudsætning for at kunne forbedre forholdene for patienterne.

Mangel på alment praktiserende læger
Over 15 år er der sket et fald på ca. 3 pct. i antallet af læger i almen praksis, mens antallet af sygehuslæger er steget med 42 pct.. Det betyder, at antallet af
patienter pr. læge i almen praksis er øget fra under 1500 patienter til omkring 1650 patienter. En oversigt over udgifterne til sundhedsvæsenet viser, at der over
de seneste tre år er sket en årlig stigning på godt 4 pct. i sygehussektoren, mens udgifter til almen praksis viser et tilsvarende fald.
Almen praksis står også over for et rekrutteringsproblem, dels med overhovedet at få læger nok, fordi 30 pct. af lægerne er over 60 år, dels at få yngre læger til
at dække praksis i hele landet. Statistiske oplysninger der vækker til eftertanke.

Afslutningsvis kommer Anna Mette Nathan med en opfordring til ældrerådene mht. den ældre medicinske patient:
Følg med i handleplanen og sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og hold kommuner, sygehuse, regioner og ”os” – dvs. almen praksis - op på det!
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Telemedicin - en vigtig brik i (fremtidens) sundhedsvæsen?
Referat: Seminar ved Britta Ravn, Centerleder for Telemedicin, Region Midtjylland

Hvis ældre borgere bliver syge, og der er langt til praktiserende læge og sygehus, kan telemedicin være en løsning.
Seminaret handler om de telemedicinske løsningers udbredelse og erfaringer med dem – gevinster og barrierer. Det sætter også spørgsmålstegn ved, om
nærheden i sundhedsvæsnet er truet af telemedicinens fremmarch. Endeligt ridser det også op, hvordan ældre– og seniorråd kan forholde sig ved indførelse af
telemedicin i deres egen kommune.
Britta Ravn indleder oplægget med at definere telemedicin som,
”en sundhedsydelse udført ved hjælp af digitale løsninger, som erstatter et
fysisk møde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, som leverer
ydelsen.”
I Danmark er der gang i ca. 300 små projekter om telemedicin.
I region Midtjylland kræver de telemedicinske forsøg et samarbejde på tværs
mellem fem hospitalsenheder, 19, kommuner, 850 praktiserende læger og
1,3 mio. borgere, fortæller Britta Ravn. Norge har praktiseret telemedicin gennem mange år og på mange områder, men i Danmark er vi internationalt set
godt med i udviklingen af området.
Politiske mål for telemedicinske løsninger
De politiske mål fra 2010 holder efter centerlederens mening stadig, fordi:





Behandling sker på patientens præmisser og med fokus på patient
empowerment
Der er et effektivt samarbejde med den enkelte patient og sammenhæng på tværs af sektorer
Telemedicinen sikrer patienter adgang til høj kvalitet i udredning og
behandling
Løsningen skal sikre mest mulig sundhed for pengene.

Indtil nu har telemedicin ikke vist sig at spare penge, men at give en bedre
kvalitet i behandlingen. Det viser sig dog at give store besparelser, hvis
telemedicinske løsninger medfører ændring af arbejdsgange – det er påvist i
to projekter. Når udgifter og besparelser til telemedicin gøres op, bliver
udgifter til kørsel ikke indregnet, og derfor gives et skævt billede af
besparelsen, svarer oplægsholderen en spørger. Som svar på et andet
spørgsmål oplyser Britta Ravn, at 80 pct. af alle patienter vurderes til at kunne
få glæde af telemedicinske løsninger, hvor man før i tiden havde forventej
højst 40 pct. egnede.
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Hvad har regionen gjort for at opfylde målene?
Det sammenhængende
sundhedsvæsen i forhold til
sårvurdering er skabt gennem en
fælles database mellem patienter,
kommunens sygeplejersker og
sygehuset. Det giver en del
problemer, at persondataloven står i
vejen for udveksling af oplysninger
mellem enhederne generelt.
Seminardeltagerne hørte et videoklip
fra en diabetespatient, som var tilfreds med den lette adgang til specialister, der havde fokuseret på viden
om sårbehandling. Patienten var også
tilfreds med, at han ikke så ofte skulle
køre langt til sygehusbehandlingen.
Regionen har også givet sundhedspersonalet et kompetenceløft inden
for de udvalgte telemedicinske områder.

På tværs af landet arbejder alle regioner nu sammen om behandling af
KOL-patienter. Psykiatrien bliver efter
afprøvning i små projekter det næste
store udviklingsområde for telemedicinske løsninger, og det kaldes Remind.
Projektet skal sætte patienter i stand til at mestre deres sygdom, understøtte
selvbestemmelse og øge tilgængelighed til såvel psykiatrien som sociale
aktører.

Vil patienter generelt være lige så ærlige, når de sidder over for en skærm,
som når de sidder over for en læge i en klinik, lyder et spørgsmål? Britta Ravn
svarer; at det vil patienterne, fordi spørgsmålene er helt konkret formuleret, og
derfor svære at ’smutte udenom’.
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Et nyt instrument i orkestret
Britta Ravn afslutter oplægget med at sammenligne telemedicin med et nyt
instrument i et symfoniorkester. Et nyt instrument kræver et nyt samspil
mellem alle orkestrets medlemmer, og dirigenten skal integrere instrumentet i
musikken.

Den rehabiliterende tankegang kræver særlige kompetencer hos frontmedarbejderne
Referat: Seminar ved Karen Stæhr, sektorformand FOA

Arbejdet som social- og sundhedshjælpere og -assistenter i kommunen er en meget vigtig opgave - ikke mindst med de mange sundhedsopgaver, som nu ligger i kommunerne. Medarbejderne møder mange forskellige ældre, herunder sårbare ældre der netop er udskrevet fra sygehus, ældre der måske gradvist får
det dårligere, og hvor indsatsen skal justeres og også ældre, der kan fortsætte deres hverdagsliv uden hjælp. De mange sundhedsopgaver og kommunernes
fokus på rehabilitering stiller nye krav til samarbejdet mellem borger og medarbejder. Krav til borgerne om at engagere sig og krav til medarbejderne om at kunne motivere. Karen Stæhr gav et bud på, hvilke kompetencer frontmedarbejderne skal have, og hvordan samarbejdet med andre faggrupper kan organiseres.

Nye opgaver i kommunerne
Dele af de nye sundhedsopgaver, kommunerne
skal varetage, er: rehabilitering, accelererende
patientforløb, kroniske patienter, palliativ indsats og
døende, demente og forebyggelse og
sundhedsfremme.
En opgave som rehabilitering er ikke ny, men der
er kommet en ny tilgang til rehabilitering, som
ifølge Karen Stæhr kan være både positiv og
negativ. De accelererende patientforløb betyder,
at borgerne kommer tilbage til deres hjem, ikke
som borgere, men som patienter, da de bliver
udskrevet langt tidligere end før. En udvikling
Karen Stæhr ser positivt på, for vi vil gerne være i
vores eget hjem - det er der, vi bliver hurtigst raske.
Kommunerne skal nu tage sig af kroniske patienter,
folk der f.eks. lever med rygerlunger og andre kroniske lidelser. Flere borgere ønsker at blive smertebehandlet og dø i eget hjem, hvorfor den palliative
indsats i kommunerne øges. Og flere borgere end
forventet får en demensdiagnose.
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Når det kommer til rehabilitering og demente
borgere, så er der, ifølge Karen Stæhr, nogle
steder hvor man har den holdning, at
rehabilitering af borgere med demens ikke er nødvendigt. Men det er det, mener hun. At træne gåture op og ned ad trapperne er træning af
motorik og vedligeholdelse af ens muskelstyrke.
Så kan det godt være, at borgeren har glemt det
bagefter, men de kan nok mærke en anden form
for velvære, som også er en vigtig del.

Forebyggelse og sundhedsfremme, som følger før
rehabilitering, er også noget af det, der sættes fokus på i kommunerne.
Nye krav til faglighed
Karen Stæhr slår fast, at der i dag er rigtig meget
faglighed til stede hos medarbejderne, og det er
vigtigt ikke at underkende denne faglighed. De nye
sundhedsopgaver i det nære sundhedsvæsen og
ældreområdet i kommunerne stiller dog nye krav til
medarbejdernes kompetencer.
Med en ny tilgang til rehabilitering stiller det også
krav til det tværfaglige samarbejde, som hidtil
primært har bestået af sundhedsfaglige personer,
som sygeplejersker og social- og
sundhedshjælpere og -assistenter. Samarbejdet
bliver nu udvidet med ergo- og fysioterapeuter.
Alle faggrupperne er der for at give borgerne en
livskvalitet, og det er derfor vigtigt at styrke det
tværfaglige samarbejde, kende hinandens
fagligheder og vide hvordan faggrupperne bedst
anvender hinanden til gavn for borgerne.

Der skal også ske et tættere samarbejde med de praktiserende læger. FOA
har i drøftelser med de praktiserende læger foreslået at ansætte plejehjemslæger for at få sparring til plejehjemspersonalet, men også for at fungere som
led mellem den praktiserende læge, medarbejdere og borgere.

ændres synet på, hvilke opgaver der skal udføres, selvom borgeren stadig er
patient.
Der ligger altså en opgave i, for kommunerne og regionerne, at drøfte,
hvordan det tværsektorielle samarbejde styrkes.

Flere faggrupper i samspil og samtale om borgerne stiller krav til
medarbejdernes argumentationskompetencer. Særligt social og sundhedshjælperne, der er kortest uddannet, har brug for kompetencer til at kunne
argumentere over for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter eller
læger om, hvad det er, de har observeret hos borgeren. Det handler om at tale
og forstå hinandens sprog på tværs af faggrupperne.

Borgernær kontakt
Borgere har forskellige liv og forskellige måder at leve på. Karen Stæhr mener,
at det er vigtigt at anerkende, og vi skal passe på med ikke at putte borgerne
ind i skemaer efter medarbejdernes arbejdsgange. Borgernes
forskellige liv skal understøttes bedst muligt, så de får livskvalitet, selvom de
pludselig er blevet afhængige af andres hjælp. FOA underviser og drøfter derfor med deres medlemmer vigtigheden i, at de skal anerkende borgernes forskellighed. Deres arbejde handler om at give borgerne livskvalitet.

Tværsektorielt samarbejde
Ældre medicinske patienter og borgere, som ofte genindlægges på medicinske afdelinger, er de eneste gennemgående personer, der er, mellem regioner
og kommuner. Selvom det står mange steder, at der skal være en brobygger
eller en kontaktperson til borgeren i overgangen mellem kommune og region,
er borgeren ofte ladt alene. Det stiller krav til et tættere samspil mellem de to
sektorer. Hvordan kan det sikres, at der er nogen, der holder hånden under
borgeren i overgangen mellem kommune og
region? Det vil FOA gerne bidrage til, med en ny
uddannelse af social- og sundhedshjælpere
og -assistenter.
Karen Stæhr foreslår, at jobrotation
mellem hospitalsvæsnet og kommunerne kan
være en løsning. Sproget er forskelligt for de to
sektorer. I hospitalsvæsnet behandler de
patienter, og når patienterne overgår til eget
hjem og videre behandling i kommunerne, så
kaldes patienterne nu for borgere. Dermed

25

| Konferencerapport juni ’16

En borger er måske vant til at sove længe og ønsker først at stå op kl. 11 og
ikke kl. 7, når det passer ind i medarbejderens skema. For mange ældre
borgere handler det om at være velklædt, velsoigneret og få den ønsket mad
og drikke. Det er ikke de store ting der kræves, men blot at leve et liv så tæt
på det borgerne kender. De forskelligheder mener Karen Stæhr godt, at medarbejderne kan rumme.
Hertil kommer også spørgsmålet om, hvor
mange faggrupper der er i et samarbejde om
borgerne. For ikke alle faggrupper kan komme
i borgernes hjem. Der vil opstå en hovedbanegård, hvis både sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, social- og sundhedshjælpere og
læger skal ind i borgernes hjem. Medarbejderne skal komme i borgernes hjem på baggrund
af, hvordan faglighed og kompetence bedst
muligt giver borgerne omsorg og pleje og ikke

på baggrund af deres faggruppe. Det er en problemstilling, som faggrupperne
skal tale med hinanden om og udvise anerkendelse over for hinandens
fagligheder samt have tillid til hinandens arbejde.
Adgang til faglig udvikling
Sundheds- og ældreområdet er under udvikling, og selvom
sundhedspersonalet i kommunerne er uddannet, så har de brug for en faglig
udvikling, der følger med.
Mange opgaver er rykket fra hospitalsvæsnet til kommunerne, men
kompetencerne er ikke altid rykket med. Der skal derfor findes tid og rum til en
faglig udvikling af personalet. Det behøver ikke, ifølge Karen Stæhr, betyde at
medarbejderne skal tilbage på skolebænken, den faglige udvikling kan også
finde sted i praksis. Hun pointerer dog, at når kommunerne kræver, at medarbejderne skal kunne løse de nye sundhedsopgaver, så er de også forpligtet til
at give medarbejderne ny viden, så arbejdet kan udføres bedst muligt. Der
skal skabes en lærende organisation. Utilsigtede hændelser skal bruges som
læring frem for at sanktionere for dem for på den måde sikre, at den samme
fejl ikke sker igen. Ved en sanktion, ses der ikke tilbage på hvad der skete, og
dermed mister vi muligheden for, at rette op på fejlen.
To selvstændige uddannelser
Både social- og sundhedshjælpere og -assistenter føler sig en smule klemt i
betegnelsen sosu’er. Men de to faggrupper adskiller sig fra hinanden, både i
længden af deres uddannelser, og opgaverne de udfører.
En social- og sundhedsassistent er autoriseret som sundhedsperson, er
omfattet af patientombuddet og har opgaver defineret i sundhedsloven. Mens
en social- og sundhedshjælper ikke har en autorisation, ikke er omfattet af
patientombuddet og har opgaver defineret i serviceloven. Dog kan nogle
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opgaver krydse indover, f.eks. ernæring, der er en sundhedsopgave, men som
kan delegeres over til, at være en serviceopgave.
Med en ny opbygning af uddannelserne vil FOA gøre profilerne på de to
uddannelser skarpere med en mere tydelig adskillelse af opgaver ud fra service- og sundhedsloven. F.eks. skal social- og sundhedshjælperne rettes mere
mod borgernes hverdagsliv, og have styrket deres kompetencer inden for rehabilitering. Det er oftest denne faggruppe, der er den første ude i
borgernes hjem, efter at de er blevet visiteret til praktisk hjælp. De skal udføre
forebyggende opgaver og træne borgerne, så de kan forblive i eget hjem
længst muligt. Uddannelsen skal ligeledes styrke kompetencerne for medicinhåndtering.
Den nye rehabilteringstankegang stiller krav til medarbejderne om, at de skal
motivere borgerne til at kunne mest muligt selv. Det er en kulturændring inden
for rehabiliteringen, som også skal tænkes ind i uddannelserne.
Hvor uddannelsen i dag er bygget op trinvis – først læser man til social- og
sundhedshjælper, for dernæst at kunne læse til social- og sundhedsassistent skal uddannelserne ændres til, at være to selvstændige uddannelser, med
mulighed for merit, hvis man ønsker at læse videre. På den måde sikres det,
at medarbejderne har en bred uddannelse, der kan imødekomme de mange
forskelligartede opgaver ude i kommunerne.

Dårlige tænder skaber dårlige ældreliv

Referat: Seminar ved Børge Hede, overtandlæge, Social– og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommnue

Langt flere ældre bevarer i dag deres egne tænder, men mange har svært ved selv at holde deres tænder rene, og er måske ikke opmærksomme på, at de har
brug for hjælp. Her er det vigtigt at være på pletten med en sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Seminaret satte fokus på, når tandbørstningen
glipper. Det betyder ikke kun huller i tænderne, men kan i sidste ende være fatalt. Bakterier i munden kan nemlig udvikle sig til lungebetændelse eller give
hjerteproblemer.
Ældre i dag har en bedre tandsundhed end tidligere generationer. Det
betyder dog ikke, at der skal være
nedsat fokus på ældres mundhygiejne. Flere ældre har tandoperationer
og proteser, som kræver vedligeholdelse – i takt med den stigende alder, kan det være svært at klare opgaven selv, at børste tænder og gå
til tandlæge. Tal viser, at ca. 80 pct.
af plejehjemsbeboerne har brug for
hjælp til mundpleje.
Sammenhæng mellem tænder og sygdom
Ifølge Børge Hede er der en sammenhæng mellem tænder og sygdom. Det
kan være problematisk for bl.a. plejehjemsbeboere, da mange har svært ved
at holde tænderne rene og er afhængige af at få hjælp, da de ikke længere
kan klare opgaven selv.
Man kan overveje, hvorvidt dette problem relaterer til generation eller alder.
Hos generationen af ældre i dag forekommer dette som et særligt problem – vi
tilhører, ifølge Børge Hede ’fyldningsgenerationen’ – ”I har en gammel bil i
munden som hele tiden skal repareres”. Ældre i dag har flere slid på tænderne, kroner, broer og fyldninger, som kræver vedligeholdelse. Og ligesom med
ældre biler, der har været gennem flere reparationer – skal de efterses oftere
og grundigere.
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Social ulighed i ældres tandsundhed
Der er mangel på let og lige adgang til sundhedsvæsnet. Tandplejen ligner det
amerikanske sundhedsvæsen i den forstand, at der er en høj grad af egenbetaling. Der er en helt ny dagsorden omkring mund og tænder – en dagsorden
som vi som samfund ikke helt har taget til os. Tandplejen lever sit liv ved siden
af resten af sundhedsvæsnet, men bør integreres. Der ydes helbredstillæg til
betaling af pensionisternes egne udgifter til ydelser, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter lov om offentlig sygesikring. Der tilbydes kun helbredstillæg til tandproteser – men det er ikke sikkert, at det er proteser, som er
behovet! Derudover ydes der personligt tillæg til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen træffer her en individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Ifølge Børge Hede, halter lovgivningen bagefter, og samtidig vedligeholder den den sociale ulighed. Ifølge servicelovens § 117 ydes tilskud til læge, speciallæge, praktiserende læge, hospital eller til genoptræning – til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, men ikke tandlæge. Hvorfor er der tale om egenbetaling, når man får
behandlet en byld i munden, men der ydes gratis behandling, når det drejer
sig om en byld i tarmen?
Flere med demens
Antallet af ældre er stigende, og generelt lever ældre længere i dag og har en
bedre tandsundhed end tidligere generationer. Omvendt fra den tidligere
generation af ældre bevarer flere ældre i dag egne naturlige tænder. Men det
kan være svært at vedligeholde rene tænder, når man rammes af demens –
og det er netop denne gruppe af ældre, som er særligt udsat for tandskader.
Konsekvenserne af dårlig mundhygiejne hos plejehjemsbeboere kan medføre
alvorlige sygdomme. Det er påvist, at manglende tandbørstning kan forårsage

bl.a. lungebetændelse, diabetes, hjertekarsygdomme, vægttab,
smerter og nedsat livskvalitet og nedsat selvværd.
Man har spurgt plejepersonalet i Københavns Kommune, hvad de oplever for
værende et problem mellem personale og beboere:






Personalet har svært ved at vurdere, hvorvidt der er brug for hjælp
Personalet har problemer i forhold til respekten for autonomien – de
oplever, at mange ældre ikke ønsker hjælpen, da det bliver for
personligt
Personalet har for lidt viden og håndelag omkring opgaven
Personalet oplever dårlig kommunikation med omsorgstandplejen
Hvor mange har behov for hjælp?
Tal fra Københavns Kommune for fem plejehjem, viser at ca. 80 pct. af
plejehjemsbeboerne har brug for hjælp til mundpleje. Det er videnskabeligt
bevist, at der ikke er nogen effekt ved at undervise plejepersonalet med hensyn til at sikre en bedre mundhygiejne hos ældre. Ifølge Børge Hede bør alle
parter have et fælles ansvar - patienten, plejepersonalet samt tandplejen.
”Tandplejen må være derude i det daglige – det her drejer sig ikke om behandlingen, men at undgå behandlingen ved at man kommer tidligere ind og
forebygger, at man får disse tænder”. Det kræver flere ressourcer og flere fagprofessionelle, da plejepersonalet ikke har en bred viden indenfor feltet.
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Tale ved Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde
Mandag d. 2. maj åbnede Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde med en tale: ”Jeg har set frem til
at komme og deltage her i dag og være med til at åbne jeres repræsentantskabsmøde.”
Værdighed i ældreplejen
Regeringen prioriterer ældreområdet højt. Sophie Løhde siger: ”Vi har en fælles sag at kæmpe for. I kæmper for en god ældrepolitik kommunalt, jeg kæmper for en god ældrepolitik nationalt”. Ældre borgere har ikke kun brug for en
god ældrepleje – men de har heller ikke kun brug for sundhedsvæsnet. Der er
brug for indsatser begge steder fra. For første gang er ældre- og sundhedsområdet samlet i ét ministerium, med én ansvarlig minister. Det mener Sophie
Løhde er med til, at styrke sundheds- og ældrepolitikken. Mange af de initiativer, ministeriet har sat i gang, ligger i tråd med DANSKE ÆLDRERÅDs udkast
til udtalelsen på repræsentantskabsmødet, i forhold til værdighed som ledetråd
i sundhedsvæsnet. Sophie Løhde siger: ”Derfor er jeg også stolt over, at vi har
fået lavet en samlet model for mere værdighed i ældreplejen – en model hvor
vi specifikt har skrevet værdighed ind i lovgivningen, og hvor vi samtidig med
værdighedsmilliarden har sikret, at kommunerne har fået varige midler til deres arbejde med at definere en værdig ældrepleje og få den ført ud livet.” Hun
nævner, at ældrerådene har en helt central rolle i udarbejdelsen af værdighedspolitik, da de er skrevet ind i lovgivningen. Hun understreger, at det er
vigtigt, at arbejdet med værdighed ikke stopper her, men at ældrerådene holder kommunalbestyrelsen op på dét, de har lovet.
Handlingsplan for den ældre medicinske patient
Mere værdighed er bl.a. et af nøgleordene i den kommende handlingsplan for
den ældre medicinske patient. Målet og ønsket er,

at styrke de medicinske afdelinger,

at løfte kvaliteten i plejen og behandlingen ved bl.a. at indføre faste
læger på plejehjem.
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På sygehuse ses det, at mange patienter, der
ligger i sengene er færdigbehandlet, men ikke
udskrevet, som følge af, at kommunerne ikke
har sørget for de nødvendige pleje- og behandlingstilbud. Der er hvert år ca. 40.000 færdigbehandlingsdage på sygehusene.
Derfor vil ministeren styrke kommunernes økonomiske incitament til hurtigere at hjemtage behandlede borgere. Taksten, pr. færdigbehandlet
patient kommunerne ikke hjemtager, skal hæves. Men det er ikke nok at hæve taksten. Det
er ligeledes nødvendigt, at se på kapaciteten på
de medicinske afdelinger, nævner Sophie Løhde. Regeringen har derfor sammen med partierne bag finansloven afsat midler til, at flere læger
og sygeplejersker kan komme ud på afdelingen, for således at nedbringe overbelægning. Med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient
er der afsat 1,2 mia. kr. Med handlingsplanen skal der sættes ind både før,
under og efter sygehusindlæggelse for bl.a. at forebygge overbelægningen og
skabe en større sammenhæng imellem kvaliteten, plejen og behandlingen.
Et andet område, der i regeringen har vakt opsigt, er demensområdet. Regeringen har derfor besluttet, at udarbejde en national demenshandlingsplan.
Med satspuljeaftalen fra sidste år er der afsat ca. en halv milliard kr. til handlingsplanen. Den skal sikre en mere værdig behandling, omsorg og pleje –
men skal i høj grad også sætte fokus på de mange udfordringer og dilemmaer,
som mange pårørende står over for.
Til slut opfordrer Sophie Løhde ældrerådene til at blive ved med at kvalificere
de ældrepolitiske beslutninger i kommunerne: ”Kæmp for en værdig
ældrepleje, engager jer i de nationale debatter – der bliver lyttet til jer!”

Jacob Birkler modtager Ældrerådenes Hæderspris 2016
Jacob Birkler har formået at sætte fokus på det hele menneske i debatter om sundhedssystem og demenspleje. Ældrerådene kan bruge Jacob Birklers menneskesyn som fundament, når værdighedspolitik formuleres i den kommunale ældrepleje.
Jacob Birkler modtager prisen, fordi han insisterer på kompleksiteten i etiske problemstillinger og på, at svarene aldrig er givet på forhånd. Den insisteren højner
niveauet i debatter og giver plads til nuancer. Han har bl.a. sat ord på dilemmaer omkring omsorgspligt og omsorgssvigt, og hvorvidt aktiv dødshjælp skal legaliseres.
Jacob Birkler har blandt andet udtalt: ”Et menneske har sin egen værdi og bør ikke reduceres til en udfordring eller en ældrebyrde”. Udfordringen til os alle handler dybest set om, hvordan vi møder vores medmennesker. Kommunalbestyrelser i hele landet er i øjeblikket i tæt samarbejde med ældre- og seniorråd i gang
med at formulere værdighedspolitikker for ældreplejen, hvor det netop handler om at sætte det hele menneske i centrum.
Formand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen, overrakte Ældrerådenes Hæderspris, som bestod
af glaskunst forestillende et øje og en glasvase, med ordene: ”Tak fordi du taler om de etiske spørgsmål og
om, hvordan vi holder øje med hinanden. Du får denne pris, fordi vi sætter pris på dit engagement, men også
for at huske dig på, at der er fortsat brug for, at du holder øje”.
Jacob Birkler var glad og rørt for at modtage prisen. Han takkede forsamlingen og sagde: ”Livet skal leves
hele livet, og derfor skal vi også finde blik for mennesker hele livet. Det skal ikke blot handle om at hjælpe,
men også om at være der. Når vi placerer andre i låste kategorier ved at omtale dem som en udgift, så står vi
ikke blot med en forseelse, men også med en forråelse. Med denne pris finder jeg ny energi til at pudse brillerne, så vi bedre kan se hinanden”.
Jacob Birkler er netop afgået som formand for Etisk Råd, som han var formand for fra 2010.
Han kalder sig klinisk etiker, er uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi og har taget en ph.d. i medicinsk
etik. Han har gennem en årrække arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis, og er forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi og etik i sundhedsvæsenet.
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