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Indhold i oplæg

• Organisering og indhold i kommunernes Sundhedsfaglige opgaver

• Hvordan kommunen løser de mange nye sundhedsfaglige 
udfordringer

• Hvordan ældrerådet kan samarbejde om at styrke og kvalificere den 
sundhedsfaglige indsats i kommunen. 
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Udviklingen i de sundhedsfaglige opgaver

Betydning for kommunerne

• Flere opgaver

• Specialiserede opgaver

Udfordringer

• Økonomi (Kommune og samfund)

• Kompetencer

• Kapacitet - rekruttering

• Behov for nye samarbejdsformer – både internt og eksternt



Indsatser i Svendborg Kommune

1. Mestring
1. Forebyggende hjemmebesøg og møder
2. Rehabilitering 
3. Tidlig Opsporing

2. Forebyggelse af unødige indlæggelser og genindlæggelser
1. Gerikuffert
2. Akutfunktion
3. Projekt - 3 døgn i eget hjem

3. Indsats mod ensomhed

4. Strategi for sygeplejefaglig udvikling og kompetencer

5. Masterplan for fremtidens ældreliv



Forebyggende

Forebyggende hjemmebesøg og møder

• Individuelle besøg

• 70, 75 og 80 år møder

• Årligt individuelle besøg fra 82 år

Sundhedshus

• Forpligtigelser ift Sundhedstilbud



• Rehabilitering før hjemmehjælp (Serviceloven § 83 A) ny 
lovgivning fra 2015

• Omkring 50% af borgerne klarer sig uden hjælp efter 
et rehabiliterinsforløb – høj borgertilfredshed

Hverdagsrehabilitering

Mestring



Mestring

Hjemmehjælp
Hjælpemidler og velfærdsteknologi
Aktivitetscentre
Madservice
Sygepleje og sygeplejeklinikker
Demenskonsulenter, aktivitets og rådgivningscenter 

for Demens, demenstræning, demensdaghøjskole
….og meget mere



Tidlig opsporing

• Udvikle medarbejdernes faglighed i forhold til at observere ændringer 
hos hjemmeplejens borgere og sikre faglig opfølgning på disse



Tidlig opsporing 

Faldregistrering

Personalet observerer hos borgeren

Personalet registrerer 

observationer på app 
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dokumenteres 

i Nexus

VÆRKTØJSKASSE

Relevante 
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*Tværfagligt team

*Ernæringsscreening
*Palliativ indsats

*Værdimålinger

Observationer registreres på 

skærm i sektion 



Forebyggelse af unødige indlæggelser og 
genindlæggelser



Fokus på ældreområdets borgere

• Ældre hjemmeplejemodtagere er kendetegnet ved at have flere 
forebyggelige indlæggelser end ældre generelt. 

• Kommunen er i kontakt med dem og har derfor større mulighed for at 
opdage ændringer i den enkeltes helbred og iværksætte 
forebyggende initiativer. 

• Modtagere af hjemmepleje udgør ca. 15 % af den ældre befolkning, 
men tilskrives 36 procent af de forebyggelige indlæggelser blandt 
ældre i 2016.

Kilde : Benchmarking Rapport“Økonomi og Indenrigsministeriets Benchmarkingsenhed”: Forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere, Okt. 
2018



Hvad siger de ældre ?

• De ønsker så vidt muligt at forblive i deres eget hjem

• De er trygge ved det plejepersonale de kender

• De bryder sig ikke om forandringer

• De bliver udfordrede af at havne i et fremmed miljø på sygehuset

• De finder situationen på sygehuset uoverskuelig

Kilde: Interview evaluering af GERI Kuffert projektet, …………..



Den ældre borger i det danske sundhedsvæsen

Sekundær sektor

Sygehus

Primær sektor

Hjemmepleje og 
plejehjem

Praktiserende læge



Transportabel GERI-kuffert
- akut funktion

Sekundær sektor

Sygehus

Primær sektor

@



Sekundær sektor

Primær sektor

Praktiserende læge diagnosticerer
og behandler



Sekundær sektor

Primær sektor

ambulant el. 
indlæggelse

Eventuelt behov for ‘second opinion’



Ella 92 år



Hvis bare vi

• tidligere havde set hvor dårlig Ella var ved at blive

• havde kunnet været helt specifikke på – hvorfor er Ella så dårlig

• akut kunne have iværksat væsketerapi

• kunne blive hos Ella, nu hvor hun er dårlig og angst

• hjælpe Ella med st få styr på alt det, hendes nye tilstand kræver

Kunne vi såhave forhindret den indlæggelse Ella var så bange for??



Projekt - Akutplads i borgerens eget hjem

Ønske om at give borgeren et tilbud om at modtage behandling i eget hjem, af en 
gruppe af specialuddannet personale, i op til 3 døgn.



Akutplads i borgerens eget hjem

Udredning og monitorering Behandling og pleje
3 døgns intensiveret og fokuseret indsats



• Geriatrifagligheden styrkes
• Sygeplejersker uddannes (Diplom uddannelse)

• Social og Sundheds Assistenter uddannes (særligt team)

• Alt frontpersonale opkvalificeres (E-læring)

• Teknisk kunnen/ viden opkvalificeres, iv medicin, instrumentel sygepleje

• Samarbejdsaftaler med
• Lægefaglig backup /FAM og Afd. G Svendborg

• Visitationen

• Rehabilitering og hjælpemidler

• Madservice

Udvikling af koncept
Økonomi: 10 Millioner kr. fra 
Sundhedsstyrelsen
Varighed: 2 år og 4 måneder



Hvordan går det ?

Vi har haft  forløb hos 22 borgere – af kortere eller længere varighed.

Den helt store forbedring er, at vi umiddelbart kan blive i hjemmet hos 
den akut syge borger og vi har tid til at :

• Observere, måle værdier 

• Udrede og iværksætte behandling

• Afhjælpe de umiddelbare udfordringer i den akutte situation, også praktisk 
hjælp og samarbejde med de pårørende

• Iværksætte en plan i tæt samarbejde med hjemsektionen

F.eks. Kan IV behandling med væske ofte afløses af tilstedeværelse

og hjælp til at drikke



Fælles indsats mod ensomhed

Konsekvenserne af ensomhed

• Lavere livskvalitet

• Ældre der oplever ensomhed vurderer deres helbred til at være 

dårligere og bruger sundhedsvæsenet mere. 

• Langvarig ensomhed er hårdt for helbredet, og belaster kroppen på 

samme vis som stress, overvægt, manglende motion og rygning. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen (2016): ” Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp”



Vejviserne - At få mod og lyst til mere…

En gruppe af frivillige, der tager på hjemmebesøg ved borgere, som ønsker mere 

socialt samvær i deres hverdag, men har svært ved selv at komme ud og tage 

initiativ. Tager også initiativ til andre aktiviteter såsom: Livsfortællegrupper og 

fælles gåture.



Løbede fokus og integrerede 
arbejdsgange 

Dialogredskab – vedligehold af viden 
og sparring blandt medarbejdere.

Opsporingsskema i Nexus og TO+

Kontinuerligt fokus

Kommunikation på tværs af 

vagtlag

Fællesskabsklippekort 
Visitering af tid til, at 
medarbejdere kan lave 
motiverende/opfølgende 
samtaler med borgerne og 
ledsage borgere i aktivitet.



Målrettet kompetenceudvikling af 
sygeplejersker/assistenter

Basis
Nøgleperson
Specialist

• Prioriterede temaer hvert år

1. mio. fra finansloven til kompetenceudvikling af 
sygeplejersker og assistenter



Basis niveau

Tæt knyttet til den enkelte sektion

Dagligt tæt samarbejde med 
personalet

Varetager sygeplejeopgaver hos 
borgere/i klinikker

Kompetencekrav 

Hygiejne

Geriatrifaglighed -herunder Tidlig 
Opsporing

Ernæring

Demens: Diplommodul

Rehabilitering: Diplommodul



Fagområder

• Palliation
• Sår
• Kontinens
• Diabetes
• Hygiejne
• Hjerte-lunge området
• Borgere med kognitive udfordringer 

(demens og hjerneskade)
• Psykiatri og misbrug
• Ernæring

Nøgleperson

Kompetencekrav

•Kurser og forløb der styrker 
fagligheden inden for det udvalgte 
fagområde

•Kursus i varetagelse af nøglepersons- & 
specialist funktionen



Fagområder

• Sår

• Palliation

• Koordinering af meget komplekse 
forløb

• Klinisk vejledning

Specialist

Kompetencekrav 

•Kurser og forløb der styrker 
fagligheden inden for det udvalgte 
fagområde

•Kursus i varetagelse af nøglepersons-
og specialistfunktionen 



- Skaber vi sammen

Masterplan 2025



Retninger

1. Det vi skaber sammen

2. Rehabilitering

3. Hverdagsteknologi

4. Mad og måltider

5. Boformer

6. Syge eller døende i eget hjem

7. Den professionelle og faglige medarbejder



Samarbejde med ældrerådet ift
udviklingen på Sundhedsområdet

Det gode samarbejde bygger på: 

• Relationer 

• Dialog

• Tillid/ Åbenhed 

• Gensidig sparring/Deltagelse i projekter

Sikre ældrepolitik på dagsordenen – lokalt og nationalt



Vi arbejder sammen for at skabe 
livskvalitet.


