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Resume 
Et samarbejde mellem Hjemmeplejen Kgs. Enghave, P&O-kontoret (IVK) og Træningscenter 

Vesterbro vedrørende træning i eget hjem til svage hjemmeboende borgere blev gennemført i 2003. 

Formålet med projekt ”Pleje på egen hånd” var dels at øge borgernes selvoplevede livskvalitet og 

selvhjulpenhed, dels at bidrage til kompetenceudvikling på hjemmeplejeområdet. 

Den borgerrettede indsats har bestået af træning i hjemmet udført i et samarbejde mellem borger, 

ergoterapeut og hjemmehjælper. Træningsindsatsen har været aktivitetsrettet, dvs. indeholdt træning 

i de daglige aktiviteter, som borgeren selv har udtrykt ønske om at blive bedre til. 

Indsatsen over for hjemmehjælperne har bestået af undervisning gennem afholdelse af temadage 

samt sidemandsoplæring i forbindelse med konkrete træningsforløb. 

Projektet har resulteret i, at borgerne har øget deres tilfredshed mærkbart med udførelsen af 

betydningsfulde daglige aktiviteter. Indsatsen har ligeledes medført en målbar fysisk fremgang både 

i forhold til statisk og dynamisk balance, styrke og ganghastighed, en fremgang som kan overføres 

til borgernes daglige aktivitetsudøvelse. 

 

Projektet har bidraget til at påbegynde en udvikling, hvor træning og aktivitet integreres i den hjælp, 

som borgerne modtager fra hjemmeplejen. 

Hjemmehjælperne udtrykker, at bl.a. samarbejdet i form af direkte adgang og sidemandsoplæring 

mellem ergoterapeut og hjemmehjælper har medvirket til at forbedre hjemmeplejens arbejdsmiljø. 

Borgernes udbytte af træningsindsatsen har endvidere været medvirkende til at øge 

hjemmehjælperens jobtilfredshed.  

 

Kommunens visioner er bl.a. at støtte den ældre i en aktiv aldring, og at forbedre hjemmeplejens 

arbejdsmiljø. På baggrund af projektets resultater er der grundlag for at anbefale en udvidelse af 

træningscentrenes målgruppe til også at inkludere de svageste hjemmeboende, som kan få et sådant 

tværfagligt træningstilbud i hjemmet, hvor fokus er på træning via de daglige aktiviteter i hjemmet. 

Et sådant tilbud kan bidrage til at forebygge yderligere funktionsfald/-tab, og fremme borgerens 

mestringsevne. Samtidig viser resultaterne også, at et nært og lokalt tværfagligt samarbejde mellem 

to udførerenheder bidrager positivt til en forbedring af hjemmehjælpernes arbejdsmiljø og trivsel i 

jobbet. 
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Baggrund 
Træningscentrene udfærdigede i samarbejde med det daværende Udførerkontor: ”Notat vedr. 

Initiativer på træningscentrene, dec. 2001” samt ”Indstilling vedr. Aktivitetsudvidelser på 

træningscentrene, maj 2002”. Med udgangspunkt i disse notater ønskede Træningscenter Vesterbro 

at tage fat i et projekt omhandlende ”Aktiv pleje” m.h.p. at afprøve en ny type ydelse på 

ældreområdet i Københavns Kommune. 

 

I budget 2003 under bevillingsområdet; Pleje, service og boliger for ældre, står der som mål 4: Der 

tilbydes tværfaglig sparring af fysio- og ergoterapeuter gennem afholdelse af  mindst en temadag i 

hver hjemmeplejeenhed m.h.p. at støtte medarbejderne i at integrere træning og forebyggelse i 

dagligdagen. 

 

De københavnske sundhedsprofiler viser, at ca. 67% af borgerne i bydelen Kgs. Enghave vurderer 

deres helbred som godt eller virkelig godt. Dette er 7% under gennemsnittet for hele København. 

 

En målrettet, koordineret og fælles indsats bestående af pleje/omsorg kombineret med træning viser, 

at borgere, der for nylig har mistet deres evne til selvstændigt at udføre daglige aktiviteter kan 

genvinde en stor del af deres tabte færdigheder og dermed øge deres livskvalitet. Dette viser 

erfaringer bl.a. fra Projekt ”Aktiv pleje” i Vejle Kommune (se bilag 1). 

 

I 1997 blev en svensk undersøgelse i Östersunds Kommun gennemført. Her blev ergo- og 

fysioterapeuter ansat m.h.p. at forestå et rehabiliteringstilbud i hjemmet til borgere, som netop var 

udskrevet fra hospitalet. Resultaterne viste en øgning af borgernes funktionsniveau, stor tilfredshed 

fra hjemmehjælpernes side i forhold til samarbejdet med terapeuterne samt en nedgang i forbrug af 

hjemmehjælpstimer (se bilag 2). 

 

På baggrund af ovenstående ønskede Træningscenter Vesterbro, Hjemmeplejen Kgs. Enghave samt 

Pension og Omsorgskontoret (dengang dækkende Vesterbro og Kgs. Enghave) at gennemføre et 

udviklingsprojekt med fokus på træning i eget hjem af hjemmeboende borgere i Kgs. Enghave. 

 

Projektet faldt i øvrigt i tråd med Sundhedsforvaltningens Arbejde med kompetenceudvikling i 

hjemmeplejen i relation til Den Attraktive Arbejdsplads. 
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Formål 
Projektets ene formål er at øge borgernes selvoplevede livskvalitet og selvhjulpenhed, herunder at 

bidrage til at den enkelte borger øger sine muligheder for at deltage aktivt i daglige gøremål. 

 

Det andet formål er at bidrage til kompetenceudvikling på hjemmeplejeområdet, herunder at 

inspirere den enkelte hjemmehjælper til at implementere træning og aktivitet i den daglige 

opgaveløsning hos borgerne.  

 

Målgrupperne  
1. Borgere fyldt 67 år og bosiddende i Kgs. Enghave. 

Borgeren har en gangfunktion evt. med hjælpemiddel. Borgeren kan ikke selvstændigt forlade sin 

lejlighed.  

Borgeren skal have et ønske om at blive bedre til en aktivitet inden døre (f.eks. selv smøre sin mad, 

selv kunne gå på toilettet, blive helt eller delvis selvhjulpen med af- og påklædning) eller have et 

ønske om at opnå en målrettet gangfunktion udendørs. 

Borgeren skal være motiveret for at yde en daglig aktiv træningsindsats samt være i stand til at 

formulere et mål for træningen.   

Eksklusionskriterier: Borgere, som modtager tilbud i Daghjem eller som er omfattet af ordningen 

med vederlagsfri fysioterapi. 

 

2. Alle medarbejdere i hjemmeplejen i Kgs. Enghave.  

Her drejer det sig om mellem 110 – 130 ansatte. 
 

Mål  
Ad. 1 

• De faglige metoder skal tage afsæt i borgerens mål og motivation.  

• Mål og plan for træningsforløbet fastsættes ud fra borgerens egne mål. Til dette benyttes 

Canadian Occupational Performance Measure (se bilag 3).  

• Indsatsen skal være koordineret og samarbejdsrelationerne tydelige (roller, kompetencer m.m.)  

• Terapeut og hjemmehjælper støtter sammen borgeren i dagligt at foretage den nødvendige 

træning.  
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Ad. 2 

• Der skal tilføres ny viden 

• Den eksisterende viden skal genfindes og bevidstgøres 

• Den nye samt den eksisterende viden skal implementeres i dagligdagen 

• Tilføre nye opgaver og ansvar for disse 

 

Yderligere beskrivelse af rammer og projektforløb se bilag 4. 
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Præsentation af data vedrørende indsatsen over for borgeren 
Der er gennemført 48 visitationer, hvoraf 30 blev godkendt til et træningsforløb. Der er forskellige 

årsager til, at de 18 borgere ikke startede forløb i projektet: 

 

- 7 borgere afslog træning 

- 4 borgere faldt udenfor målgruppen og fik i forbindelse med visitationen tilbudt anden form for 

vedligeholdende træning 

- 2 borgere faldt udenfor målgruppen, men fik i forbindelse med visitationen udarbejdet en 

ansøgning til hjælpemidler 

- 2 borgere faldt udenfor målgruppen, idet de selvstændigt kom på gaden 

- 2 borgere faldt udenfor målgruppen grundet alder  

- 1 borger faldt udenfor målgruppen grundet en grad af demens, som forhindrede borgeren i at 

kunne gennemføre og profitere af et træningsforløb 

 

Henvendelser med forløb 

- Hjemmeplejen 25 henvendelser 

- Pension og Omsorg   5 henvendelser 

- Egen læge   1 henvendelse 
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Henvendelser med afslag 

- Hjemmeplejen 17 henvendelser 

- Pension og Omsorg   1 henvendelse 

- Egen læge   0 henvendelser 

 

 

Køn, alder og boligform 

Borgerne har overvejende været kvinder, idet kun 7 mænd har deltaget og 23 kvinder. 

Der er 50% som bor i almindelig ældrebolig, og 50% som bor i egen bolig. 

Aldersfordelingen ligger mellem 68 og 97 år, med en gennemsnitsalder på 82,6 år.  
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Hospitalsindlæggelser inden for de sidste 6 måneder 

- 43% har indenfor de seneste 6 måneder været hospitalsindlagt 

- 33% har ikke været hospitalsindlagt 

- 24% er det uvist, om de har været hospitalsindlagt 

 

Årsager til funktionsnedsættelse 

Der er forskellige årsager til, at borgerne har haft en funktionsnedsættelse, og de fordeler sig i fire 

grupper: 

- 40% har psykiske problemer som f.eks. angst for at gå alene på gaden eller nervøsitet som følge 

af f.eks. fald 

- 33% har oplevet funktionstab pga. fysisk sygdom eller traume efter fald 

- 20% er almen svækkede og inaktive 

- 7% har både fysiske og psykiske problematikker 
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Træningsforløbenes opbygning 

Et træningsforløb bestod de første tre til fire gange af genoptræning primært varetaget af 

ergoterapeuten, men med deltagelse af hjemmehjælperen. Dernæst fulgte en længere periode, hvor 

hjemmehjælperen selv stod for genoptræningsopgaven dog med vejledning fra ergoterapeuten, 

enten i form af sidemandsoplæring eller som telefonisk rådgivning. Ved slutningen af 

træningsforløbene, aftalte ergoterapeut, borger og hjemmehjælper, hvordan funktionsniveauet 

kunne vedligeholdes.  

Vedrørende de aftalte, formelle arbejdsgange se bilag 5 

 

Træningsforløbenes varighed 
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Psykiske og/eller kognitive vanskeligheder i træningsforløbene 

- 77% af deltagerne har været psykisk påvirket, således at det i varierende grad har indvirket på 

træningen, enkelte i form af diagnosticeret depression og angst, andre p.g.a. træthed og 

manglende motivation.  

- 27% har været præget af kognitive vanskeligheder f.eks. hukommelsesvanskeligheder. Til at 

screene borgernes hukommelsesvanskeligheder er der anvendt delelementer fra Minimal Mental 

State Examination (MMSE). Andre kognitive vanskeligheder er identificeret gennem 

aktivitetsanalyse. 

Nogle borgerne var både kognitivt og psykologisk påvirket.  

 

Andre forhold, som har præget træningsforløbene 

I 19 forløb har træningen forløbet uden væsentlige udefra kommende hændelser.  

I 4 forløb er borgeren blevet indlagt en eller flere gange.  

I 6 forløb har borgerne været væsentligt præget af hhv. smerteudredning, årstidens vejr, samt 

pludseligt opståede fysiske begrænsninger. 

I 1 forløb har borgeren været væsentligt påvirket af en forestående betydningsfuld 

familiebegivenhed. 

 

Mister jeg min hjemmehjælp, hvis jeg træner? 

- 67% har ikke selv givet udtryk for bekymring for, om træningen ville få indflydelse på tildelte 

hjemmehjælpstimer 

- 20% har selv givet udtryk for bekymring for, om træningen ville få indflydelse på tildelte 

hjemmehjælpstimer 

- hos 13% er det uvist, om emnet har optaget borgeren 

 

Mål inddelt udfra International Classification of impairment, Disability and Handicap (ICF) 

Borgernes og ergoterapeuternes mål for træningen er kategoriseret i forhold til de tre dimensioner, 

som anvendes i ICF (se bilag 6). De fordeler sig som følger: 

Alle borgerne – med én undtagelse – har opsat mål indenfor aktiviteter, som drejer sig om at kunne 

gå udendørs på egen hånd. Langt størstedelen af disse mål er, udfra ICF, mål som ligger på 

samfundsniveau; f.eks. at kunne gå til Netto eller kiosken og købe ind. Dog er der enkelte af de mål, 

der omhandler udendørs gangfunktion, som placeres på personniveau, idet de ikke involverer andre 
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mennesker end borgeren selv. Det er bl.a., når det handler om at kunne gå ned i egen gård og sidde 

på en bænk.  

13 borgere har ydermere opsat mål, som omhandler indendørs aktiviteter som f.eks. opvask, klare 

smårengøring, hente sin post, lave varmt mad, rede seng, etc. Disse er, ifølge ICF, ligeledes mål der 

ligger på personniveau.  

Da de mål borgerne opstiller fordrer visse grundlæggende ressourcer, har ergoterapeuterne opstillet 

mål på kropsniveau, mål der omhandler såvel de fysiske som de psykiske aspekter. Det har fx været 

at øge styrken i benene, bedre balancen, øge udholdenheden samt at mindske angst og øge tro på 

egen formåen.  
 

Efter afsluttet træningsforløb 

Der er 9 borgere, som selv klarer at udføre vedligeholdende træning i form af øget aktivitetsniveau 

eller hjemmeøvelser. 

Der er 14 borgere, der har taget imod et tilbud om 3 måneders vedligeholdende træning med 

hjemmehjælperen.  

- Heraf er der 1 borger, der er startet i Walk&Talk og 1 der er startet i Idrætsfabrikkens holdtilbud 

(bowling, varmtvandsgymnastik).  

- Der er 2 borgere der er startet/har ansøgt om start i Dagcenter. 

Der er 7 borgere som ikke modtager vedligeholdende træning af følgende årsager: 

- 2 borgere var indlagt ved afslutningen af træningsforløbet 

- for 2 borgere blev det vurderet, at det ikke var realistisk at vedligeholde funktionsniveauet 

- 1 borger overgik til et ophold på Døgntræningsafdelingen Plejebo 

- 1 borger overgik til Daghospital 

- 1 borger afventer en udendørs rollator, således at hun har mulighed for vedligeholdende træning 

ved hjemmehjælperen. 
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Resultater relateret til indsatsen over for borgeren 
Projektgruppen har valgt redskabet ”Canadian Occupational Performance Measure” (COPM) til at 

måle om indsatsen har haft indflydelse på borgernes selvoplevede livskvalitet og selvhjulpenhed.  

COPM, som er et undersøgelsesredskab, der er udviklet til resultatmåling, er konstrueret m.h.p. at 

opfange ændringer i en klients egen vurdering af tilfredshed med udførelsen af vigtige daglige 

aktiviteter.1(Se i øvrigt bilag 3) 

Fysiske såvel som psykiske ressourcer spiller en væsentlig rolle i forhold til graden af 

selvhjulpenhed i dagligdagen (se bilag 7). Udfra det første formål med projektet, var der derfor en 

interesse i at afdække, om der var sket en målbar fysisk ændring hos de borgere, der deltog i et 

træningsforløb. Til dette blev valgt to delelementer fra Senior Fitness Test (SFT)2; Rejse-sætte-sig-

testen og 2,45m. Timed-Up-and-Go (TUG) . 

Derudover blev der udvalgt en balancetest kaldet Guralnik.  

Testene er udvalgt fra den samlede SFT-test, dels fordi de skulle kunne udføres i borgerens eget 

hjem og dels fordi de er enkle at overføre til daglige aktiviteter, hvorfor vores erfaring er, at det 

giver god mening for borgeren at blive testet med dem. 

 

De 30 borgere blev alle forsøgt testet med ovenstående tests ved både starten og slutningen af det 

enkelte træningsforløb. En tredjedel af borgerne fik 2 måneder efter endt træningsforløb tilbudt et 

opfølgningsbesøg, hvor testene så vidt muligt blev gentaget. 

I det følgende vil resultaterne fra de nævnte tests og de opfølgende besøg blive præsenteret. 

 

Antal borgere testet med COPM 

Antal borgere  

25 Præ-testet, dvs. formuleret, prioriteret og scoret aktivitetsproblemer 

5  Ikke præ-testet pga. kognitive vanskeligheder 

20  Post-testet, dvs. revurderet aktivitetsproblemer 

5  Ikke post-testet pga. indlæggelse/opstart i andet tilbud eller pga. borger afviser

 

                                                           
1Kilde: ”Fremme af Menneskelig Aktivitet, ergoterapi i et canadisk perspektiv”, af forskellige canadiske ergoterapeuter, 
oversat af Torben Hanson 
 
2 Kilde: Senior Fitness Test Manual af Roberta E. Rikli og C. Jessie Jones 
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Resultater ved 1. COPM-revurdering 

Antal borgere Scoringer ved selvvurderet aktivitetsudførelse 

19       forbedret  

1       forringet  

0          uændret 

Antal borgere Scoringer ved selvvurderet tilfredshed 

18      forbedret  

1      forringet  

1         uændret 

 

Den enkeltes testresultater er statistisk bearbejdet med ikke parametriske metoder i SPSS 11. Denne 

bearbejdning viser, at forandringen i borgernes vurdering af hhv. udførelse og tilfredshed for begges 

vedkommende er statistisk signifikant (p<0,001). Af de borgere, der fik registreret en positiv 

forandring mellem start- og sluttest havde 17 borgere vedrørende tilfredshed, samt 15 borgere 

vedrørende udførelse en positiv forbedring på >2 point, hvilket indikerer klinisk betydningsfuld 

forandring. Anvendelse af COPM dokumenterer således en overvejende positiv forandring i 

borgernes egen vurdering af aktivitetsudøvelse. 

 

Sammenfattende ses, at den indsats, som borgerne har modtaget, har positiv betydning for den 

enkeltes egen opfattelse af sin evne til at udføre betydningsfulde daglige aktiviteter. Ligeledes ses 

en fremgang i den enkelte borgers tilfredshed med aktiviteternes udførelse. 
 

Resultater fra ”Rejse-sætte-sig”-testen  

Antal borgere  I procent 

30 Præ-testet 100 % 

24 Post-testet 80 % 

18       forbedret funktionsniveau 75 % 

2       forringet funktionsniveau 8,3 % 

4          uændret funktionsniveau 16,7 % 

 

Der ses en statistisk signifikant forbedring fra 1. til 2. test. (P= 0,002) 

Gruppen bliver i gennemsnit 19% stærkere. 
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Resultater fra 2,45m. ”Timed-Up-and-Go”-testen 

Antal borgere  I procent 

30 Præ-testet 100 % 

24 Post-testet 80 % 

14      forbedret funktionsniveau 58,3 % 

8      forringet funktionsniveau 33,3 % 

2          uændret funktionsniveau 8,3 % 

 

Der ses en statistisk signifikant forbedring fra 1. til 2. test. (P= 0,042) 

Gruppen går i gennemsnit 5,8% hurtigere. 

 

Resultater fra ”Guralnik”-testen 

Antal borgere  I procent 

26 Præ-testet 86,7% 

21 Post-testet 80,8 % 

14      forbedret funktionsniveau 66,7 % 

6      forringet funktionsniveau 28,6 % 

1         uændret funktionsniveau 4,8 % 

 

Der ses en statistisk signifikant forbedring fra 1. til 2. test. (P= 0,035) 

Gruppen har forbedret deres balance 13,6%. 

Til at teste forskel fra 1. test til 2. test er der anvendt ikke parametrisk statistik, Wilcoxon Signed 

Rank Test. Her anses en P-værdi under 0,05 for statistisk signifikant. 

 

Sammenfattende ses, at den indsats, som borgerne har modtaget, har medført en målbar fysisk 

fremgang både i forhold til statisk og dynamisk balance, styrke og ganghastighed, en fremgang som 

kan overføres til borgernes daglige aktivitetsudøvelse. 

De resultater, der er fremkommet, skal ses i lyset af, at der i størstedelen af træningsforløbene har 

været fokus på aktivitetsrettet træning, i nogle tilfælde suppleret med specifikke 

styrketræningsøvelser foretaget i eget hjem med brug af borgerens eget inden- og udendørsmiljø.  
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Opfølgende besøg ved terapeut 

Der er 10 forløb, hvor der har været afholdt opfølgningsbesøg af en terapeut 2 måneder efter 

afsluttet træningsforløb.  

Ved de resterende 20 træningsforløb har det ikke været afholdt af forskellige årsager.  

- I 13 forløb er årsagen projektets slutdato d. 31/12-03, dvs. træningsforløbet er afsluttet senere 

end 2 måneder inden projektets afslutning 

- I 2 forløb har borgeren afslået opfølgningsbesøget  

- I 5 forløb er årsagen indlæggelse, mors m.m. 

Formålet med opfølgningsbesøget var at klarlægge, om der var sket ændring i funktionsniveauet 

efter endt træning.  

 

Resultater fra ”Rejse-sætte-sig”-testen  

Antal borgere  

3      Fremgang 

3      Tilbagegang  

3          Uændret funktionsniveau 

 

Èn borger har fra starten af forløbet ikke gennemført denne del af de fysiske test. 

 

Resultater fra 2,45m. ”Timed-Up-and-Go”-testen 

Antal borgere  

4     Fremgang  

4     Tilbagegang 

2         Uændret funktionsniveau 

 

Resultater fra ”Guralnik”-testen  

Antal borgere  

4       Fremgang  

3      Tilbagegang 

2         Uændret funktionsniveau 

 

Èn borger har fra starten af forløbet ikke gennemført denne del af de fysiske test. 
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Resultater fra 2. revurdering af COPM  

Antal borgere Scoringer på selvvurderet aktivitetsudførelse 

3       Fremgang 

1       tilbagegang  

5         Uændret  

Antal borgere Scoringer på selvvurderet tilfredshed 

4      forbedret  

1      forringet  

4         uændret  

 

Den borger der har tilbagegang på både tilfredshed og udførelse giver som begrundelse, at hun 

fortsat, ved 2. revurdering, ventede på at få en rollator til udendørsbrug. 

Èn borger har, grundet kognitive vanskeligheder, ikke gennemført COPM fra start af forløb. 

 

Nogle borgere har øget deres tilfredshed på trods af, at der ses tilbagegang på deres fysiske 

formåen. Dette skyldes for nogle, at de på trods af tilbagegang på de fysiske test, fortsat udfører de 

ønskede aktiviteter. For andre skyldes det, at de under træningsforløbet er blevet mere realistiske og 

derfor er kommet til en accept af egen formåen. 

 

Sammenfattende ses, at i 6 ud af 10 forløb har borgeren formået at vedligeholde eller endog 

forbedre sit funktionsniveau. Borgernes aktivitetsudførelse og tilfredshed med udførelsen er 

forbedret eller uændret hos 8 ud af 9 borgere. For den resterende del af borgere, dvs. 20, kan intet 

konkluderes, da de ikke er blevet revurderet 2. gang.  

Visitator har ved revisitationerne kunnet spore en tilfredshed med træningen, og borgerne fortæller, 

at de psykisk har fået øget selvtillid og tør mere på egen hånd. Enkelte har frasagt sig 

hjemmehjælpstid om morgenen, da de selv kan klare at tilberede morgenmad og klare 

morgentoilette.   
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Præsentation af data vedrørende indsatsen over for hjemmeplejen 
Informationsmøder 

I februar blev der afholdt to informationsmøder á 1½ times varighed vedrørende projektet.  

Der var mulighed for at 2 medarbejdere fra hver gruppe, sygeplejegruppen samt alle gruppeledere 

kunne deltage. 

Der deltog knap 15 personer pr. dag.  

 

Temaundervisning 

Der blev afholdt fem ½ temadage hver dag i uge 10 og uge 45 fra kl. 12.00 til 14.30. Der deltog 122 

hjemmehjælpere i marts og 93 hjemmehjælpere i november 3.    

Temaerne i undervisningen var: Alder og træning, træning i forbindelse med aldersrelaterede 

sygdomme samt fysisk aktivitet i dagligdagen. Her var der fokus på, hvordan den enkelte 

hjemmehjælper kunne støtte den ældre i at træne og holde sig i gang gennem dagligdags aktiviteter. 

Ved undervisningen i november blev der informeret om projektet og der var fokus på fysiske 

øvelser mhp. at øge hjemmehjælperens egen bevidsthed om de daglige aktiviteters betydning for det 

fysiske funktionsniveau. 

 

Det tværfaglige samarbejde 

Meget af den hjælp, som borgeren tildeles og ligeledes de hjælpemidler, som bevilliges, er af varig 

karakter. Dette, kombineret med hjemmehjælperens ønske om at yde den bedste service over for 

borgeren, tidspres og vane, får den konsekvens, at hjemmehjælperens indgang til at møde borgeren 

ofte bliver kompenserende, dvs. de går ind og varetager opgaven for den ældre og ikke med den 

ældre. Herved mister borgeren troen på at kunne ændre sin situationen og motivationen for at klare 

sig på egen hånd forsvinder. 

I projektet har der som en væsentlig del af træningsindsatsen været stor opmærksomhed på at give 

hjælpen i samspil med borgeren. Her har det været ergoterapeuternes opgave dels at inspirere til 

andre måder at udføre og opdele aktiviteterne på, dels at anspore til refleksion over egen praksis (se 

bilag 8).  

 

                                                           
3 social og sundhedshjælpere, –assistenter, sygeplejersker og gruppeledere. 
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Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaundersøgelsen blev anvendt til at afdække, i hvilken grad der havde fundet en læring 

om træning og aktivitet sted hos gruppen af hjemmehjælpere (se bilag 9).  

Spørgeskemaet var delt op i 3 hovedområder: Temaundervisning, træningsforløb og arbejdsmiljø. 

Skemaerne blev udleveret til alle hjemmehjælperne i uge 46 og indsamlet i uge 48. 

 

Fokusgruppeinterview 

To bachelorstuderende fra fysioterapeutuddannelsen i København skriver et projekt om 

hjemmehjælpernes læring i forbindelse med projektet. De studerende gennemførte i december tre 

fokusgruppeinterview. De fik interviewet 11 ud af de 28 hjemmehjælpere, som havde været direkte 

involveret i de 30 træningsforløb. 

Interviewene blev transskriberet og analyseret (se bilag 10), hvorefter de systematiserede citater er 

blevet udsat for en sproglig kondensering. 
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Resultater relateret til indsatsen over for hjemmeplejen 
 

Resultat af spørgeskemaundersøgelsen 
110 spørgeskemaer blev udleveret og der kom 74 retur. Dette svarer til en svarprocent på 67%. 

 

Temaundervisningen 

Ud af de adspurgte havde 94% deltaget i temaundervisningen og af disse gav 60% udtryk for at 

have lært noget nyt. Af dem, som ikke havde lært noget nyt i undervisningen, begrunder 89% det 

med, at de vidste tingene i forvejen. 

 

Ændring af praksis 

Ud af de 28 hjemmehjælpere, som var direkte involveret i et træningsforløb, medvirkede 24 i 

spørgeskemaundersøgelsen. 15 af disse gav udtryk for, at de havde ændret praksis i deres daglige 

opgaveløsning hos andre borgere.  

 

Ændringerne fordelte sig på følgende områder: 

I den personlige pleje                          34,3% 

I den praktiske hjælp                           20,0% 

I forhold til aktivering                         25,7% 

I samarbejde med kolleger                  11,4% 

I samarbejde med pårørende                 5,7% 

Andet                                                     2,9% 

 

Hjemmehjælperne begrunder ændringen med, at de er blevet mere opmærksomme på at fokusere på 

borgerens ressourcer. De er blevet mindet om, at det er vigtigt at vedligeholde funktioner, og at 

dette kan gøres ved at inddrage borgeren i dagligdags aktiviteter og løse praktiske opgaver i 

hjemmet med borgeren. Desuden observerede de en øget livsglæde hos borgeren. 

 

Arbejdsmiljø 

Grundet en teknisk fejl i spørgeskemaet, er der 60%, som ikke har besvaret på de to spørgsmål om 

arbejdsmiljø. 
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Ud af de 40%, som besvarede spørgsmålene om arbejdsmiljø, svarer 54%, at projektet har øget 

kvaliteten i deres arbejde. 33% giver udtryk for, at projektet har haft betydning for deres 

arbejdsmiljø.  

 

Hjemmehjælperne fortæller, at de oplevede en højere grad af tilfredshed, da det ikke længere kun 

drejede sig om at udføre det nødvendigste. De så fremskridt hos borgeren til stor tilfredshed for 

begge parter. Desuden oplevede de, at borgerens funktionsniveau blev bedret til gavn for deres eget 

arbejdsmiljø. 

 

Resultat af fokusgruppeinterviews 
I løbet af databearbejdningen tegnede fem kategorier med tilhørende subkategorier sig. 

Følgende udtalelser er citater fra interviewene udsat for en sproglig kondensering og inddelt i de 

fem kategorier. 

 
Oplevelse af og holdning til træning. 

Tids-dilemmaer 

”Jeg synes, det er svært at få tid til at træne med borgeren, når man har så fast en tidsplan, men jeg 

ville ønske, jeg kunne træne med de borgere, som har brug for det.” 

 

”Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke kan blive bevilliget lidt mere tid til træning. De bruger jo 

penge på så mange andre ting. Jeg tænker, hvis man bare kunne få en halv time mere om ugen til en 

gåtur, ville man helt sikkert få en borger, der var mere glad og tilfreds.”  

 

Træning er godt og virker 

”Jeg synes, der er mange ældre i dag, som er inaktive. Man kunne forebygge flere ting, hvis man fik 

dem aktiveret.” 

 

”Jeg synes, jeg oplever, at de ældre får en større livskvalitet, når de pludselig kan nogle ting, de ikke 

kunne før. Det behøver ikke være store ting f.eks. bare det at kunne vaske sig selv i ansigtet. Jeg 

tror altid, der er muligheder for at træne med de ældre og dermed opnå gode resultater.”  
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Lov og tid til at træne. 

”Jeg synes, det er dejligt, at vi har fået mere tid til at træne med de ældre. Det har givet mig mere ro. 

Nu skal jeg ikke længere tænke på, om de andre har set mig, hvis jeg ikke skulle have været ude og 

gå med fru Jensen ifølge visitationen.” 

 

”Jeg synes, det er rart med den ekstra tid, for det tager altså længere tid, når borgeren selv skal gøre 

tingene.” 

 

”Jeg mener det er godt, at de er begyndt at visitere tid til gåture. På den måde tror jeg, at man kan 

vedligeholde de ældre. Måske sparer det offentlige også penge, ved at de ældre kan klare sig selv i 

længere tid.” 

 

Temadagene. 

Teoretisk undervisning 

”Jeg synes, jeg har lært noget om alder og træning. Det satte mange tanker i gang hos mig f.eks., 

hvordan jeg kunne aktivere min klient. Jeg synes også, det var godt at få genopfrisket nogle ting, 

men det kan godt være svært for mig at bruge det, vi har lært i praksis. Man glemmer det hurtigt 

igen.” 

 

”Jeg føler ikke rigtigt, at jeg har lært noget af temadagene. Jeg synes egentlig hellere, at tiden skulle 

være brugt til flere træningsforløb med de ældre. Det lærte jeg mere af.” 

 

Praktisk undervisning 

”Jeg synes, at det var rigtig godt det med øvelserne på egen krop. Jeg fik virkelig en fornemmelse 

af, hvor hårdt det egentlig er at rejse og sætte sig på tid og komme op og ned fra gulvet. Man bliver 

hurtigt udmattet. Det blev jeg overrasket over og derfor tror jeg også, det er vigtigt, at jeg selv er 

aktiv.” 

 

”Det, at prøve øvelserne på egen krop, gør også, at jeg bedre kan sætte mig i klientens sted. Det må 

være mere anstrengende for dem, tænker jeg.” 
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Tværfagligt samarbejde fungerer 

”Jeg synes, samarbejdet fungerede rigtig godt. Jeg har haft mulighed for at ringe til en af 

terapeuterne, hvis der var noget jeg var i tvivl om. Jeg benyttede mig ikke særlig meget af det. Vi 

aftalte jo fra gang til gang, hvad vi skulle fokusere på i træningen.” 

 

”Jeg føler, at det, at vi kunne mødes og diskutere, hvordan det gik med borgeren, var en stor hjælp. 

Det gjorde det lettere for mig at se, hvordan jeg skulle fortsætte træningen.” 

 

Job-udvidelse. 

Arbejdglæde og motivation  

”Jeg synes, at det er rigtig spændende at træne med de ældre. Jeg bliver glad, når jeg kan se, at den 

ældre gør fremskridt. Det er også med til at motivere mig. Det har givet mig mere lyst til at gå på 

arbejde.” 
 

Kompetenceudvikling og ændring af praksis.  

”Jeg synes, jeg har lært meget af at være med i et træningsforløb. Jeg kan godt se nu, at det ikke 

altid er det bedste for borgerne, at jeg gør det hele for dem. Jeg har fundet ud af, at det er vigtigt, at 

man giver de ældre en oplevelse af, at de godt kan selv. Det betyder meget for deres selvværd. Jeg 

tror, hvis jeg havde været med i flere træningsforløb, ville jeg have lært noget mere. Borgere er jo 

forskellige.” 

 

”Jeg prøver at få de ældre til at være med til daglige aktiviteter. De kan f.eks. selv tørre støv af eller 

smøre deres mad. Jeg oplever, at det kan være svært, hvis det er en borger, jeg ikke kender særlig 

godt.” 

 

Fremtiden 

Spild af ressourcer 

”Jeg kan allerede se, at det er gået ned ad bakke for min klient, efter projektet er stoppet. Det er 

meget frustrerende, man føler, det hele er spild af tid. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan få 

bevilliget en gåtur bare en gang om ugen, så man kan vedligeholde det, man har opnået. Nu er 

projektet slut og nu ved jeg egentlig ikke, hvad der så skal ske. Der er jo ingen der fortæller os 

noget. Det er hårdt både for os og de ældre.” 
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Hjælp og vejledning til vanskelige træningssituationer 

”Hvis jeg skulle fortsætte med at træne de ældre, ville jeg gerne have mulighed for at kunne 

kontakte en med mere viden om træning end mig selv. Jeg synes, det kan være svært at vurdere, 

hvor meget de kan, hvis de f.eks. er syge eller haft brækket hoften. Jeg er bange for at gøre noget 

forkert. Det ville være rart, hvis der var nogen, der viste mig, hvad jeg kunne tillade mig at gøre. 

Jeg tror godt, jeg selv kunne stå for træningen, hvis det var noget lignende dette træningsforløb.” 

 

Sammenfattende om fokusgruppeinterviewene 
Træningsforløb 

Generelt har hjemmehjælperne været glade for at deltage i projektet. Der er sket en læring hos 

hjemmehjælperne, og de er begyndt at tænke træning ind i deres daglige arbejde hos borgerne.  

Deltagelse i projektet og det at de har fået den nødvendige tid til at træne med borgeren har gjort, at 

hjemmehjælperne oplever en større tilfredshed med deres arbejde. Hjemmehjælperne føler, at de 

kan bidrage med noget meningsfuldt, fordi de kan se en positiv effekt af træningen og en øget 

livskvalitet hos borgeren.     

 

Temadage 

Det er begrænset, hvad hjemmehjælperne har fået ud af temadagene. De har generelt haft svært ved 

at omsætte det teoretiske til praksis. Temadagene har dog medvirket til at gøre hjemmehjælperne 

mere bevidste om træning.  

 

Tværfagligt samarbejde 

Det tværfaglige samarbejde har betydet meget for hjemmehjælperne. Det at have en fagperson bag 

sig gennem hele forløbet har været en afgørende faktor for at kunne bidrage til hjemmehjælpernes 

kompetenceudvikling.  



 26

Øvrige erfaringer fra projektperioden  
Formidling 

Det første halve år i projektperioden var det svært at skaffe borgere til projektet. Årsagerne kan dels 

være, at målgruppen ikke stod klart nok for den enkelte hjemmehjælp, eller det kan være, fordi det 

var svært for hjemmehjælperne at få øje på borgernes træningspotentiale. Der var en klar tendens 

til, at problemet mindskedes, som projektperioden skred frem. Det tager tid at formidle nye opgaver 

og skabe forandring i tanke og handling. Den direkte, løbende kontakt mellem terapeut og 

hjemmehjælper samt hjemmehjælperens mulighed for at rekvirere en hurtig terapeutisk vurdering 

spiller en afgørende betydning i dannelsen af en ny kultur med fokus på at fremme borgerens 

mulighed for selv at gøre mest muligt ved egen hjælp. 

 

Når information skal nå den enkelte medarbejder, er gruppelederen omdrejningspunktet. 

Informationen skal formidles personligt gerne med tilhørende skriftligt eller andet visuelt materiale, 

som efterfølgende skal være tilgængeligt i alle grupperum. Det er vigtigt, at alle medarbejdere (incl. 

aften/nattevagter) tilbydes mulighed for løbende at følge udviklingen i nye initiativer, samt at 

antallet at nye initiativer overvejes nøje. 

 

Indsats i forhold til hjælpemidler 

Der er i 5 træningsforløb foretaget en indsats vedrørende allerede erhvervede hjælpemidler, hvilket 

giver indtryk af, et behov for en øget opmærksomhed på brug og indstilling af de hjælpemidler, som 

borgerne allerede benytter. Der er i forbindelse med 2 træningsforløb søgt rollatorer til udendørs 

brug. I forbindelse hermed opstod nogen ventetid, hvilket i et tilfælde resulterede i en dalende 

gangfunktion. 

De sagsbehandlende ergoterapeuter bevilliger udelukkende hjælpemidler til varigt brug i 

overensstemmelse med lovgivningen på området. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at låne 

hjælpemidler til midlertidigt brug i forbindelse med et træningsforløb. Træningscentrene har 

hverken hjælpemidler eller mulighed for udbringning af disse til borgerens hjem. 
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Ergoterapeuternes erfaringer 

Der har i projektet ikke været foretaget en systematisk opsamling og bearbejdelse af 

ergoterapeuternes erfaringer. Deres egen konklusion er, at det tætte tværfaglige samarbejde og 

muligheden for at fungere som en neutral udefra kommende fagperson og derigennem medvirke til 

sidemandsoplæring også har bidraget til deres arbejdsglæde. 

Ergoterapeuternes daglige samarbejde med fysioterapeuter på træningscentret har tilført 

træningsforløbene en yderligere faglig bredde. 

Ligeledes har det givet en stor faglig tilfredsstillelse at se at den aktivitetsrettede træning i 

borgerens eget hjem og nærmiljø bliver langt mere integreret i borgerens dagligdag, når træningen 

støttes og følges op af borgerens hjemmehjælper. 

 

I forhold til målgruppen er deres faglige vurdering, at borgerne kunne have modtaget en mindre 

indsats, hvis de havde været henvist til træningscentret på et tidligere tidspunkt. 

 

Ressourceforbrug i forbindelse med træningsforløbene 
Et gennemsnitligt træningsforløb har indeholdt: 

10,5 terapeutkontakter 

14,6 timer til træning v. hjemmehjælp 
 

Dertil kommer, at der i 47% af forløbene er bevilliget en efterfølgende 3 måneders vedligeholdende 

træningsindsats ved hjemmehjælperen. 

(Se i øvrigt bilag 11) 
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Konklusioner 
De borgere, som har modtaget et træningsforløb, tilhører hovedsagelig den ældre gruppe 

hjemmehjælpsmodtagere. De har oplevet et fysisk funktionsfald, som efterfølgende begrænser deres 

bevægelsesfrihed, og deres bekymring for yderligere funktionstab nedsætter deres daglige 

aktivitetsudøvelse betragteligt. Gruppen er fysisk svagere end den gruppe, som på nuværende 

tidspunkt er omfattet af træningscentrenes tilbud. Deres fysiske svaghed kombineret med frygten 

for fald stiller krav til daglig træning i vante omgivelser, hvilket projektet åbnede muligheder for. 

 

Gennemførelse af projektet har medført følgende: 

• for borgerne 
Tilfredshed 

Den indsats, som borgerne har modtaget, har haft betydning for den enkeltes egen opfattelse af sin 

evne til at udføre betydningsfulde daglige aktiviteter. Ligeledes er der en fremgang i den enkelte 

borgers tilfredshed med aktiviteternes udførelse. 

Fysisk effekt 

Den indsats, som borgerne har modtaget, har medført en målbar fysisk fremgang både i forhold til 

statisk og dynamisk balance, styrke og ganghastighed, hvilket kan overføres til borgernes daglige 

aktivitetsudøvelse. 

Effekt på længere sigt 

Effekten af indsatsen  på længere sigt er ikke entydig, da 20 ud af de 30 borgere ikke er blevet  

retestet efter to måneder. Hjemmehjælperne fortæller, at borgerne mister de opnåede funktioner, når 

terapeuterne ikke længere er tilknyttet hjemmeplejen og dermed ikke længere kan fungere som 

inspirator i forhold til træning og aktivitet. 

Det er det løbende samarbejde mellem ergoterapeut og hjemmehjælper, som åbner mulighed for, at  

borgeren kan vedligeholde den opnåede effekt af træningsindsatsen . 

 

Revisitationerne har påvist enkelte tilfælde af fald i forbrug af hjemmehjælpstimer, men ikke 

tilstrækkeligt til at kunne dokumentere et så markant fald, som erfaringerne fra Sverige har påvist 

(se bilag 2).  
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• for hjemmeplejen 
Arbejdstilrettelæggelse, samt ændring af praksis 

Hjemmehjælperne har gennem det sidste år fået en øget opmærksomhed på træning og aktivitet i 

deres daglige arbejde, hvilket afspejler sig i deres daglige kommunikation og tilrettelæggelse af de 

visiterede opgaver i relation til borgerne. 

Ud af de hjemmehjælpere, som har været direkte involveret i et træningsforløb, har 54% givet 

udtryk for, at de har ændret praksis i deres daglige opgaveløsning hos andre borgere. De begrunder 

det med, at opmærksomheden i højere grad er flyttet fra borgerens begrænsninger til borgerens 

ressourcer, og de er blevet mere bevidste om, at daglige aktiviteter kan anvendes som træning, når 

de f.eks. udføres i samspil med borgeren.   

Desuden har de observeret en øget livsglæde hos borgeren. 

 

Læring og tværfagligt samarbejde 

Udbyttet af temadagene har været begrænset. 

Det har især været sidemandsoplæring, som har haft en overførselsværdi, gerne kombineret med 

relevant teori. 

Hjemmehjælperne fremhæver især den direkte og umiddelbare adgang til terapeuternes faglige 

viden samt deres mulighed for gennem henvendelse til gruppelederen at formidle kontakt til en 

terapeut, som umiddelbart efter kan foretage en vurdering af borgerens behov og motivation for et 

trænings- og aktivitetstilbud. 

 

Arbejdsmiljø 

En øget jobtilfredshed blandt hjemmehjælperne afspejles på forskellig vis i de udsagn, de er 

fremkommet med.   

 
Sammmenfattende kan man konkludere, at gennemførelsen af projekt ”Pleje på egen hånd” har haft 

en målbar, gavnlig effekt på borgernes selvoplevede livskvalitet og selvhjulpenhed. Projektet har 

bidraget til at fremme en udvikling, hvor træning og aktivitet integreres i den hjælp, som borgerne 

modtager. Ligeledes har samarbejdet mellem træningscentret og hjemmeplejen medvirket til at 

forbedre hjemmehjælpernes arbejdsmiljø. 
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Anbefalinger 
På baggrund af projektets erfaringer og konklusioner anbefaler projektgruppen følgende: 

 

• Træningscentrenes målgruppe udvides til at omfatte de svage borgere, som har behov for daglig 

aktivitetstræning i hjemmet. 

 

• Hver hjemmeplejeenhed får faste ergo- og fysioterapeuter tilknyttet m.h.p. at sikre det 

personlige kendskab og dermed motivere til det tværfaglige samarbejde. Samarbejdet vil 

medvirke til at skabe en kultur med fokus på træning og inddragelse af borgernes ressourcer i de 

daglige aktiviteter. Terapeuterne ansættes på et træningscenter m.h.p. deltagelse i faglig sparring 

med egne faggrupper. 

 

• Hjemmehjælpsmodtagere, som akut eller gradvist har mistet færdigheder, tilbydes en vurdering 

af deres genoptræningspotentiale indeholdende en handleplan for genoptræning eller en 

vedligeholdende indsats. Vurdering og handleplan udarbejdes af hjemmeplejens tilknyttede 

terapeut og den faste hjemmehjælper. 

 

• Øge fokus på at alle nye hjemmehjælpsmodtagere af visitator skal tilbydes en vurdering af deres 

genoptræningspotentiale indeholdende en handleplan for genoptræning eller en vedligeholdene 

indsats. Vurdering og handleplan udarbejdes af hjemmeplejens tilknyttede terapeut og den faste 

hjemmehjælper. 

 

• De fast tilknyttede terapeuter skal sikre en effektiv og fleksibel udnyttelse og justering af de 

ressourcer, som afsættes til træning. Den faste hjemmehjælper kan egenhændigt rekvirere en 

vurdering af borgerens genoptræningspotentiale foretaget af hjemmeplejens tilknyttede terapeut. 

Visitator orienteres efterfølgende m.h.p. en eventuel tildeling af tid til genoptræning eller 

vedligeholdende træning foretaget af hjemmehjælperen. 

 

• Hjemmehjælperne kan rekvirere en indsats fra hjemmeplejens tilknyttede terapeut, som retter 

sig mod råd og vejledning vedrørende implementering af træning og aktivitet i deres daglige 

arbejde ude hos borgerne. 
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• Borgere, som første gang søger et ganghjælpemiddel, tilbydes automatisk en vurdering af deres 

genoptræningspotentiale indeholdende en handleplan for genoptræning eller en vedligeholdende 

indsats. Vurdering og handleplan udarbejdes af træningscentrenes terapeuter. 

 

• Oprettelse af et centralt depot på Hjælpemiddelcentret, hvorfra terapeuter ansat til at 

gennemføre genoptræningsforløb kan rekvirere midlertidige hjælpemidler til brug i forbindelse 

med træningsforløb. 

 

 

Det er ikke muligt på baggrund af projektet at angive den præcise merudgift ved implementering af 

anbefalingerne, dog vurderer projektgruppen, at der i en gruppe på 800 hjemmehjælpsmodtagere 

kan forventes ca. 80 træningsforløb. En terapeut kan årligt varetage 40 træningsforløb af den type, 

vi kender fra projektet, og der vil til hvert forløb knytte sig 10 timers træning ved hjemmehjælperen. 
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Perspektivering 
Ovenstående anbefalinger vil bidrage til kommunens ønske om at integrere forebyggelse og træning 

i tilbuddene til den ældre borger og være et betydningsfuldt bidrag til de øvrige initiativer, der er i 

gang alt sammen for at forbedre hjemmehjælpernes arbejdsmiljø.  

Det er vigtigt dels at sikre forebyggelse af yderligere funktionsfald for nye 

hjemmehjælpsmodtagere, dels at kunne tilbyde den ressourcesvage ældre meningsfuld træning i 

forbindelse med de daglige aktiviteter. Begge tilbud retter sig mod at støtte den ældre i en aktiv 

aldring.  

 

Væsentlige faktorer for hjemmehjælpernes arbejdsmiljø og trivsel er selvstændigt ansvar og 

handlemuligheder i det daglige arbejde, ligesom borgernes trivsel også spiller en vigtig rolle for den 

enkelte hjemmehjælper. 

At tænke træning ind i de daglige aktiviteter forudsætter en kulturændring hos både personale og 

borgere. Forandring tager tid, hvorfor det vil være fordelagtigt at bygge videre på de erfaringer og 

den ændrede praksis, som allerede er opnået gennem projektet. Den ændrede praksis viser sig nu 

efter projektets ophør gennem en øget efterspørgsel fra hjemmeplejens side på træning til de 

ressourcesvage borgere samt en mere kvalificeret opfølgning på den træningsindsats som andre 

målgrupper modtager på træningscentret.  

 

Implementeringen af de ovenstående anbefalinger vil betyde en merudgift til ansættelse af 

terapeuter, som tilknyttes de enkelte hjemmeplejeenheder, samt en øget udgift til træning foretaget 

af hjemmehjælperne. Erfaringer fra andre projekter peger på, at borgernes øgede funktionsniveau 

vil afspejle sig i hjemmeplejens tidsforbrug ligesom det forebyggende aspekt må forventes at vise 

sig på længere sigt. 

 

Det kunne på nuværende tidspunkt være en mulighed i 2004 at genoptage tilbuddet i Kgs. Enghave 

og samtidig implementere det i den resterende del af Lokalområde Indre By, Vesterbro og Kgs. 

Enghave. I denne forbindelse kunne man foretage en økonomisk analyse af omkostningerne ved 

tilbuddet. En sådan analyse vil kunne danne baggrund for en videre implementering af tilbuddet i 

resten af kommunen m.h.p. at fastholde et ensartet serviceniveau i alle lokalområder. 
 


