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To overlappende forskningsområder
•

•

VIVE studier af hverdagsrehabilitering (2008-2013)
•

Fredericia 2008, 2010, 2012

•

Odense 2011

•

Esbjerg 2013

•

…

Hvordan udvikler vi
ældreområdet givet de
udfordringer, vi står over for?

VIVE studier af faste, tværfaglige og selvstyrende
teams på ældreområdet (2020-)
•

Ikast-Brande Kommune 2021

•

Syddjurs Kommune 2021, 2022

•

Haderslev Kommune 2022

•

…

2

Udfordringsbilledet (1): Demografi
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Udfordringsbilledet (2): Økonomi

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet 2017
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Udfordringsbilledet (3): Multimorbiditet

Kilde: SCHIØTZ et al. (2017). BMC Public Health
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Nødvendige indsatser (1): Tidlig opsporing og udredning
Daglig – vedvarende – observation af
borgernes funktionsevne og
helbredstilstand
Hjemmet

Reaktion v ændringer
Tæt tværfagligt samarbejde og
dialog mellem (bl.a.)
*social- og sundhedshjælpere
*social- og sundhedsassistenter
*sygeplejersker
Tæt tværsektorielt samarbejde og
dialog mellem
*hjemme (syge) plejen
*almen praksis
*sygehus

Hjemme (syge)
plejen

Det øvrige
sundhedsvæsen
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Nødvendige indsatser (2): Rehabilitering som paradigme
Ny ydelse i Serviceloven
– men meget mere end det!
Effektiv rehabilitering kræver:

Hjemmet

Daglig – vedvarende – observation af
borgernes funktionsevne og helbredstilstand
Løbende tilpasning af hjælpen, så den
matcher borgerens aktuelle behov

Tæt tværfagligt samarbejde og dialog mellem
(bl.a.)
*social- og sundhedshjælpere
*social- og sundhedsassistenter *fysio- og ergoterapeuter
Ny økonomisk styring med fokus på faglig
frihed og konkrete resultater

Hjemme
(syge) plejen

Terapeuter
som motor for
rehabilitering

Ny økonomisk
styring
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Nødvendige indsatser (3): Kontinuitet og kvalitet
Når man spørger borgerne, så er kontinuitet
i sosu relationerne det vigtigste for deres
oplevelse af kvalitet og sammenhæng i
ydelserne!
Det er uproblematisk, at der kommer en
sygeplejerske og/eller terapeut, bare de
slipper for ”de 300 fra hjemmeplejen”
Når medarbejderne i hjemmeplejen aldrig
har været i hjemmet før, lader de borgerne
guide opgaveløsningen – og det giver
kvalitetsudfordringer.
Kvalitetsudfordringerne opleves både af
ressourcestærke og ikke ressourcestærke
borgere, men har størst konsekvenser for
de sidstnævnte.

Hjemmet

Fagligheden

Kontinuiteten

Kvaliteten
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Vinge 2020: Oplysning til Bureaukrater om SOSU’er
*Assistenterne er autoriserede
sundhedspersoner med en
uddannelse på 3år/9mdr/3 uger.
Deres uddannelse er rettet mod
Sundhedsloven.
*Hjælperne har en uddannelse på
2år/2mdr. Den er fortrinsvis rettet
mod Serviceloven.

Kilde: Vinge 2020
Antal fuldtidsstillinger i kommunerne.
Kilde: Vinge 2020 på baggrund af data fra Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (www.krl.dk)

VIVE studier af rehabilitering på ældreområdet
•

•

•

Fredericia studiet (2008, 2010, 2012)
•

Forskellen er tid, mål og fokus – det er en klar kvalitetsforbedring, men spørgsmålet er, om vi har råd ..?

•

Besparelsespotentiale på ca. 14%

Odense studiet (2011)
•

Tidsbegrænsning på hjælpen plus tværfaglig indsats fra dag 1 (men ingen øvrige ændringer)

•

Besparelsespotentiale på ca. 11%

Andre studier (2011-2014)
•

•

Varierede indsatser, varierede effekter, absolut ikke altid en kvalitetsforbedring set fra borgerens perspektiv

Lovændring (2015)
•

Rehabiliteringsforløb før varig hjælp med mulighed for at sige nej tak
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VIVE studier af faste, tværfaglige og selvstyrende teams
•

•

•

Ikast-Brande (2021)
•

Effekt af forsøg med integreret hjemme- og sygepleje efter Buurtzorgmodellen på kontinuitet, tværfaglige indsats med
afsæt i borgerens behov, borgeroplevet kvalitet og sygefravær

•

NB forsøget var ikke rentabelt i den eksisterende modelkonstruktion (Lokalpleje Danmark gik konkurs)

Haderslev (2022)
•

Forsøg med selvstyrende teams på max 12 terapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og
sundhedshjælpere

•

Foreløbigt gode erfaringer men samtidig en oplevelse af at det er svært og bryder med alle eksisterende systemer.

Syddjurs (2021, 2022)
•

Forsøg med selvstyrende teams på 14-24 terapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og
sundhedshjælpere

•

Foreløbigt gode erfaringer men samtidig en oplevelse af at det er svært og bryder med alle eksisterende systemer.
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Rehabilitering i teori og praksis
•

”Rehabilitering er målrettet personer, som
oplever eller er i risiko for at opleve
begrænsninger i deres fysiske, psykiske,
kognitive og/eller sociale funktionsevne og
dermed i hverdagslivet.

•

Formålet med rehabilitering er at muliggøre et
meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og
deltagelse, mestring og livskvalitet.

•

Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem
en person, pårørende, professionelle og andre
relevante parter.

•

Rehabiliteringsindsatser er målrettede,
sammenhængende og vidensbaserede med
udgangspunkt i personens perspektiver og hele
livssituation.” (Hvidbogen 2022)
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Fremtidens ældreomsorg – med afsæt i bedste viden
Kontinuitet og ansvar i SOSU
relationerne

•

•

Tæt integration af hjemmeplejen og
hjemmesygeplejen

•

Strategisk brug af terapeuter som
motor for rehabilitering

•

Tillid til fagpersonalet

•

Ny distancere ledelse og

•

Systematisk opfølgning på få,
udvalgte nøgleparametre – herunder
•

•

”Udskyde og forkorte behovet for hjælp

- uden at lade nogen i stikken”

Kontinuitet, tværfaglighed og afslutning

Forsøg, evaluering og (fortsat)
udvikling…

Kilde: FOA’s Ældretopmøde 2007
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Rehabilitering er
stadig et
indsatsområde

https://www.vive.dk/da/temaer/aeldrepleje/tvaer
faglige-og-selvstyrende-teams/

