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Udfordringsbilledet (1): Demografi
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Kilde: Danmarks Statistik



Udfordringsbilledet (2): Multisygdom
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Kilde: SCHIØTZ et al. (2017). BMC Public Health

Antallet af mennesker med 
demens på plejecentre 

anslås til 65-80%
(Alzheimerforeningen)

Halvdelen af alle 
plejehjemsbeboere har en 
eller flere andre kroniske 
lidelser (Sundheds- og 
Ældreministeriet 2017)



Udfordringsbilledet (3): Økonomi

4
Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet 2017

NB plejebolig 
er ikke med i 

opgørelsen (!)
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Nødvendige indsatser (1): Tidlig opsporing og mere kompleks sygepleje

Daglig – vedvarende – observation af 
borgernes funktionsevne og 
helbredstilstand

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

Hjemmet

Hjemme 
(syge) plejen

Det øvrige 
sundhedsvæ

sen



Hvem arbejder i hjemme (syge) plejen?

6Antal fuldtidsstillinger i kommunerne (kilde: Vinge 2020 pba. www.krl.dk)
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Nødvendige indsatser (2): Rehabilitering som paradigme 
Ny ydelse i Serviceloven 
– men meget mere end det!

Effektiv rehabilitering kræver:

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

Hjemmet

Hjemme 
(syge) 
plejen

Terapeuter 
som motor

Ny 
økonomisk 

styring
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Graff et al 2017: Hvad siger danske studier os om 
rehabilitering på ældreområdet?

Undersøgelser peger på, at det er 
muligt at reducere ydelsesforbruget 
ved en målrettet indsats med 
rehabilitering. 

Reduktionen i ydelsesforbruget 
varierer fra kommune til kommune 
og synes at være koblet til den 
enkelte kommunes organisering af 
den rehabiliterende indsats.

Hvis borgerne skal have en positiv 
oplevelse af rehabilitering, er det 
vigtigt, at medarbejderne tydeligt 
og kontinuerligt forklarer, at 
rehabilitering er et kvalitetstilbud, 
og at borgerne er sikret den hjælp, 
de har brug for.
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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

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



• Puljen til faste, tværfaglige og selvstyrende teams

• Puljen til forsøg med decentral visitation

• KL/FOA’s udviklingsrum for nærhed og omsorg

• Velfærdsaftalerne og frikommuneforsøgene

• Små teams Kvalitet

• Tværfaglighed Værdighed

• Selvstyring Effektivitet

• NB ny styring og ledelse: Det kommer ikke af sig selv! 

• Plus: alt hvad der kan aflaste, bør sættes ind for at aflaste:

• dosisdispensering, dagtilbud, frivillige, hunde, robotter …  

• ”det handler om at blive dus med din robotstøvsuger, mens du kan”
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Igangværende forsøg med udvikling af ældreplejen

?

https://www.vive.dk/da/temaer/aeldrepleje/tvaerfaglige-og-selvstyrende-teams/
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Samlet set: Fremtidens ældrepleje

Kilde: FOA’s Ældretopmøde 2007

”Udskyde og forkorte behovet for hjælp

- uden at lade nogen i stikken”

Der bliver flere ældre – og de er mere syge

Det kommunale ældreområde er alt overvejende bemandet 
af SOSU’er som arbejder på tværs af social- og 
sundhedsområdet

Kontinuitet i borger-SOSU relationen er afgørende for 
kvaliteten

Effektiv hjemme (syge) pleje og rehabilitering kræver et tæt 
tværfagligt samarbejde – her nytter siloorganisering ikke!

Lovgivningen spænder ben, når den fragmenterer indsatsen 
– og der bør udvikles på den faglige og økonomiske styring

Alt-hvad-der-kan-aflaste skal sættes ind for at aflaste!

Vi kan og skal gøre det bedre, både for borgerne, 
medarbejderne og kommunernes/samfundets økonomi



piak@vive.dkTak for ordet


