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Oversigt over plejecentre navne på lokalledere og poliske kontaktpersoner 2018-2021 – redigeret januar 2020
Plejecenter

Lokalledere

Politiske kontaktpersoner

Seniorrådets
kontaktpersoner

Bakkegården, Blichersvej 22,
Thorning, 8620 Kjellerup

Irene Lægaard Nielsen
Tlf. 89704101

Lars Faarup
lars.faarup@silkeborg.dk

Erling Prang
erling.prang@outlook.dk

Birkebo, Hovedgaden 60, 8654
Bryrup

Tina Rosendahl
Nielsen
Tlf. 20415412

Linda Lyngsøe
Linda.Lyngsoe@silkeborg.dk

Ingrid Thorsted
ingridthsilkeborg@icloud.com

Fuglemosen, Fuglemosevej 5,
8620 Kjellerup

Anne Nielsen
Tlf. 89704060

Kuno Danielsen
KunoFlenert.Danielsen@silkeborg.dk

Alice Lemming
ajmsl@icloud.com

Funder plejecenter, Funder
Bygade 2, 8600 Silkeborg

Mette Thornvig
Tlf. 89703976

Lene Fruelund
lene.fruelund@silkeborg.dk

Katrine Nyholm
Katrine.nyholm@mail.dk

Susanne Kirstine
Poulsen
Tlf. 23997832
Fårvang Ældrecenter, Lærkevej
10, Fårvang

Susanne Vindum
Tlf. 89704601

Ivan Greve
ivan.greve@silkeborg.dk

Sven Møller Jensen
svenmollerjensen@gmail.com

Gødvad Plejecenter,
Kongsbergvej 1-7, 8600
Silkeborg

Helle Frost Clausen
Tlf. 89703687

Flemming Heiberg
Flemming.Heiberg@silkeborg.dk

Steen Konradsen
sk@steenkonradsen.dk

Birgitte Garne
Tlf. 89704370
Tina Charlotte
Pedersen
Tlf. 29369592

Karolinelundscentret,
Karolinelundsvej 15, 8883 Gjern

Charlotte Bindner
Tlf. 20517591

Ivan Greve
ivan.greve@silkeborg.dk

Sven Møller Jensen
svenmollerjensen@gmail.com

Vibeke Trærup
Tlf. 22288363
Kragelund Plejecenter,
Kragelund Møllevej 5, 8600
Silkeborg

Heidi Ultnits Wessby
Tlf. 51292858

Lars Faarup
lars.faarup@silkeborg.dk

Katrine Nyholm
Katrine.nyholm@mail.dk

Lysbro Plejecenter, Lysbrogade
52, 8600 Silkeborg

Tove Elgaard
Tlf. 89704225

Lars Faarup
lars.faarup@silkeborg.dk

Hans-Jørgen Hørning
hjhhvidgranen9@gmail.com

Lene Fruelund
lene.fruelund@silkeborg.dk

Greta Haagen Jensen
Greta.haagen@gmail.com

Linda Lyngsøe
Linda.Lyngsoe@silkeborg.dk

Hans-Jørgen Hørning – 1. og
2. sal
hjhhvidgranen9@gmail.com

Helle Sindal Andersen
Tlf. 89704224
Malmhøj, Malmhøj 12,
Vinderslev, 8620 Kjellerup
Marienlund, Sanatorievej 40,
8600 Silkeborg

Mette Christina
Sørensen
Tlf. 89704081
1. sal
Evy Broussard
Tlf. 89705104
2. sal
Helle Dalsgaard
Daastrup
Tlf. 89705115
3. sal
Heidi Duelund
Rudbjerg
Tlf. 51407644
4. sal
Anette Holmgaard
Grønfeldt
Tlf. 89705139
Daghjem og Cafe
Benedikte Vestergaard
Nygaard

Lene Jensen – 3. og 4. sal
lenejensen1412@icloud.com

Tlf. 20586253
Remstruplund, Gudenåvej 1,
8600 Silkeborg

Pernille Schrøder
Jensen
Tlf. 20586251

Lene Fruelund
lene.fruelund@silkeborg.dk

Lene Jensen
lenejensen1412@icloud.com

Rødegaard, Skærbækvej 13,
8600 Silkeborg

Tove Hansen
Tlf. 51407642

Ivan Greve
ivan.greve@silkeborg.dk

Steen Konradsen
sk@steenkonradsen.dk

Sandgårdsparken,
Sandgårdsparken 1, 8620
Kjellerup

Gitte Baunsgaard
Tlf. 89704178
Kirsten Andersen
Tlf. 89704175

Kuno Danielsen
KunoFlenert.Danielsen@silkeborg.dk

Alice Lemming
ajmsl@icloud.com

Sejs Plejecenter, Lyngvej 2,
8600 Silkeborg

Benthe Andreasen
Tlf. 51292756

Flemming Heiberg
Flemming.Heiberg@silkeborg.dk

Ingrid Thorsted
ingridthsilkeborg@icloud.com

Skovly, Egelyvej 14, 8654
Bryrup

Tina Rosendahl
Nielsen
Tlf. 20415412

Linda Lyngsøe
Linda.Lyngsoe@silkeborg.dk

Ingrid Thorsted
ingridthsilkeborg@icloud.com

Solgården, Solgården 1,
Sjørslev, 8620 Kjellerup

Ninna Nordborg
Nielsen
Tlf. 89704126
Charlotte Vibeke
Olesen
Tlf 89704136

Kuno Danielsen
KunoFlenert.Danielsen@silkeborg.dk

Hans-Jørgen Hørning
hjhhvidgranen9@gmail.com

Kuno Danielsen
KunoFlenert.Danielsen@silkeborg.dk

Alice Lemming
ajmsl@icloud.com

Toftevang, Silkeborgvej 31,
8653 Them

Anette Muf
Tlf. 89703871

Kasper Krag Thomassen
KasperKragh.Thomassen@silkeborg.dk

Ingrid Thorsted
ingridthsilkeborg@icloud.com

Virklund plejecenter,
Virklundvej 17, 8600 Silkeborg

Konst. Lokalleder
Lydia Adam
Tlf. 51346724

Kasper Krag Thomassen
KasperKragh.Thomassen@silkeborg.dk

Greta Haagen
Greta.haagen@gmail.com

Søvangen, Vestre Langgade 30,
8643 Ans
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Årsplan Sundheds- og Ældreudvalget 2020
Januar
Mandag
13. januar 2020

Ordinært udvalgsmøde, kl. 12.00-16.00, lokale D 116, Søvej 1
 Økonomi – risikovurdering

13. januar 2020

Byrådets temamøde, kl. 16.00-18.30

21. januar 2020

Sundhedskonference, Comwell Kolding

Februar
Onsdag
5. februar 2020

Ordinært udvalgsmøde, kl. 12.00-16.00, lokale D 116, Søvej 1

26. februar 2020

Byrådets målseminar

Marts
Mandag
9. marts 2020

Ordinært udvalgsmøde, kl. 9.00-13.00, lokale D 116, Søvej 1
 Regnskab 2019 og overførsel til 2020

9. marts 2020

Byrådets Kommuneplantemamøde, kl. 13.00-18.00

April
Onsdag
1. april 2020

Ordinært udvalgsmøde, kl. 12.00-16.00, lokale D 116, Søvej 1
 Udvalgsmål 2021

14. april 2020

Byrådets temamøde, kl. 16.00-18.30

16. april 2020

Ekstraordinært udvalgsmøde, kl. ?, lokale ?
 Udbud frit-valg

Maj
Mandag
11. maj 2020
11. maj 2020

Ella Bech Christensen (00591)
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
EllaBech.Christensen@silkeborg.dk

Ordinært udvalgsmøde, kl. 12.00-16.00, lokale D 116, Søvej 1
 Budgetopfølgning pr. 31-03-2020
 Drøftelse af budget 2021
Byrådets temamøde, kl. 16.00-18.30

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

14.-15. maj 2020

KL’s Social- og Sundhedspolitisk Forum, Aalborg Kongres og
Kulturcenter

Dato

Dialogmøder, kl. ? – Lokale ? - Drøftelse af budget 2021
 Kl. ? – dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg
 Kl. ? – dialogmøde med Seniorråd

Dato

Ekstraordinært udvalgsmøde, kl. ?, lokale ?
 Godkendelse af forslag til budget 2021 for bevilling 72, 73
og 76

Juni
Onsdag
3. juni 2020

Ordinært udvalgsmøde, kl. 12.00-16.00, lokale D 116, Søvej 1

Dato

Ekstraordinært udvalgsmøde, kl. ?, lokale ?

August
Onsdag
12. august 2020

Ordinært udvalgsmøde, kl. 12.00-16.00, lokale D 116, Søvej 1
 Forberedelse af byrådets budgetseminar

Dato

Dialogmøder, ? – Lokale ? - Høring af budget 2021
 Kl.?– dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg
 Kl. ? – dialogmøde med Seniorråd

18. august 2020 –
19. august 2020

Byrådets budgetseminar

September
Mandag
14. september 2020

Ordinært udvalgsmøde, kl. 12.00-16.00, lokale D 116, Søvej 1
 Budgetopfølgning pr. 31-07-2020

14. september 2020

Byrådets temamøde, kl. 16.00-18.30

15. september 2020

Byrådet – 1. behandling af budget 2021

Oktober
7. oktober 2020

Byrådet – 2. behandling af budget

Torsdag
8. oktober 2020

Side 2

Ordinært udvalgsmøde, kl. 12.00-16.00, lokale D 116, Søvej 1

November
Mandag
9. november 2020

Ordinært udvalgsmøde, kl. 12.00-16.00, lokale D 116, Søvej 1

9. november 2020

Byrådets temamøde, kl. 16.00-18.30

December
Onsdag
2. december 2020

Ordinært udvalgsmøde, kl. 12.00-16.00, lokale D 116, Søvej 1
 Budgetopfølgning pr. 31-10-2020
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Høringssvar Sundhedsfremme- Forebyggelsespolitik

Handicaprådet
Handicaprådet finder politikken meget generel i sin udformning, idet hovedfokus er på
almenbefolkningen. Handicaprådet efterlyser et større fokus på handicapaspektet. Rådet
anbefaler en gennemskrivning af politikken i et handicapperspektiv. En balance mellem ”det
store fællesskab” og mulighederne for mindre (specifikke) fællesskaber efterlyses. – Der
behov for mange typer af fællesskaber.
Der bør også i politikken indgå et rehabiliterende perspektiv.
Kjellerup Lokalråd
Kjellerup Lokalråd mener, at politikken udpeger nogle vigtige og fine prioriteringer.
Vi har følgende bemærkninger:
Tidlig indsats har naturligt nok fokus på børn og unge, men mangler der ikke noget om tidlig
indsats for voksne?
Der er fokus på lokale indsatser, hvilket glæder os, og vi håber, at det vil blive fulgt op af, at
tilbud og indsatser placeres decentralt.
Politikken er meget overordnet, som den jo også skal være. Værdien af den vil afhænge
meget af de konkrete handlinger, som den udløser. Kun med stærke handlinger vil den
komme til at betyde en væsentlig ændring i forhold til den velkendte ulighed inden for
sundhedsområdet.
Bevæg dig for livet og DGI Midtjylland
På vegne af ”Bevæg dig for livet” og DGI Midtjylland – hermed høringssvar.
Vi har gennemlæst politikken og vil gerne anerkende Silkeborg Kommune for et
gennemarbejdet og godt grundlag for sundhedsfremme og forebyggelsesarbejdet i
kommunen.
Vi har et par centrale forhold som vi mener bør implementeres i politikken
1) At Silkeborg Kommune er ’Bevæg dig for livet’ visionskommune. Det kunne f.eks.
nævnes på side 4, helst med sit eget lille afsnit eller i afsnittet ”sundhed på tværs”
2) Foreningslivet nævnes mange steder som en generel term – vi mener at der flere
steder specifikt godt kunne nævnes: ”Idrætsforeninger” – dette gælder f.eks. i
afsnittet: ”sammen om en tidlig indsats” og i afsnittet ”sammen om at få alle med i
fællesskaber”. Vi mener det bør fremhæves at Silkeborg Kommune har et stærkt og
velfungerende foreningsliv, hvor enkelte foreninger allerede har indgået
partnerskabsaftaler i.f.t. at få flere borgere til at være mere fysisk aktive.
Ans-Grønbæk Lokalråd
Lokalrådet har gennemgået høringsmaterialet, og vi har ingen bemærkninger.
Seniorrådet
Seniorrådet har på møde d. 14. november 2019 drøftet Høringsversionen til
”Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik”.
Seniorrådet finder oplægget rigtig godt gennemarbejdet, med inddragelse af mange aktører.
Seniorrådet finder det særligt positivt at politikken også indeholder afsnittet: ”Fra politik til
virkelighed” der bl.a. beskriver den forudsætning at der årligt udarbejdes en handlingsplan på
tværs af alle afdelinger. Det vil være med til at understøtte at politikken bliver mere levende
og dynamisk.

Seniorrådet har ingen forslag til ændringer, men et par enkelte kommentarer/forslag til
tilføjelser:
Vedr. 1. Sammen om en tidlig indsats: Seniorrådet: Mobning er stadig udbredt blandt især
børn og unge. Derfor anbefaler vi at der tilføjes en beskrivelse af: Opsporing af mobning eller
bevidst udelukkelse fra fællesskabet, samt en aktiv og målrettet indsats mod mobning og
drilleri.
Vedr. 4. Sammen om sunde rammer: Seniorrådet har konstateret at efterspørgsel efter mere
spændende boligbyggerier, seniorboligfællesskaber, boligfællesskaber for alle generationer
m.v. angiveligt er stærkt stigende.
Derfor vil Seniorrådet anbefale at der indskrives lidt mere om kommunens planlægning og
aktive indsats i samarbejde med borgerne, udbydere, bygherrer, arkitekter m.v. for at skabe
og udvikle sådanne miljøer, og dermed understøtte politikken.
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SAMMEN OM
SUNDHED OG TRIVSEL

SUNDHEDSFREMME- OG FOREBYGGELSESPOLITIK
FOR SILKEBORG KOMMUNE

H Ø R I N G S U D G AV E
1

Forord
Vi har spurgt borgerne, hvad sundhed er for dem, og deres
svar afhænger af deres livssituation. Det kan både være at
have venner, man kan stole på, at have overskud til at klare
hverdagen eller selv at kunne komme i tøjet om morgenen.
Fælles for alle uanset livssituation er dog, at fællesskaber,
venner og familie samt overskud i hverdagen har stor
betydning for dem. Derfor handler sundhed ikke kun om
antallet af gulerødder og skridt om dagen, men i lige så høj
grad om gode relationer, overskud og trivsel.
Med Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken sætter
Silkeborg Kommune en retning for de kommende års
politiske og administrative arbejde med sundhedsfremme
og forebyggelse. Vi vil sammen med borgere, foreninger,
organisationer og andre interesserede arbejde for at skabe
de gode rammer for, at den enkelte kan leve et sundt og
meningsfuldt liv sammen med andre.
Politikken hedder ”Sammen om sundhed og trivsel”, fordi
sundhed og trivsel er noget, vi skaber i fællesskaber og
sociale relationer. Den understøtter samtidig Silkeborg
Kommunes vision om at være: ”Et dynamisk fællesskab
med unikke udfoldelsesmuligheder”.

Vi ønsker med politikken at styrke både den fysiske,
mentale og sociale sundhed for alle borgere. Vi tager
udgangspunkt i WHO’s definition, hvor sundhed er et
fuldstændigt stadium af fysisk, mental og social velvære
og ikke kun fravær af sygdom og svækkelse. Men det
kræver også en prioritering, så vi sammen sætter ind dér,
hvor behovet er størst. Vi vil fokusere på tidlige indsatser
og forebyggelse, at fremme lighed i sundhed, at have fokus
på fællesskab og levende lokalsamfund, og ikke mindst at
skabe rammer, der gør de sunde valg til de letteste valg.
Vi kan ikke styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune
alene. Det er et fælles ansvar, og derfor er politikken et
anliggende for hele byrådet. Vi vil med politikken også
opfordre alle til at se sig omkring og være nysgerrige på,
hvordan vi hver især kan bidrage til hinandens sundhed og
trivsel. Hvad enten det er genboen, som holder sig for sig
selv, barnet i skolegården, som ikke trives, eller en kollega
eller ven, som kører sig selv for hårdt i en periode. Så lad os
stå sammen om sundhed og trivsel i Silkeborg Kommune.
God læselyst!

Venlig hilsen

Steen Vindum, Borgmester
november måned 2020
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Gitte Willumsen, Udvalgsformand
for Sundheds- og Ældreudvalget

Hvordan er politikken
blevet til ?
Politikken er blevet til i et samspil med borgere, foreninger og organisationer, kommunale afdelinger og politiske fagudvalg.
Udvalgte citater fra borgere præsenteres undervejs i denne politik, mens andre input er skrevet ind i politikken. En særlig
tak til alle jer borgere og frivillige, som har bidraget med værdifuld inspiration og perspektiver på, hvad det gode og sunde
liv er for jer.

-

Deltagere hos Mænds Mødesteder

-

Forældrebestyrelsen Dagplejen

-

Elever på 10. klassecentret

-

Deltagere i PH-aktiv i Psykiatriens Hus

-

Unge fra Helhedsplanens projekt ”Unge Stemmer”

-

-

IGU-deltagere på Sprogcenter Midt

 eltagere i forløb på Jobcenter Silkeborg Sygedagpenge og
D
Jobrehabilitering

-

Deltagere til fællesspisning i Sorring Beboer- og Kulturhus

-

Deltagere til fælles borgermøde 28. marts 2019

-

Deltagere i Frivillighedsforum 29. maj 2019

På borgermødet kom deltagerne eksempelvis med mange værdifulde perspektiver på, hvad et godt og sundt liv er for
netop dem:

Udsagnene viser meget præcist, at et godt og sundt liv rummer mange forskellige aspekter. Det handler både om det
sociale i fællesskaber, venner og familie, det mentale i trivsel, glæde, tryghed og mening og ikke mindst det fysiske i motion,
aktivitet, røgfrihed og fravær af sygdom. Alle aspekter hører med til et godt og sundt liv, og det vil politikken være med til at
støtte op om.
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Faktorer der har betydning for sundhed

Borgere har forskellige livsvilkår, så vejen til at opnå
sundhed er ikke ens for alle. Det kan både være fysisk
sundhed og kroppens sundhedstilstand; social sundhed og
kunne begå sig med andre og indgå i fællesskaber; og ikke
mindst mental sundhed, som er at opleve at have det godt,
være tilfreds med livet samt at kunne klare dagens gøremål
og udfordringer Derfor arbejder vi i Silkeborg Kommune
med flere tilgange for at styrke folkesundheden for alle.

Der er meget, som påvirker den enkeltes sundhed,
f.eks. individuelle livsstilsfaktorer som KRAM (kost,
rygning, alkohol, motion), søvn, trivsel, livskriser
sociale relationer og fællesskaber, uddannelse og
arbejde, rent drikkevand, boligforhold og helt
overordnet socioøkonomiske, kulturelle og
miljømæssige vilkår.

Generelle indsatser

Sundhed på tværs

– der får alle med, og styrker og bevarer et højt niveau af
sundhed for alle, f.eks. sundhedspleje, god klassetrivsel,
tandpleje for børn og unge

- Hvor der arbejdes med sundhed på nationalt, regionalt
og lokalt niveau for at bygge bro til gavn for den enkelte
og fællesskabet og dermed bruge ressourcerne bedst
muligt. Det er f.eks. Sund By Netværket, regionen, almen
praksis, foreninger, organisationer, kulturinstitutioner og
frivilligområdet.

Målrettede indsatser
– der er målrettet specifikke grupper eller enkeltpersoners
sundhed. Det er ofte personer, der har brug for en særlig
indsats, f.eks. rygestopkurser, beskæftigelsesindsatser,
genoptræningsforløb og trivselsgrupper på skolerne

Opbygning af gode fællesskaber
– så vi forebygger ensomhed og skaber sociale netværk,
hvor borgerne påvirker hinanden til gode og sunde valg.
Det er f.eks. gennem klassetrivsel eller frivillige spisegrupper
på plejecentre eller aktivitetsgrupper i Psykiatriens Hus

Strukturelle indsatser
– som rammer alle borgere ens, og gør de sunde valg
lettere. Det er f.eks. adgang til grønne områder, cykelstier,
alkohol-, ryge- og trivselspolitikker og strukturer, der sikrer
børns bevægelse i skoledagen eller på bosteder og -former

En vidensbaseret tilgang
– vores arbejde skal bygge på viden og de bedste
erfaringer samt officielle anbefalinger, så vi gør det,
vi ved, der virker. Det er f.eks. Sundhedsstyrelsens
Forebyggelsespakker eller den Nationale Sundhedsprofil

Levende lokalsamfund
– for det sted, vi bor, har stor betydning for vores liv og
sundhed, f.eks. mulighederne for at bevæge sig tæt på
hvor man bor og godt naboskab

4

Hvad skal prioriteres ?
Der arbejdes allerede med en lang række af sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag i og på tværs af kommune, region,
almen praksis og civilsamfund. I de kommende år vil vi fokusere endnu mere på at arbejde med sundhedsfremme og
forebyggelse ind i alle kommunale indsatser og samarbejdsflader. Det skal være med til at skabe lige forudsætninger for at
leve et godt og sundt liv for alle.
Vi ved, at tidlige indsatser, målrettet forebyggelse, fællesskaber og sunde rammer virker, så flest kan leve et sundt og godt
liv. Derfor vil vi i de kommende år fokusere på følgende indsatsområder og tænke dem ind, uanset hvor vi møder borgeren.

Sammen om en tidlig indsats

Sammen om lighed i sundhed

Sammen om at få alle med
i fællesskaber

Sammen om sunde rammer

5

1.

”Det handler om, at man giver sig
tid til at sætte sig ned og kigge
sine børn i øjnene og høre, hvad
de fortæller, i stedet for at lave
alle mulige andre ting, mens de
snakker”

Sammen om en
tidlig indsats

– kvinde, 45 år
Børn og unge har brug for rammer og støtte til at lære at
træffe de bedste valg for dem selv. Derfor skal forældre
og andre voksne på banen og turde at skabe rammerne.
Forældrene og deres kærlighed spiller hovedrollen i
børns muligheder for at trives, udvikle sig og lære. Vi
ved, at børns tilknytning til forældre har stor betydning
for deres trivsel i hele barndommen og ind i voksenlivet.
Sundhedspersonalet i kommunen, almen praksis og
regionen samarbejder om at give alle forældre mulighed for
at få støtte og vejledning til at styrke børnenes sundhed.
Det er f.eks. hos jordemødre, sundhedsplejersker, i
børnetandplejen og hos familielægen.

”Det gør mig glad, at andre
kan lide mig, som jeg er”
– ung, Unge Stemmer

”Skolerne hjælper ved
at sige, at vi har røgfri
skoletid, så der ikke er
gruppepres over for
rygning”

Medarbejdere i dagtilbud og skoler møder barnet hver
dag. De skaber gode rammer for trivsel og sikrer tidlig
indsats ved begyndende mistrivsel. I disse rammer kan de
sociale fællesskaber og andres anerkendelse være med til
at opbygge en stærk mental sundhed hos børn og unge.
Derudover har skolen en vigtig opgave i forhold til at styrke
børn og unges viden og kompetencer til at vælge til og fra,
herunder støtte i at sige fra over for gruppepres i forhold til
tobak, snus, alkohol, rusmidler og mobning.

– ung, 10. klasse

”Forældrene, de skal lære
børnene, at en sund livsstil
er det bedste – at man får
dyrket motion og spist sundt i
hverdagen”
– ung, 10. klasse

Voksenstyrede fritidsaktiviteter fungerer som beskyttende
faktorer for et sundt barne- og ungdomsliv. Børn og
unge, der deltager i disse fritidsaktiviteter, har mindre
grad af risikoadfærd end unge, der ikke gør. Derfor er det
væsentligt, at alle voksne støtter op om deltagelse.
Forældre, lærere, pædagoger, trænere med flere omkring
børn og unge er afgørende for at skabe et anerkendende
socialt miljø, hvor der er plads til at lykkes.

Derfor vil vi gerne arbejde
”sammen om en tidlig indsats” ved at:
➤

Samarbejde med forældre om at være tydelige voksne, som sikrer
børn og unges sundhed og trivsel

➤

Følge hurtigere og tættere op, når børn udebliver fra skolen,
da det kan være første tegn på mistrivsel

➤

Gøre bevægelse til en naturlig del af børn og unges hverdag både
i daginstitutioner, skoler og fritidsliv. Vi vil derfor arbejde på, at alle
børn og unge får minimum en times bevægelse om dagen

➤

Sikre, at alle unge påbegynder og fastholdes i uddannelse og
beskæftigelse, velvidende at der er mange veje dertil

➤
➤

Sikre en bred vifte af voksenstyrede fritidsaktiviteter for børn og unge
for at understøtte børn og unges forskelligartede interesser

Indføre røgfri skoletid på grundskoler og ungdomsuddannelser
samt udbrede røgfrie miljøer, hvor børn og unge færdes

6

2.

”Det er vigtigt, at mine
børn ser, at deres mor
arbejder - så de tænker, at
når jeg bliver stor, så skal
jeg også læse og arbejde”

Sammen om
lighed i sundhed

Alle borgere skal have lige muligheder for at leve et sundt
og godt liv. Sådan er det ikke i dag, hvor nogle borgere
ikke har de samme muligheder og forudsætninger for
at leve et sundt liv. Uddannelse og beskæftigelse er her
vigtige faktorer for at skabe lighed i sundhed, herunder
fremme trivsel og mental sundhed samt reducere risiko
for sygdom og tidlig død.
For at fremme mere lighed i sundhed vil vi arbejde på to
niveauer. Vi skal fastholde et højt niveau i de generelle
tilbud, som f.eks. sundhedsplejen, tandpleje, indsatser
i skole og dagtilbud, sundhedstilbud- og ydelser, og så
skal vi have særligt fokus på de borgere, der har brug
for særlig støtte til at kunne leve et godt og sundt liv. Det
kan være borgere, som vi ved, er i risiko for at have en
dårligere sundhed, som f.eks. unge og voksne i særligt
udsatte positioner, som kan have brug for mere målrettede
og fleksible indsatser for at få fodfæste i fællesskaberne
i uddannelsessystemerne, arbejdsmarkedet eller
lokalsamfundet bredt set.

- IGU-deltager,
Sprogcenter Midt

”Man skal tage sig af
andre, hvis de ikke har
samme vilkår, som én
selv. Det synes jeg er
rimelig vigtigt”
– ung, 10. klasse

”Det gode liv er for mig
at have noget at se frem
til – noget at stå op til. Nu
er jeg f.eks. lige startet i
praktik, og det har været
det bedste for mig indtil
videre”
– kvinde, Psykiatriens
Hus

Derudover er det også vigtigt at have fokus på den geo
grafiske ulighed i sundhed, da nogle områder i kommunen
er mere udfordrede på sundhedstilstanden end andre
ifølge Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017”.

Derfor vil vi gerne arbejde
”sammen om lighed i sundhed” ved at:
➤

Sikre fleksible og målrettede indsatser for de borgere, som
har mest brug for det – gerne i samarbejde mellem kommune,
foreninger, lokalområder med flere

➤

Samarbejde i lokalområder, hvor der er flere borgere, der
er udfordret socialt og/eller sundhedsmæssigt end andre
lokalområder

➤

Fremme, at alle reelt får lige adgang til sundhedsydelser, blandt
andet gennem øget viden og forudsætninger for at begå sig i
sundhedsvæsenet

➤

➤

Være opsøgende og sætte ind så tidligt som muligt
– særligt for de borgere, der har de største sundhedsudfordringer

Skabe rummelighed og samarbejde om fælles indsatser med
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvor der er flere
borgere med udfordringer socialt og/eller sundhedsmæssigt
end andre
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3.

Sammen om at få alle
med i fællesskaber

Fællesskaber findes i mange former. De kan være
store som små, mere eller mindre formaliserede og kan
f.eks findes i familier, venskaber, klubber, foreninger,
skoler, institutioner, arbejdspladser og lokalsamfund. I
fællesskaber er det muligt at danne tætte relationer og
blive anerkendt for dem, vi er, men det forudsætter, at der
er rummelighed og en accept af hinandens forskelligheder.
Sundhed og trivsel præges i høj grad af vores sociale
netværk. De omgivelser, man er en del af, er afgørende
for, hvilke vaner og adfærd vi har. Uhensigtsmæssig
sundhedsadfærd kan derfor også etableres - og ikke
mindst fastholdes - gennem sociale netværk. F.eks. ved
vi, at unge, der begynder at ryge, ofte gør det, fordi de
har venner eller studiekammerater, som ryger. Vi vil derfor
arbejde på at påvirke formelle og uformelle fællesskaber
til at styrke den enkeltes sundhed og trivsel.

”Det er vigtigt at have nogle gode venner, jeg kan have
det sjovt med - men også nogen, hvor jeg ikke behøver
at gemme mig bag en maske, som jeg kan være ked af
det sammen med og fortælle om mine problemer; at vi
ligesom kan gå igennem problemerne sammen”

– ung, 10. klasse

”Jeg kan jo godt lide at
komme her til fællesspisning,
hvor man mødes på tværs
– det giver mange hyggelige
stunder”

– deltager, fællesspisning
Sorring Beboer- og
Kulturhus

”Samvær og fællesskab
motiverer mig – for det giver
noget livsenergi, når man
samles. Man kan godt komme
til at sidde og pille sig selv i
navlen lidt for meget, hvis man
ikke kommer ud”

– deltager, Mænds
Mødesteder

Fællesskaber kan være en arena for at fremme sunde
vaner og ikke mindst skabe meningsfuldhed. og give
plads til at lykkes og føle sig som en succes. Borgere,
der har sociale relationer og deltager i fællesskaber,
oplever en større livskvalitet og sundhed.

Derfor vil vi arbejde ”sammen om
at få alle med i fællesskaber” ved at:
➤

Sikre levende og inkluderende lokalsamfund, f.eks. gennem
nærmiljøindsatser

➤

Motivere til, at fællesskaber tager et ansvar for hinandens
sundhed og trivsel, f.eks. ved at fremme gode vaner i skoler,
bosteder, lokalsamfund, foreningsliv og arbejdspladser

➤

Fremme mental sundhed gennem frivillighed og deltagelse i
meningsfulde interessefællesskaber - hvilket også kan bane vejen
til uddannelse og beskæftigelse
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➤

Fremme overgange og brobygning efter endt kommunale
tilbud, så aktiv deltagelse i fællesskaber fastholdes, f.eks. ved at
samarbejde med eksisterende frivillige tilbud

➤

Fokusere på alle borgeres ressourcer, så alle borgere oplever at
kunne bidrage til og være en ligeværdig del af fællesskabet. Det
kan f.eks. være at gå fra at være deltager i et frivilligt tilbud til selv
at være frivillig for andre

➤

Inddrage kultur og natur som ressource og grobund for fysisk,
social og mental sundhed

4.

”Jeg vil ikke være syg,
for det er vigtigt,
at jeg kan være der for
mine børn”

Sammen om
sunde rammer

En række sygdomme kan forebygges gennem en sund
livsstil. Her er sunde rammer en oplagt mulighed for at skabe
vilkår, der støtter op om sunde vaner, så de sunde valg også
bliver de lette valg. Det kan være regler eller politikker, som
f.eks. røgfri skoletid, som gør fravalg af rygning lettere. Men
det kan også være strukturer som eksempelvis adgang til
motionstilbud og cykelstier, der gør det let og trygt at tage
cyklen.
Vi ved, at sunde rammer medfører positive og markante
ændringer i borgernes sundhed på relativ kort tid. Ved at
etablere sunde rammer ændrer de fleste borgere deres
adfærd en lille smule i en sundere retning. Det behøver ikke
at være den store livsstilsomlægning for den enkelte borger,
men samlet kan det have en stor effekt på folkesundheden.
Det er noget alle får glæde af og ikke kun de, som i forvejen
har en meget sund livsstil.

”Dét, jeg synes
bedst ved Silkeborg,
er de mange
cykelmuligheder, der
er. At komme ud og
få tankerne væk. At
man kobler fra og får
motion og pulsen op.
Det er lige så godt
som medicin”
– mand, 54 år

– IGU-deltager

”Det er vigtigt at holde
børnene væk fra rygning.
Derfor er det også vigtigt,
at der er en rygepolitik hos
dagplejeren, så børnene
ikke udsættes for røg”
– forælder,
forældrebestyrelsen
dagplejen

Sunde rammer er med andre ord med til at fremme lighed
i sundhed, da det ofte er en gratis eller enkel indsats, der
påvirker alle borgere. Naturen, byrummet, arbejdspladser,
skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner med videre er alle steder,
hvor de sunde rammer kan skabes. - både fysisk, mentalt
og socialt. Som Danmarks Outdoor Hovedstad har vi nogle
helt særlige muligheder for at bruge vores natur og alle de
faciliteter, der er. Vi har blandt andet bynære skove, flere
end 50 søer og hundredvis af grønne arealer samt udendørs
fitnessredskaber, som alt sammen kan bruges som ramme
for rekreation og bevægelse.

Derfor vil vi gerne arbejde ”sammen
om sunde rammer” ved at:
➤

Fremme røgfrie miljøer, herunder arbejdspladser, legepladser,
idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner og kommunale institutioner

➤

Reducere synligheden og tilgængeligheden af alkohol samt
fremme alkoholfrie alternativer, hvor børn, unge og voksne færdes

➤

Leve op til gældende anbefalinger på mad- og bevægelsesområdet
på kommunale institutioner f.eks. daginstitutioner, skoler,
bosteder, plejecentre

➤

Benytte naturen som ramme for bevægelse og ophold udendørs,
f.eks. fremme cykling som transportmiddel på de kortere distancer
eller fremme muligheder for at bruge naturen som ramme for
tilbud eller aktiviteter

9

➤

Arbejde systematisk med strukturer på arbejdspladser, i dagtilbud,
skoler, arbejdspladser og foreningsliv, der fremmer bevægelse og
mental sundhed, bosteder

➤

Skabe fysiske fællesområder og områder, der understøtter nye
møder og socialt samvær f.eks. generationsmøder ved byggeri og
byplanlægning, hvor børn, unge, voksne og ældre mødes naturligt
og på tværs

Fra politik til virkelighed
En politik lever først, når den bliver omsat i handlinger. Derfor vil der hvert år blive udarbejdet en handlingsplan på tværs af
alle afdelinger, der beskriver de konkrete handlinger, som netop skal være med til at sikre, at politikken kommer til at gøre
en forskel for borgerne i Silkeborg Kommune. Handlingsplanen omfatter også samarbejdsprojekter med andre aktører fra
blandt andet region, almen praksis og civilsamfundet.

For at løfte det tværfaglige samarbejde er det afgørende, at:

-

Vi ser borgeren som ekspert i eget liv, og hvor borgernes
ressourcer og behov er grundlag for løsninger

-

Vi er inviterende og åbne, så alle gode kræfter
kommer i spil

-

Vi er nysgerrige på hinandens ståsted, faglighed og
kerneopgaver

-

Vi bruger naturen og udendørsomgivelser som arena

For at det kan lade sig gøre, har vi også brug for, at borgere, foreninger, organisationer, arbejdspladser, kulturinstitutioner,
lokalråd og andre byder ind som aktive samarbejdspartnere i hele Silkeborg Kommune. For vi skaber det gode liv sammen
med hinanden.
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Sammen om sundhed
og trivsel – en del af noget større
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Sund By Netværket arbejder blandt andet for at imple
mentere FN´s verdensmål i et folkesundhedsperspektiv.
Healthy Cities Network arbejder ud fra 6 fokusområder,
som en hjælp til at arbejde helhedsorienteret med
verdensmålene.

FRED
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Silkeborg Kommune er medlem af Sund By Netværket,
der er en del af WHO´s European Healthy Cities Network,
som arbejder for at skabe rammer for et godt liv i bære
dygtige byer. Gennem vidensdeling og samarbejde sikrer
vi, at vi altid bruger den nyeste og opdaterede viden til at
styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune.

NESKER

fra original figur, som kan findes i publikationen
Mennesker: Investering i de mennesker, der udgør voresOversat
Velstand:
Styrke ressourcerne i lokalsamfundet og øge
Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and happier cities for all, 2018

lokalområder.

F.eks. inddragelse af alle borgere, så vi kan deltage og
styrke lokalsamfundet og være medskabere af løsninger,
der giver øget lighed i sundhed.

Sted: Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel.
F.eks. skabe byrum, der gør det sunde valg til det
nemmeste og mest tilgængelige valg på alle områder.

Deltagelse: Sikre deltagelse af borgere og fællesskaber i
de beslutninger, der påvirker os.
F.eks. ved at styrke den enkeltes evne til at tage vare på
sig selv, andre mennesker og de steder, hvor vi bor, lærer,
arbejder og leger.

adgang til de fælles goder og serviceydelser, der findes i
både den offentlige, private og frivillige sektor.

F.eks. ved at støtte borgere i udsatte positioner til at deltage
på lige fod med andre i de muligheder vores samfund
tilbyder.

Fred: Understøtte fredelige og inkluderende samfund.
F.eks. alle har en opgave i at sikre social retfærdighed, lige
muligheder for alle, og at vi kan leve i fredelig sameksistens
i kraft af vores forskelligheder.

Planet: Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og
produktion.
F.eks. samarbejde lokalt, nationalt og internationalt for at
sikre sammenhæng i arbejdet for en sundere planet.
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7 Drøftelse af risikoanalyse for budget 2020
7.1 - Bilag: Risikoanalyse Sundheds- og Ældreudvalget 2020
DokumentID: 8202766

Risikoanalyse for bevilling 73 - Sundheds- og Ældreområdet - bevilling
76 - Aktivitetsbestemt medfinansiering og bevilling 78 - Frit valg i
forhold til budgetoverholdelse i 2020

Risiko for budgetoverskridelse 2020. Oprindeligt budget ift. planlagte aktiviteter
Bevilling
Budget
Forventet regnskab
Afvigelse
2020
2020
Væsentlighed
Bevilling 73 –
845,1 mio.
884,1 mio. kr.
Overskridelse på
Sundheds- og
kr.
mere end 15 mio.
ældreområdet
kr.
Bevilling 76 333,9 mio.
333,9 mio. kr.
Aktivitetsbestemt kr.
medfinansiering
Bevilling 78 –
0
5,5 mio. kr.
Overskridelse på
Frit valg
mere end 5 mio.
kr.

Sandsynlighed
Meget høj
sandsynlighed
Høj sandsynlighed

Begrundelser for vurderingen for bevilling 73 – Sundheds- og Ældreområdet
Der forventes for bevilling 73 – Sundheds- og ældreområdet et merforbrug i 2020 på 39,0 mio. kr.
Det forventede merforbrug for bevilling 73 udgøres af:
•
Uudmøntet besparelse på 8,0 mio. kr.
•
Videreførelse af projekter, der tidligere blev finansieret af værdighedsmilliarden på 11,9 mio. kr.
•
Afholdelse af engangssudgifter, der var budgetlagt i 2019, men som først afholdes i 2020 på 8,5
mio. kr.
•
I budget 2020 er der indregnet besparelser for i alt 27,8 mio. kr., men det vurderes umiddelbart,
at der blot kan udmøntes besparelser for 17,2 mio. kr., hvilket svarer til en difference på 10,6
mio. kr. De nedjusterede forventning til besparelserne skyldes, at en del af besparelserne
afventer resultaterne af den igangsatte analyse på sundheds- og ældreområdet, at udbuddet på
fritvalgsområdet er udskudt til 2021, mens der er en vis forsinkelse i at tilpasse lønudgifterne
som følge af at klippekortsordningen på plejecentre er nedlagt.
Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2019 for bevilling 73 –
Sundheds- og ældreområdet
•
Sundheds- og ældreudvalget vil på møderne i december 2019 og januar 2020 behandle forslag til
korrigerende handlinger.
Begrundelser for vurderingen for bevilling 76 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
Der forventes for bevilling 76 – Aktivitetsbestemt medfinansiering balance i 2020.
Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af den kommunale medfinansiering i 2020, da man
som følge af overgangen til 3. version af Landspatientregistret fortsat ikke kan opgøre den aktivitet, som
danner baggrund for betalingen af den kommunale medfinansiering.
Begrundelser for vurderingen for bevilling 78 – Frit valg
Der forventes for bevilling 78 - Frit valg et merforbrug på 5,5 mio. kr.
Det forventede merforbrug for bevilling 78 udgøres af:
•
En stor del af de mindre komplekse opgaver i sygeplejen er uddelegeret til hjemmeplejen og
løses her af social- og sundhedsassistenter. Omfanget af delegeret sygepleje er stigende, hvilket
betyder at fagsammensætningen i sektionen løbende ændres, med højere udgifter til følge.
•
Idet der er rekrutteringsudfordringer på området, kan det være vanskeligt at sikre tilstrækkeligt
fast personale, hvilket medfører øgede vikarudgifter.
•
Der er i hjemmeplejen et sygefravær, der er højere end det niveau, der er indregnet i
afregningsprisen.

Det forventes, at den igangværende analyse af sundheds- og ældreområdet vil bidrage til at forbedre
resultatet for 2020. Potentialet af analysen kendes dog ikke på nuværende tidspunkt og er derfor ikke
indeholdt i forventningerne til 2020.
Forslag til korrigerende handlinger til at sikre overholdelse af budget 2019 for bevilling 78 –
Frit valg
•
Sundheds- og ældreudvalget vil på møderne i december 2019 og januar 2020 behandle forslag til
korrigerende handlinger.
Risiko for regnskabsafvigelse i 2020. Inkl. forventet overført mer/mindreforbrug fra 2019
Bevilling
Oprindeli Forventet
Oprindeli Forvent Afvigelse
gt
regnskabsafvig
gt
et
Væsentligh
Budget
else 2019
budget + regnska ed
2020
forventet b 2020
overførs
el til
2020)
Bevilling 73 –
845,1
-55,0 mio. kr.
790,1
884,1
Overskridels
Sundheds- og
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
e på mere
ældreområdet
end 15 mio.
kr.
Bevilling 76 333,9
0 mio. kr.
333,9
333,9
Aktivitetsbest
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
emt
medfinansierin
g
Bevilling 78 –
0 mio. kr.
-8,5 mio. kr.
-8,5 mio.
5,5 mio.
Overskridels
Frit valg
kr.
kr.
e på mere
end 10 mio.
kr.

Sandsynligh
ed

Meget høj
sandsynlighe
d
-

Høj
sandsynlighe
d

Begrundelser for vurderingen for bevilling 73 – Sundheds- og Ældreområdet
Der forventes for bevilling 73 – Sundheds- og ældreområdet et merforbrug i 2010 på 94,0 mio. kr.
såfremt det forventede merforbrug pr. 31. oktober 2019 overføres.
I forbindelse med indgåelsen af budgetaftalen for 2020 har aftaleparterne afsat en pulje på 50 mio. kr. til
at dække en del af de forventede merforbrug i 2019 på bevillingerne under Sundheds og Ældreudvalget
samt på socialområdet og på området for børn og unge med særlige udfordringer. Hvor stor en andel af
disse midler, der tilfalder de enkelte områder besluttes først, når regnskabsresultatet kendes. Disse
midler er derfor ikke indregnet i ovenstående.
Begrundelser for vurderingen for bevilling 78 – Frit valg
Der forventes for bevilling 78 - Frit valg et merforbrug på 14,0 mio. kr., såfremt det forventede
merforbrug pr. 31. oktober 2019 overføres.

11 Godkendelse af samarbejdsaftale om
kræftrehabilitering
11.1 - Bilag: Samarbejdsaftale om kræftrehabilitering
DokumentID: 8184774

Kræftrehabilitering
Samarbejdsaftale under Sundhedsaftalen

Region Midtjylland, de 19 midtjyske kommuner og PLO-Midtjylland

9. september 2019
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1. Formål med samarbejdsaftalen
I juli 2018 udkom ”Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med
kræft”. Region Midtjylland og kommunerne i regionen har udarbejdet denne
samarbejdsaftale om kræftrehabilitering på baggrund af det nye forløbsprogram.
Samarbejdsaftalen erstatter "Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med
kræft", som blev indgået i 2013.
Samarbejdsaftalen omfatter de grupper af kræftpatienter og deres pårørende, der er
omfattet af forløbsprogrammet. Det er ikke alle kræftpatienter, der har behov for
kræftrehabilitering. Det estimeres, at ca. 25 % af kræftpatienterne har behov for en
fagprofessionel ledet rehabiliteringsindsats, mens 5 % af kræftpatienterne har
komplekse behov og derfor har behov for en særlig tværfaglig rehabiliterende indsats.
De øvrige kræftpatienter vil have behov, som de selv og deres pårørende kan håndtere
med støtte fra fagpersoner1. I 2016 var der 41.270 nye kræfttilfælde i Danmark, mens
311.494 personer har haft kræft i løbet af deres liv2.
Det overordnede formål med samarbejdsaftalen er at sikre sammenhængende
rehabiliteringsforløb på tværs af sektorerne for patienterne og ikke mindst sikre, at
patienterne tilbydes en rehabiliterende indsats, der tager udgangspunkt i de behov,
den enkelte patient har.
Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan kommuner, hospitaler og almen praksis
samarbejder om kræftrehabilitering i Region Midtjylland med henblik på at sikre gode,
sammenhængende forløb for patienterne samt hvilke opgaver, de tre aktører har.
Hospitalerne, kommunerne og almen praksis har et fælles ansvar for at sikre de gode
forløb for patienterne. Samarbejdsaftalen konkretiserer forløbsprogrammets
anbefalinger, og den skal læses i forlængelse af forløbsprogrammet.
Der bør være en særlig opmærksomhed på de patienter, det er svært at motivere til at
tage imod et kræftrehabiliteringstilbud.
Pårørende kan være en ressource for de patienter, der har kræft. Samtidig skal
fagpersonerne være opmærksomme på, at pårørende også kan have behov for en
rehabiliterende indsats.
I samarbejdsaftalen og forløbsprogrammet anvendes WHO’s definition af rehabilitering,
hvor rehabilitering defineres som en række indsatser byggende på WHO's
biopsykosociale model: "Rehabilitering kan defineres som en række indsatser, der

1
2

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, s. 7, Sundhedsstyrelsen, 2012.
Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, s. 12, Sundhedsstyrelsen, 2019.
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støtter det enkelte menneske, som har eller er i risiko for at få nedsat funktionsevne, i
at opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne, herunder at fungere i samspil med
det omgivende samfund"
Den del af forløbsprogrammet, som vedrører palliation, beskrives i ny samarbejdsaftale
for palliation.

2. Opgaver
Opgavefordelingen tager afsæt i forløbsprogrammet.

2.1. Behovsvurdering
Hospitalerne og kommunerne forpligter sig til systematisk at vurdere patienternes
behov for rehabilitering ved hjælp af behovsvurderingsskemaet. Se bilag 2. Det vil
forbedre patientens oplevelse af sammenhæng i forløbet på tværs af sektorerne, når
patienten møder samme skema på hospitalet og i kommunen. Derudover giver det
mulighed for, at patienten kan følge sin egen udvikling, når samme skema anvendes
over tid.
Personalet identificerer, henviser til og igangsætter relevante indsatser, uanset hvornår
i forløbet, behovene opstår. Identificerede behov hos patienterne danner grundlag for
planlægningen af det videre forløb.
I bilag 1 beskrives anvendelsen af behovsvurderingsskemaet.

Hospitalernes opgaver:
Det er patienternes eget valg, om de ønsker en drøftelse af deres behov for
rehabilitering. Hospitalet skal forsøge at motivere de patienter, som hospitalet
vurderer, har gavn af kræftrehabilitering, til at få afdækket deres behov for
rehabilitering. Hospitalet har til opgave at
•

Tilbyde behovsvurdering til alle patienter tidligst muligt efter
diagnosetidspunktet

•

Tilbyde behovsvurdering til patienter i opfølgningsprogram før den afsluttende
lægesamtale og derefter efter behov i opfølgningsprogrammet

•

Tilbyde løbende behovsvurdering til patienter i vedvarende behandlingsforløb

•

Tilbyde behovsvurdering ved overgang mellem to hospitalsafdelinger, og ved
overgang fra hospital til kommune
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Kommunernes opgaver:
Kommunerne har til opgave at
•

Vurdere patienternes behov for rehabilitering, når kommunerne modtager
patienterne, og ved afslutning af rehabiliteringsforløbene

2.2. Henvisning til kommunal rehabilitering
Hvis patienten har behov for rehabilitering, informerer og vejleder hospitalet patienten
og henviser patienten til kommunal rehabilitering. Hospitalet udfylder SFI'en
(Sundhedsfagligt Indhold) "Rehabilitering, kræft" og sender den som henvisning til
kommunen. Se Samarbejdsaftale om brug af elektroniske henvisninger fra hospitaler
til kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud i Region Midtjylland
(https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/vaerktojskasse/it/samarbejdsaftaleom-brug-af-elektroniske-henvisninger-fra-hospitaler-til....pdf). Patienten skal give
samtykke til, at henvisningen sendes til kommunen.
Hvis patienten ikke har behov for rehabilitering ved afsluttet behandling, men
patienten gerne vil kontaktes af kommunen efter 3-4 uger for at høre om kommunens
tilbud og spørge til eventuelle nyopståede behov, henviser hospitalet til kommunal
telefonopringning. Patienten skal give samtykke til, at henvisningen sendes til
kommunen. De patienter, der siger nej til henvisning, får information om, de kan ringe
til kommunen, hvis behovet opstår eller tale med deres læge til opfølgning.

2.3. Hospitalernes øvrige opgaver
Hospitalerne har udover behovsvurdering og henvisning til opgave at:
•

Udarbejde en genoptræningsplan til de patienter, der har et lægefagligt
begrundet behov for almen genoptræning eller genoptræning på specialiseret
niveau jf. Sundhedslovens § 84

•

Sikre, at de rette kompetencer er til stede

2.4. Kommunernes øvrige opgaver
Kommunerne har hovedopgaven og ansvaret for det generelle rehabiliteringsforløb,
mens patienterne modtager ambulant behandling for deres kræftsygdom eller, når de
har afsluttet deres behandlingsforløb på hospitalet.
Kommunernes indsats skal tage udgangspunkt i den biopsykosociale model, og
indsatsen skal tilpasses den enkelte patients behov, hvad enten de har fysiske,
psykiske og/eller sociale udfordringer.
Kommunerne har til opgave at:
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•

Kontakte patienten senest en uge efter, at hospitalet har sendt en henvisning til
kommunen, med henblik på at aftale det videre forløb. Dette gælder, når
patienten ønsker at blive kontaktet af kommunen umiddelbart efter, at
hospitalet har henvist til rehabilitering i kommunen

•

Ringe til patienten ca. en måned efter, at hospitalet har sendt henvisning til
kommunen, hvis patienten har bedt om at blive kontaktet af kommunen, men
patienten ikke har et konkret behov for rehabilitering

•

Afholde en afklarende samtale og afdækker patientens behov for rehabilitering
ved hjælp af behovsvurderingsskemaet

•

Sikre én let og overskuelig indgang for borgerne, de pårørende og
samarbejdsparterne

•

Sikre, at de rette kompetencer er til stede

De kommunale tilbud til kræftrehabilitering findes her:
https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-midtjylland/

2.5. Almen praksis’ opgaver
Almen praksis’ opgaver i forbindelse med kræftrehabilitering er at varetage generelle
opgaver, der ligger indenfor det alment medicinske område. Almen praksis er ansvarlig
for at sikre overblik og kontinuitet i borgerens samlede sygdomsforløb og behandling.
Almen praksis har til opgave at:
• Henvise patienten til kommunal kræftrehabilitering, når patienten har behov
herfor. Der er ikke krav til almen praksis om, at de anvender
behovsvurderingsskemaet
•

Vurdere, om patientens eventuelle senfølger kræver hospitalsindsats eller
henvisning til kommunal rehabilitering, en psykolog og andre ikke-kommunale
tilbud

•

Sikre en tilstrækkelig og relevant opgavevaretagelse/ opgaveoverdragelse for
patienter med afsluttede kræftforløb eller særligt udsatte patienter i vanskelige
forløb samt at sikre kontinuerlig og vedvarende opfølgning

•

Henvise pårørende til et tilbud. Det er pårørendes egen læge, som har ansvaret
for at henvise

•

Behandle patientens øvrige sygdomme – komorbiditet

2.6. Habiliteringsforløb for børn og unge op til 18 år med kræft
Kræftsygdomme hos børn og unge er sjældne og meget forskelligartede.
Behandlingerne såvel som habiliteringstiltagene er derfor ofte komplicerede og
højtspecialiserede.
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2.6.1. Hospitalernes opgaver ift. børn og unge
Hospitalerne har til opgave at:
• Diagnosticere, behandle og følge op ambulant
•

Udføre fysioterapi i forbindelse med behandling og sygdomsspecifik habilitering

•

Sende skrivelse til kommunen ved forløbets opstart. Skrivelsen indeholder
oplysninger om den hjælp, familien har behov for, eksempelvis orlov og
afholdelse af medicinudgifter

•

Vurdere barnets/den unges behov for habilitering ved hjælp af et særligt
behovsvurderingsskema, som anvendes internt på hospitalet.
Behovsvurderingen sker som en tværfaglig indsats mellem plejepersonale,
læger, skolelærere, psykologer, fysio- og ergoterapeuter samt eventuelle andre
fagprofessionelle. Hvis det vurderes at være relevant, videregives resultatet af
behovsvurderingen til kommunen

•

Afholde netværksmøder ved alle forløb, hvor relevante parter deltager,
eksempelvis barnet/ den unge med kræft, dennes nærmeste familie og evt.
venner, egen læge, familiens sagsbehandler i kommunen, repræsentanter fra
daginstitutionen/skolen/SFO, sygeplejerske fra behandlende hospitalsafdeling
og behandlende læge på hospitalet

•

Kontakte kommunen, når hospitalet vurderer, at kommunen bør iværksætte
neuropsykologiske tests

•

Sende statusrapporter til kommunen ved behov

•

Udarbejde en genoptræningsplan til de patienter, der har et lægefagligt
begrundet behov for almen genoptræning eller genoptræning på specialiseret
niveau jf. Sundhedslovens § 84

2.6.2. Kommunernes opgaver ift. børn og unge
Kommunerne har til opgave at:
•

Udføre neuropsykologiske tests på de børn og unge, som har neuropsykologiske
problemer eller har haft et forløb, som indebærer stor risiko for udvikling af
sådanne problemer

•

Varetage almen ambulant genoptræning, hvis barnet/den unge har fået en
genoptræningsplan

•

Give støtte til re-socialisering efter isolation under behandlingsforløbet

•

Tilbyde erhvervsvejledning og evt. arbejdsprøvning til de unge, der er droppet
ud af en ungdomsuddannelse eller studie som følge af kræftsygdommen
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2.6.3. Almen praksis’ opgaver ift. børn og unge
Almen praksis’ ansvar og opgaver i forbindelse med børn og unge svarer til
beskrivelsen i afsnit 2.5. Støtte til forældre og søskende til børn med kræft er ligeledes
en opgave for almen praksis.

3. Pårørende
Pårørende kan være en ressource for patienten. Det skal afklares sammen med
patienten, hvilke pårørende, der kan inddrages i forløbet. Fagpersonerne bør opfordre
til, at de pårørende er med til behovsvurderingen og, at de pårørende inkluderes i
forløbet. Det er dog altid patientens eget valg, om de pårørende skal inkluderes.
De fagprofessionelle er ansvarlige for at vurdere, om de pårørende har behov for en
indsats og skal i den forbindelse understøtte de pårørende til at søge hjælp og støtte.

4. Supplerende indsatser
Praktiserende læger, hospitaler og kommuner kan informere borgerne om supplerende
indsatser til de kommunale rehabiliteringsindsatser. Tilbuddene kan benyttes under og
efter et kommunalt rehabiliteringsforløb. Tilbuddene findes i f.eks. Kræftens
Bekæmpelse, andre patientforeninger og lokale idrætsforeninger. Kommunerne
samarbejder nogle gange med disse tilbud.

5. Senfølger
Der er generel opmærksomhed på senfølger i opfølgningsprogrammerne for kræft.
Desuden skal alle fagpersoner være opmærksomme på patientens eventuelle
senfølger. Almen praksis er ansvarlig for at henvise patienterne til udredning og
behandling på hospitalerne, til kommunal rehabilitering eller til en tredje relevant
behandling.

6. Implementering og evaluering af aftalen
Samarbejdsaftalen implementeres via ledelsessystemet i kommunerne og på
hospitalerne og de lokale klyngestyregrupper. Derudover offentliggøres
samarbejdsaftalen i e-dok, på www.sundhedsaftalen.rm.dk og på www.praksis.dk.
Aftalen implementeres umiddelbart efter, den er blevet politisk godkendt.
Klyngestyregrupperne er ansvarlige for at følge op på samarbejdsaftalen en gang
årligt. De skal i den forbindelse afdække, om samarbejdsaftalen er implementeret og,
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hvordan samarbejdet fungerer på tværs af sektorerne. Som led i opfølgningen
afdækker klyngerne, hvor mange patienter, der har fået et rehabiliteringstilbud i
kommunerne.
Det er ikke muligt at trække fyldestgørende valide data på nuværende tidspunkt.
KL's "Fælles dokumentation af rehabiliteringsindsatser" er under udvikling og kan på
sigt anvendes som datakilde.

7. Anbefalinger
Arbejdsgruppen bag samarbejdsaftalen har udarbejdet anbefalinger om
kræftrehabilitering. Anbefalingerne ligger ud over gruppens kommissorium.
Rehabiliteringsindsatser:
Rehabiliteringsindsatsen bør tage udgangspunkt i den enkelte patients behov og
livssituation, og indsatsen bør være helhedsorienteret og baseret på WHO's
biopsykosociale model for rehabilitering.
Arbejdsmarkedsområdet:
Arbejdsmarkedsområdet bør knyttes tættere på den kommunale rehabilitering, og
patienterne bør sikres én indgang til kommunen.
Forskning:
Der er behov for forskning i kræftrehabilitering for at få dokumenteret hvilke indsatser,
der har den bedste effekt for patienterne.

9

Bilag 1: Anvendelse af
behovsvurderingsskema
Behovsvurderingsskemaet er som udgangspunkt patientens eget skema.
Behovsvurderingsskemaet består af en forside og en bagside. Forsiden er et
afkrydsningsskema, som udfyldes af borgeren. Der er mulighed for at krydse af inden
for en række hovedområder. For hvert emne kan der krydses af i ”Brug for støtte?”.
Når borgeren har udfyldt forsiden, tager en sundhedsfaglig person en dialog med
borgeren og gerne pårørende om de afdækkede behov. I dialogen bringer fagpersonen
sine relevante observationer i spil. Personalet skal understrege overfor borgeren, at
det er kommunen, der vurderer hvilke rehabiliteringsindsatser, borgeren i sidste ende
kan tilbydes.
Hvis borger og fagperson vurderer, at der er behov for en indsats, udfyldes bagsiden af
skemaet. I rubrikken ”Hvilke områder er afdækket, som du ønsker støtte til?”
beskrives de behov for rehabilitering, som borgeren ønsker hjælp til. I rubrikken
”Handlinger” beskrives hvilke aktiviteter, det sundhedsfaglige personale sætter i gang
på baggrund af behovsvurderingen, og hvilke aktiviteter, de vurderer, kan sættes i
gang samt hvem, der kan være ansvarlig herfor.
Særligt for hospitalerne:
Patienten opfordres til at bringe skemaet med videre til kommune og praktiserende
læge. Fagpersonen dokumenterer afdækning af behov i SFI'en Rehabilitering, kræft.
Henvisning til kræftrehabilitering sendes til kommunen.

Bilag 2: Behovsvurderingsskema
Se næste side.
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Udfyldes af patient, pårørende i samarbejde med
personale

Din plan – afdækkede behov
Hvilke områder er afdækket, som du ønsker støtte

Aftaler:

til:
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Vurder dine behov – lige nu: Udfyldes af patienten
Navn + CPR-nr:

Dato:

Sæt så mange kryds som nødvendigt:
Du kan sætte kryds i både ”Områder” og ”Brug for støtte”. Hvis du har brug for det, kan personalet hjælpe, vejlede og evt. henvise til støtte udenfor afdelingen.
Praktiske områder
Bolig
Kost
Pension
Fritid
Transport
Børnepasning
Offentlige
Økonomi
Andre

Arbejds- / skole områder

Fysiske områder
Kvalme
Svimmelhed / balance
Træthed
Søvn
Hukommelse /
Nedsat bevægelighed
Nedsat muskelkraft
Smerter
Vægttab eller
Tænder
Spise / drikke
Forstoppelse / diaré
Problemer med syn /
Problemer med

Arbejdstid
Ledelse
Kolleger
Udannelse /
Egne forventninger

Familie områder
Samlever /
Børn
Andre familieproblemer

Problemer med
Problemer
Problemer med huden
Stikken og prikken i
Hævede arme / ben
Lymfødem
Feber
Hedeture
Tørre slimhinder
Seksuelle problemer
Nedsat sexlyst
Andre fysiske problemer

Brug for

Psykiske områder
Bekymret

Brug for

Bedrøvet
Uden håb
Alene / ensom med
Deprimeret
Nervøs
Stresset
Angst
Skyldfølelse
Andre følelsesmæssige

Åndelige / religiøse bekymringer

Brug for

I forhold til tro
I forhold til eksistens
Andre bekymringer
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1. Indledning
Denne fælles samarbejdsaftale beskriver forløbet og samarbejdet mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner, når en borger har fået anlagt en permanent stomi på hospitalet og efterfølgende skal leve med stomi. Samarbejdsaftalen er en aftale i regi af Sundhedsaftalen.
Sundhedsaftalen tager udgangspunkt i, at sikre det gode sammenhængende
patientforløb. En af de centrale værdier i sundhedsaftalen er, at borgeren sættes først og ikke falder mellem to stole. Hvis der opstår tvivl om, hvor ansvaret
ligger, er det den part med kontakten til borgeren, der handler. Borgeren skal
behandles værdigt og opleve, at kommune og region arbejder sammen som et
team med et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde.
Samarbejdsaftalen på stomiområdet har til hensigt at skabe bedre kvalitet for
borgere med stomi ved at optimere sammenhængende behandlingsforløb.
Samarbejdsaftalen skal ud over at skabe ensartethed være med til lette overgangen mellem hospital og kommune for borgere med stomi. Samarbejdsaftalen skal derudover sikre et velfungerende samarbejde, hvor de faglige kompetencer anvendes mest hensigtsmæssigt, og skabe en effektiv udnyttelse af de
samlede ressourcer til gavn for borgerne.
Der er i tillæg til samarbejdsaftalen udarbejdet fælles skemaer til ansøgning
om stomiprodukter og ansøgning om ændringer af stomiprodukter, som Stomiklinikken udfylder på vegne af borgeren. Det skal gøre ansøgningsprocessen
og sagsbehandlingen enklere og mere ensartet.

Baggrund for samarbejdsaftalen
Der er igangsat et fælles udbud af stomiprodukter i samarbejde mellem Region
Syddanmark, Region Midtjylland og de 41 kommuner. Et tværsektorielt udbud
forventes at skabe et ensartet produktudvalg til gavn for stomiopererede borgere og personale.
Forventeligt vil et fælles udbud medvirke til at optimere processer og økonomi
på tværs af sektorer. Udbuddet forventes offentliggjort medio 2019, og de nye
aftaler forventes af træde i kraft medio 2020.
Det lægefaglige ansvar for patienten er under hele forløbet på hospitalet.
Samarbejdsaftalen er godkendt af Sundhedsstyregruppen den 25. september
2019.
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2. Målgruppe
Der findes ikke entydige officielle tal på, hvor mange stomiopererede der er i
Danmark. Tallene varierer fra ca. 10.000 til 17.000. Der er ca. 3.500 nye stomiopererede årligt, hvoraf 30 – 50 % er midlertidige stomier.
Det vurderes, at ca. 1/4 af alle stomiopererede bor i Region Midtjylland. Målgruppen for denne samarbejdsaftale er stomiopererede med varig stomi.
Mange borgere med stomi oplever det som et tabu. Stomiopererede forventer,
at der er en vis gene forbundet med stomien, men de har en begrænset viden
om, hvad der konkret kan forventes af gener. Derfor lever mange stomiopererede med unødige gener, der kan afhjælpes med kyndig rådgivning samt korrekt produktmatch og anvendelse.

3. Relevant lovgivning
Sundhedsloven og Serviceloven samt bekendtgørelse nr. 1247 af 13/11/2017
om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven
danner ramme for denne samarbejdsaftale.

4. Forløbsbeskrivelse
1. Anlæggelse af stomi
Kommunen kontaktes eventuelt inden udskrivelse med henblik på støtte til
stomipleje.
2.Opfølgningsbesøg på stomiklinikken (inden for 14 dage efter udskrivelsen)
Efter anlæggelse af stomi gennemføres der typisk inden for 14 dage efter udskrivelsen et opfølgningsbesøg på Stomiklinikken.
3. Behovsbesøg på stomiklinikken (typisk 2 gange inden for et halvt
år)
Stomiklinikken har et bredt sortiment af stomiprodukter til afprøvning på patienterne, der i udgangspunktet er afgrænset af sortimentet i leverandøraftalen.
Stomiklinikken foretager sundhedsfaglige, konkrete og individuelle vurderinger
af, hvilke stomiprodukter der er bedst egnet til den enkelte patient inden for
sortimentet i leverandøraftalen.
Efter operationen ændrer stomien sig en del, og der kan være behov for hyppige skift af stomiprodukter. Lægen og stomisygeplejersken fører kontrol med
stomien i den periode, og der er et tæt samarbejde mellem borger og Stomik-

linikken samt eventuelt kommunal sygeplejerske via telemedicinsk stomibehandling.
Typisk er en borger med stomi på behovsbesøg i Stomiklinikken 2 gange inden
for det første halve år, efter stomien er anlagt.
4. Overgangen fra behandlingsredskab til hjælpemiddel
Stomiprodukter kan både være et behandlingsredskab efter Sundhedsloven og
et hjælpemiddel efter de særlige bestemmelser i hjælpemiddelbekendtgørelse i
henhold til Serviceloven.
For at sikre et sammenhængende forløb for borger og undgå flere ansøgninger
om ændringer indenfor en kort periode efter operationen aftales følgende:
1. At stomiprodukter betragtes som behandlingsredskaber efter Sundhedsloven fra operationstidspunktet og frem til den første kontrol, da stomien ikke er stationær i starten. I den periode er Stomiklinikken ansvarlig
for levering af stomiprodukter.
2. Såfremt stomisygeplejersken vurderer, at der er behov for at ændre i
stomiprodukterne under 1. kontrol, så betragtes stomiprodukterne fortsat som behandlingsredskaber frem til næste kontrol.
Først når borger efter en kontrol ikke får ændret i stomiprodukterne
overgår produkterne til at være hjælpemidler, og der sendes en ansøgning til kommunen.
Dette begrundes med, at stomien ikke er stationær i starten. Samtidig fører
lægen og stomisygeplejersken fortsat kontrol med stomien. Stomien ændrer
sig og der kan være behov for hyppige skift af stomiprodukter. I hht. Pkt. 2.1.2
i Afgrænsningscirkulæret nr. 9640 af 19. December 2012, er der således
grundlag for at betragte stomiprodukter som behandlingsredskaber i perioden
lige efter operationen.
5. Ansøgningsproceduren
 Stomiklinikken og kommunerne kommunikerer via korrespondancemodulet i MedCom eller sikker post, der tjekkes dagligt af kommunen.
 Stomiklinikken udfylder og ansøger om stomiprodukter på vegne af borgerne
 Ansøgningsskemaet betragtes som en anmodning om støtte efter Servicelovens § 112. Anmodningen indeholder sagsoplysninger og et forslag
til den videre sagsbehandling i kommunerne.
 Årsagen til anvendelse af særlige produkter begrundes
 Ansøgningsskemaet sendes først til kommunen, når behovet for stomiprodukter er stationært.



Stomiklinikken medgiver borgeren nye produkter svarende til 10 hverdage.

6. Bevillingsproceduren
 De kommunale sagsbehandlere foretager en konkret og individuel vurdering på baggrund af de oplysninger, som de har modtaget fra Stomiklinikken.
 Kommunerne har 5 hverdage, eksklusiv dagen for modtagelse, til at behandle en ansøgning om stomiprodukter.
 Kommunerne oplyser borgerne om afgørelsen samt borgerens rettigheder og pligter. Dette kan gøres på forskellige vis. Nogle kommuner fremsender bevillingsbreve, andre sender informationsfoldere, nogle har
elektroniske bevillinger, som borger kan tilgå via weblogin-koder og andre sender ikke bevillingsbreve, når borger får medhold i deres ansøgning.
 Kommunerne oplyser borgerne om, at bevillingen er løbende, og at der
kan ske ændringer i stomiprodukterne, uden at der fremsendes et nyt
afgørelsesbrev.
På den måde undgås det, at de kommunale sagsbehandlere skal sende
nye bevillingsbreve ved løbende ændringer.
7. Behov for hjælp/kontakt til kommunal sygeplejerske efter udskrivelse
 Hospitalet kontakter den kommunale sygeplejerske/stomisygeplejerske
ved behov for besøg efter udskrivelse
 Den kommunale sygeplejerske kontakter borger.
Der er forskel på kommunerne i forhold til, hvorvidt der er ansat kommunale
stomisygeplejersker, stominøglepersoner m.m. i den kommunale sygepleje,
ligesom der er forskel på deres kompetencer.
8. Komplikationer samt råd og vejledning
Der kan opstå både tidlige og sene komplikationer med stomien.
Borgere med stomi kan henvende sig til den kommunale (stomi)sygeplejerske
eller direkte til Stomiklinikken ved problemer med stomi eller bandage. Den
kommunale (stomi)sygeplejerske kan henvende sig direkte til Stomiklinikken.
Borgeren kan få behov for stomirelateret rådgivning livslangt. I tabellen er
skitseret, hvilke områder, det kan dreje sig om, og hvor borgeren kan/skal
henvende sig og få hjælp.

Leverandør

Spørgsmål

Stomirelateret
o Lækage
o Hudproblemer
o Stomikomplikationer
o Brok ved stomi

Stomiklinik el. andre med
tilsvarende faglighed i
kommunen

Myndighedsafd.,
Kommunen

X
Åbent forløb, henvisning ikke

Oplæring i irrigation

nødvendig

Livet med stomi
o Arbejde/fritid/rejser/seksualitet/kropsopfattelse,
kost/væske, etc.
Produktspecifikt
o Posestørrelser
o Hulstørrelse, fast
hul/opklipbar

X

Bevilling, §112 Serviceloven
Tilføjelser/ændringer, f.eks.
ændret behov, forbrug

9. Almen praksis
Almen praksis bør være
gavefordelingen mellem
en koordinerende rolle i
hold til at give patienten

X

(X)
Hvor der er faglig
kompetence til
dette

X
(Ansøgning om bevilling)

X

velorienteret omkring denne samarbejdsaftale og opkommune og hospital/stomiklinik. Almen praksis har
forhold til den enkelte patient og en forpligtelse i forkorrekt vejledning.

Almen praksis kan altid søge vejledning hos Stomiklinikken eller sende patienten videre til Stomiklinikken. Borgere med stomi har mulighed for at kontakte
stomiklinikken ved behov.
10. Ændringer i behovet for stomiprodukter
 Borger kan henvende sig til en kommunal sygeplejerske eller til Stomiklinikken
 Stomiklinikken sender på vegne af borgeren en ansøgning til kommunen
om støtte til ændring af produkter inden for bevillingen
 Stomiklinikken beskriver begrundelsen for det ændrede behov. Se ansøgningsskema om ændringer.
 Ansøgningen om ændring sendes via MedCom til den kommunale sagsbehandler
 Den kommunale sagsbehandler foretager en konkret og individuel vurdering ud fra sagsoplysningerne og de forslag til ændringer, som Stomiklinikken har fremsendt.





Sagsbehandleren behandler sagen og tilretter bestillingen hos leverandøren indenfor 5 hverdage
Stomiklinikken medgiver borgeren nye produkter svarende til 10 hverdage.
Ved behov for yderligere produkter fremsendes en ny ansøgning til
kommunen, da dette er en ny bevillingssag – se sagsgangen.

11. Opfølgning og kontrol af bevillinger
Kommunerne har løbende mulighed for at følge udviklingen i antallet af stomibevillinger.
Kommunerne følger op på den enkelte borgers forbrug efter behov, ligesom
kommunen fører kontrol med det samlede forbrug af stomiprodukter hos
kommunens borgere med stomi (ved hjælp af forbrugsstatikker udarbejdet af
leverandørerne af stomiprodukter). Opfølgningen på den enkelte borgers forbrug sker med henblik på at sikre, at den enkelte borger modtager de rette
produkter i den rette mængde. En borgers behov ligger muligvis først fast efter
et år med stomi og kan ændre sig løbende.

5. Kompetencer og kompetenceudvikling
I tillæg til samarbejdsaftalen er der udarbejdet et koncept for kompetenceudvikling, der beskriver, hvilke kompetencer medarbejdere, der håndterer sundhedsfaglige opgaver i forbindelse med stomier, bør have. Konceptet for kompetenceudvikling er ikke en beskrivelse af status quo, men derimod en situation,
der bør tilstræbes. Der igangsættes en fælles kompetenceudviklingsindsats
mellem kommuner og hospitaler.
Konceptet beskriver, hvilke kompetencer der konkret bør være til stede i forbindelse med varetagelse af stomipleje. Formålet er at sikre, at de sundhedsprofessionelle som varetager stomipleje har den fornødne viden om stomi og
det nødvendige kendskab til de anvendte produkter. Det rette faglige niveau
hos medarbejderne skal sikre, at stomiplejen fungerer tilfredsstillende for den
enkelte borger, der har en ileo-, kolo- og/eller urostomi, så den stomiopererede så vidt muligt kan leve det ønskede liv.

6. Økonomi
Da samarbejdsaftalen skærper opgavefordelingen og sagsgange, men ikke flytter opgaver, medfører aftalen ikke merøkonomi.
Det forventes dog, at der skal afsættes ressourcer til kompetenceudviklingsindsatsen.

7. Plan for implementering og evaluering af
samarbejdsaftalen
Samarbejdsaftalen implementeres fra 1. januar 2020 og evalueres efter 1. maj
2021.
Samarbejdsaftalen er forankret i hjælpemiddelgruppen. Tvivlsspørgsmål i relation til aftalen vil blive håndteret af hjælpemiddelgruppen.

Aftalen vil indgå i afklaringskataloget.
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12.2 - Bilag:
Tillaeg_om_telemedicin_til_samarbejdsaftale_paa_stomiomraadet_godkendt.
DokumentID: 8184652

Telemedicinsk vurdering af stomipleje- og behandling
– tillæg til samarbejdsaftale på stomiområdet
Indledning
Dette tillæg til samarbejdsaftalen på stomiområdet beskriver kommunikation, dokumentation
og samarbejde omkring telemedicinsk vurdering af stomipleje og -behandling.
Det overordnede formål med denne del af aftalen er at sikre, at borgere med stomi oplever, at
den telemedicinske vurdering er velkoordineret og sammenhængende. Tillægget skal
formalisere, og tydeliggøre samarbejdsrelationerne omkring telemedicinsk vurdering af
stomipleje- og behandling. Desuden skal også denne del af aftalen optimere udredning, pleje
og behandling i samarbejdet mellem sektorer og borgeren.
Samarbejdsaftalen på stomiområdet har som formål at lette overgangen mellem region og
kommune samt at de rette faglige kompetencer anvendes mest hensigtsmæssigt. Tillægget
vedrørende telemedicinsk vurdering af stomipleje- og behandling skal understøtte dette ved at
sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og sikker kommunikation mellem borgere, primær
sektoren og stomiklinikken ved telemedicinsk vurdering af stomipleje og -behandling.
Baggrund for aftalen
Telemedicin til borgere med stomi er udviklet på baggrund af erfaringerne med at
implementere telemedicinsk sårvurdering på alle hospitaler og i alle kommuner i Midtjylland. I
samarbejde mellem hospitaler, kommuner og leverandøren af den telemedicinske løsning
pleje.net (Dansk Telemedicin), blev der udviklet de nødvendige funktionaliteter til at
understøtte og dokumentere forløb for borgere med stomi.
Muligheden for at tilbyde telemedicinske forløb til borgere med stomi har ikke hidtil været
understøttet af en fælles samarbejdsaftale, som det har været tilfældet for telemedicinsk
sårvurdering. I stedet har de været indgået lokale aftaler. Det er med udgangspunkt i disse
aftaler, at der er udarbejdet en samlet aftale for både kommuner og hospitaler i Midtjylland.
Målgruppe
Målgruppen for tillægget vedrørende telemedicin er alle borgere med permanent stomi. Det
betyder, at alle borgere med permanent stomi skal oprettes i pleje.net, såfremt det skønnes
hensigtsmæssigt (der vil forventeligt blive kommunikeret via pleje.net).
Borgere med midlertidig stomi kan oprettes i pleje.net ved behov.
Telemedicinsk løsning
Den telemedicinske løsning, der anvendes til telemedicinsk vurdering af stomipleje- og
behandling, er et webbaseret dokumentations- og kommunikationssystem www.pleje.net, som
anvendes ved siden af de elektroniske patientjournaler og omsorgssystemer, der anvendes på
hospitaler og i kommuner.
Det fælles system benyttes til at dokumentere og kommunikere.
Patient/borger har mulighed for selv at logge ind med Nem-ID og kommunikere med den
kommunale sygeplejerske eller stomisygeplejersken i stomiklinikken via den telemedicinske
løsning.
Almen praksis kan også få adgang til at følge behandlingen og plejen på pleje.net.
Der er mulighed for at få brugssupport til pleje.net ved Fælles Servicecenter for Telemedicin.

Oprettelse af borgeren i pleje.net
For de borgere, hvor kommunen er involveret i stomiplejen, er det som udgangspunkt den
kommunale sygeplejerske, der opretter borgeren i pleje.net. Såfremt der er en
stomisygeplejerske i kommunen, vil det være hensigtsmæssigt, at det er stomisygeplejersken,
der opretter borgeren i pleje.net.
Det forventes, at den, der opretter borgeren i pleje.net, jævnligt anvender pleje.net.
Ved første kontrolbesøg på stomiklinikken på hospitalet tjekkes det, at borgeren er oprettet i
pleje.net. Hvis borgeren ikke er oprettet i pleje.net, opretter stomiklinikken den pågældende
borger.
Patienter/borgere, der oprettes i pleje.net med henblik på telemedicinsk vurdering af
stomiplejen og -behandlingen, skal give samtykke til, at der må udveksles oplysninger mellem
stomiklinikken og kommunen samt almen praksis. Der bedes om samtykke i forbindelse med
ansøgning om bevilling til stomiprodukter til kommunen. Det krydses af i ansøgningsskemaet,
hvorvidt borgeren har givet samtykke.
Ved oprettelse af borgeren i pleje.net sikres det, at det er tjekket af i pleje.net, at almen
praksis kan tilgå. Derudover skal der gives adgang til, at speciallæge (hud) kan tilgå pleje.net.
Den daglige anvendelse af pleje.net (f.eks. sende et månedligt billede at stomien) skal ikke
nødvendigvis varetages af en sygeplejerske. Krav til kompetencer til varetagelse af stomipleje
følger tillægget til samarbejdsaftalen på stomiområdet vedrørende kompetenceudvikling.
Kommunikation og dokumentation
Patientens besøg i stomiklinikken vil blive dokumenteret som vanligt i EPJ. Derudover
suppleres for patienter, der er oprettet og aktive i pleje.net, med et billede samt et kort notat i
pleje.net med henblik på let adgang til opdateret information for alle involverede parter i
patientens/borgerens stomibehandling.
Ved oprettelse af notater i pleje.net krydses af ved EDI korrespondance og Egen Kommune.
Derved overføres en kopi af notatet via MedComs korrespondancemodul til EOJ.
I kommunikationen skal der tages hensyn til, om der kommunikeres med borgeren eller
mellem stomiklinikken og kommunen.
En liste over, hvad der som minimum skal dokumenteres/beskrives, når der sendes et billede
via pleje.net, er vedlagt som bilag.
Stomiklinikken læser og svarer meddelelser på pleje.net på alle åbningsdage. Såfremt
stomiklinikken ikke har åbent alle hverdage, skal det gøres tydeligt for borgeren, at beskeder
ikke vil blive læst de dage, hvor der er lukket.
Den kommunale sygeplejerske læser meddelelser på pleje.net på borgere med stomi, der er
aktive i pleje.net, en gang i døgnet på hverdage og skal svare inden for 2 hverdage. Det vil
være muligt at modtage en advi via MedCom om, at der er en besked.
Ved akut behov for akut hjælp skal borgeren/patienten tage telefonisk kontakt. Der tages
kontakt til stomiklinikken eller den kommunale sygeplejerske. Borgeren/patienten informeres
om hvem, der tages kontakt til.

Opgaver og ansvar
Opgaver og ansvar i forbindelse med telemedicinsk vurdering af stomipleje- og behandling
Den kommunale
Stomiklinikken
Borger/patient
sygeplejerske
Tværsektoriell
 Spørge om samtykke til udveksling  Oprette borgere med
 Lægger billeder og
e forløb
af oplysninger i forbindelse med
permanent stomi i
meddelelser/spørgsmål ind
(forløb hvor
ansøgning om bevilling ved
pleje.net
på pleje.net
både
borgere med permanet stomi
 Behandlingen og
 Ringe til stomiklinikken, hvis
stomiklinik og
 Tjekke om borgeren er oprettet i
plejen af stomien
der er lagt et billede og
kommune er
pleje.net ved første kontrolbesøg,
dokumenteres i
meddelelse/spørgsmål ind,
involveret)
og oprette borgeren, hvis han/hun
omsorgssystemet og
men ikke er modtaget svar
ikke er oprettet
der dokumenteres
inden for et par dage (hvor
 Tjekke pleje.net 1 gang på alle
efter behov i pleje.net
stomiklinikken har haft
åbningsdage
med billede og notat
åbent)
 Booke patienten til telemedicinsk
 I omsorgssystemet
 Ved akut behov for
konsultation efter aftale med
noteres hyppigheden
hjælp/rådgivning fra
patienten samt eventuelt den
for opdatering i
stomiklinikken tages altid
kommunale sygeplejerske
pleje.net, herunder
telefonisk kontakt
 Efter et ambulant besøg
hvornår det er aftalt,
 Aftaler med stomiklinikken,
dokumenteres i EPJ samt tages
at der følges op
hvornår næste kontakt skal
billedes og skrives et kort notat i
næste gang.
være, samt om der er behov
pleje.net
 Tjekke pleje.net for
for fysisk besøg i
 Dokumentere i pleje.net, hvilken
nye henvendelser 1
stomiklinikken
bandage, der er forsøgt anvendt
gang dagligt på
 Medansvarlig for at egne
 Patienter, som ikke længere har
hverdage og svare
stamdata og telefonnummer
kontakt til stomiklinikken
inden for 2 hverdage
er opdateret
registreres som afsluttet i
 Når borgere med
pleje.net – med mulighed for at
stomi afgør ved
genoptage forløbet ved behov
døden, afsluttes
 Ved behov 'aktiveres' for eksempel
borgeren i pleje.net
hudklinikken på Aarhus
samtidig med at
Universitetshospital ved fælles
bevillingen til
patientforløb.
stomiprodukter
 Medansvarlig for at
lukkes
patienternes/borgernes stamdata
 Medansvarlig for, at
og telefonnummer er opdateret
patienternes/borgern
es stamdata og
telefonnummer er
opdateret
Monosektoriel
 Oprette patienten i pleje.net
Kommunen er ikke
 Lægger billeder og
le forløb
 Tjekke pleje.net 1 gang på alle
involveret ift. borgerens
meddelelser/spørgsmål ind
(borger er
åbningsdage
stomi.
på pleje.net
selvhjulpen og
 Booke patienten til telemedicinsk
 Ringe til stomiklinikken,
modtager
konsultation efter aftale med
hvis der er lagt et billede og
derfor ikke
patienten samt eventuelt den
meddelelse/spørgsmål ind,
kommunal
kommunale sygeplejerske
men ikke er modtaget svar
hjælp/pleje)
 Efter et ambulant besøg
inden for et par dage (hvor
dokumenteres i EPJ
stomiklinikken har haft
 Lukke kommunen i pleje.net
åbent)
 Patienter, som ikke længere har
 Ved akut behov for
kontakt til stomiklinikken
hjælp/rådgivning fra
registreres som afsluttet i
stomiklinikken tages altid
pleje.net – med mulighed for at
telefonisk kontakt
genoptage forløbet ved behov
 Aftaler med stomiklinikken,
 Ved behov 'aktiveres' for eksempel
hvornår næste kontakt skal
hudklinikken på Aarhus
være, samt om der er
Universitetshospital ved fælles
behov for fysisk besøg i
patientforløb.
stomiklinikken
 Medansvarlig for at
 Medansvarlig for at egne
patienternes/borgernes stamdata
stamdata og telefonnummer
og telefonnummer er opdateret
er opdateret

Bilag 1: Tjekliste til dokumentation når der sendes et billede i pleje.net
Stomien
 Observeres uden stomiplade/pose i både liggende, siddende og stående stilling
 Måles: ca. diameter og højde i mm. Måles med skydelære eller papskabelon
 Placering på abdomen: Højre side –Ileostomi/venstre side –kolostomi. Tæthed til ar,
navle, rynker eller buler
 Udseende: farve, vitalitet, ødem, belægninger, gevækster
 Falder frem = prolaps (eller trækker sig under hudniveau)
 Funktion: beskriv afføringens/urinens mængde, farve, konsistens og hyppighed
Hudens beskaffenhed er observeret. Hudproblemets udbredelse angives
 Erythem. En rødme som ses ved hårdhændet aftagning af pladen = at kapillærerne
rejser sig, er ikke et hudproblem. Mindre hårdhændet aftagning vil afhjælpe problemet.
 Inflammation. Rødme, varme, hævelse og smerter som tegn på infektion/absces
 Masseration. Fugtig hud – huden "græder"
 Erosion/sårdannelse, ødelagt hud
Bandagen
 Ref.nr. (Referencenummer findes på emballagen eller stemplet på pose/plade)
 Bæretid og skifteinterval: hvad ser du på bagsiden af pladens klæber? Afføring/urin?
En klæber bagside, der er intakt eller i opløsning (udvasket)?
 Bruges der tilbehørsprodukter som klæbefjerner, barrierefilm, pasta, tætningsringe
og/eller kantsikringer?
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12.3 - Bilag: Afrapportering kompetenceudvikling stomipleje og behandling_godkendt
DokumentID: 8184649

Koncept for kompetenceudvikling ift.
stomipleje
Anbefalinger fra tværsektoriel arbejdsgruppe nedsat af
Sundhedsstyregruppen i Region Midtjylland

Godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 30. oktober 2019

Indhold
1

Baggrund

2

Målgrupper

3
4
5
6

Praksisnær læring

Fagligt indhold, formidlingsform og økonomi
Arbejdsgruppens anbefalinger
Bilag

Baggrund
Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland er sammen med kommunerne
i Midtjylland i gang med at udarbejde et tværsektorielt udbud af
stomiprodukter. Som forarbejde til udbudsprocessen blev der i 2017
gennemført en analyse for at afdække stomiområdet; herunder
forbedringspotentialer. Konkret blev der i analysen peget på flere
forbedringspotentialer bl.a.:

Formål med rådgivning fra
hospitaler og
kompetenceudvikling i
kommuner:
•

at understøtte
kommunalt
sundhedspersonale i at
give borgerne den rette
stomipleje og behandling
i nærmiljøet.

•

at understøtte
sammenhængende
forløb med den optimale
stomipleje og
behandling, så borgerne
så vidt muligt kan leve
det liv de ønsker

• Minimere og lette overgange: ensartet sortiment og potentiale i fælles
standarder i forbindelse med visitation, fremskudt visitation
• Øget samarbejde
• Mere viden om stomi: kompetenceudvikling, særligt i den kommunale
hjemmepleje og på hospitalsafdelinger, der ikke er stomispecialiserede.
På baggrund af analysen nedsatte Sundhedsstyregruppen i august 2018
en tværsektoriel arbejdsgruppe til at udarbejde konkrete forslag med
henblik på at styrke samarbejdet om stomiopererede i Midtjylland.
Arbejdsgruppen har udarbejdet en tværsektoriel samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftalen adresserer begge de nævnte forbedringspotentialer.
Derfor er der i aftalen fokus på kompetenceudvikling og vedligeholdelse
af kompetencer i forhold til stomipleje og behandling. Nærværende
afrapportering indeholder arbejdsgruppens anbefalinger til et fælles
koncept.
Konceptet for kompetenceudvikling og vedligeholdelse af kompetencer
skal kunne anvendes tværfagligt og på tværs af klynger.

Målgrupper
Kommunale social- og sundhedsassistenter og –hjælpere samt
ufaglærte
De basale kompetencer forudsættes erhvervet på social- og
sundhedsskolerne. Den videre kompetenceudvikling sker ved, at
faggrupper med en merviden forpligtes til at give denne videre.
Det kan konkret ske ved, at viden i hverdagen overføres fra
kommunale sygeplejersker til social- og sundhedsassistenter og hjælpere samt ufaglærte medarbejdere i hjemmeplejen.
Kommunale sygeplejersker
For kommunale sygeplejersker er der mulighed for rådgivning og
sparring fra stomisygeplejersker på hospitalet.
Sygeplejersker på hospitalsafdelinger, der ikke er stomispecialiserede
For sygeplejersker på hospitalsafdelinger, der ikke er
stomispecialerede er der mulighed for rådgivning og sparring fra
stomisygeplejersker på hospitalet.

Kompetenceniveauer
• Kompetenceniveauer indenfor stomipleje ved
den stabile og ukomplicerede stomi i
hjemmeplejen
• For alle sundhedsprofessionelle gælder det om at
kende sine faglige begrænsninger og spørge efter
hjælp. Derfor er det også centralt i arbejdet med
stomipleje, at det er tydeligt, hvem der har de
nødvendige kompetencer til at hjælpe og rådgive
om stomi.
• Grundlæggende skal det sikres at de
sundhedsprofessionelle, som varetager stomipleje
har et fagligt niveau, hvor stomiplejen fungerer
tilfredsstillende for den enkelte borger, der
har en ileo-, kolo- og/eller urostomi, så den
stomiopererede kan leve det ønskede liv.

Kompetenceniveauer
Til at beskrive de forskellige niveauer og skabe en tydelighed om, hvad der menes, er
der taget udgangspunkt i Blooms taksonomier:

Blooms taksonomier

Kompetenceniveauer
Med tanke på den organisering af plejeopgaven i kommunerne har gruppen
beskrevet de videns- og kompetenceniveauer som bør ved tilstede for at varetage
den daglige stomipleje. For at kunne varetage opgaven er det forventningen, at
man på alle niveauer besidder kendskab og forståelse og er i stand til at anvende
dette.
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Social- og
sundhedshjælpere

Social- og
sundhedsassistenter

Basis sygeplejersker

Sygeplejersker med
specialfunktion i stomi

Kendskab til og forståelse
for den grundlæggende
stomipleje ved den stabile
og ukomplicerede stomi:

Ud over viden på niveau 1
forudsættes

Ud over viden på niveau 1 og 2
forudsættes det at:

Ud over viden på niveau 1, 2
og 3 forudsættes det at:

Kendskab til og forståelse
for:

•

Det betyder viden om:

•
•

•
•
•
•
•

Stomityper og output
Hudens beskaffenhed
Bandageringsteknik
(herunder vigtigheden af
korrekt hulstørrelse)
Skifteinterval
Typer af stomiprodukter
(1-dels og 2-dels,
tømbar, lukket og uro)

•

•

anatomi og fysiologi
hyppigste peristomale
hudproblemer og kan
observere og handle på
dette
sene stomikomplikationer og kan
observere samt
videregive observationer
Typer af tilbehør og kan
anvende de bevilgede
produkter.

•

•

med baggrund i
sygdomslære og stomiens
konstruktion kunne
analysere og fortolke på det
observerede
Skal kunne være i stand til
at fortsætte
oplæringsprogrammet fra
sygehuset til de borgere
som på sigt forventes at
kunne varetage stomiplejen
selvstændigt
Kunne identificere og handle
på andre faktorer, der
livslangt potentielt kan have
indvirkning på stomiens
funktion og hudens
beskaffenhed.

•
•
•

Være med til at udvikle og
organisere stomiplejen i
kommunen
Undervisende og
rådgivende funktion
Samarbejde med
Myndighedsafdelingen,
Stomiklinikken/ambulatori
et

Kompetenceudvikling
Forskellige former for kompetenceudvikling med udgangspunkt i
et fælles koncept og læringsportal
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Social- og
sundhedshjælpere

Social- og
sundhedsassistenter

Basis sygeplejersker

Sygeplejersker med
specialfunktion i stomi

Former for
kompetenceudvikling

Former for
kompetenceudvikling

Former for
kompetenceudvikling

Former for
kompetenceudvikling

•
•

•
•

E-læring,
undervisning af
personale efter fælles
koncept og lokal
initiativer
Mesterlære
Introduktionsprogram

•
•

•
•

E-læring,
undervisning af
personale efter fælles
koncept og lokal
initiativer
Mesterlære
Introduktionsprogram

•
•
•

•
•
•

E-læring
Pleje.net/telemedicin
undervisning af
personale efter fælles
koncept og lokal
initiativer
Mesterlære
Introduktionsprogram
Deltage i stomirelevante kurser

•

•
•
•

•
•
•

Har diplomuddannelse
(indenfor stomi) eller
stomiterapeutuddannels
en ET
E-læring
Pleje.net/telemedicin
undervisning af
personale efter fælles
koncept og lokal
initiativer
Mesterlære
Introduktionsprogram
Deltage i stomirelevante kurser

Praksisnær læring
Praksisnær kompetenceudvikling
betyder, at medarbejderen kan
forbinde viden til praksis, og at
kompetenceudviklingen bliver
meningsfuld for den enkelte i
forhold til det daglige arbejde.
Dette understøtter, at ny viden
bliver omsat i de daglige
arbejdsgange.
Arbejdsgruppen anbefaler, at det
primære indhold i et fælles
koncept for kompetenceudvikling
og vedligehold af kompetencer ift.
stomi består af praksisnær læring
suppleret med e-læring og deling
af de gode erfaringer.
Praksisnær læring foregår
borgernært
For mere information om ”Det
gode læringsforløb” se Center for
Kompetenceudvikling i Region
Midtjylland
https://www.rm.dk/omos/organisation/center-for-elaering/kurser/elaeringskurser/DGL/

Fagligt indhold og formidlingsform
Arbejdsgruppens afsæt:

Læringsportal med samling og overblik

•

Kompetenceløft skal primært foregå lokalt, så både det faglige og
det organisatoriske inddrages, idet sammenhængen herimellem
ofte er udslagsgivende for patientforløbet.

over materiale til kompetenceudvikling:

•

Vi skal ikke udvikle nye redskaber og tilbud, hvor der allerede
findes noget, men det er implementeringen i hverdagen, der skal
styrkes.

•

cases til case-baseret praksisnær læring

•

E-læring

•

små videoklip med gode løsninger

•

links til eksisterende

•

Stomifaglig viden kan indhentes fra en række eksisterende kurser
fra diverse udbydere.

kurser/uddannelsestilbud

Praksisnær læring målrettet
•

reagere på forandring

•

case-baseret praksisnær læring

•

datadrevet kvalitetsudvikling i almen praksis
med data og refleksionsspørgsmål

# Læringsportal foreslås forankret hos Center for
Kompetenceudvikling, Region Midtjylland, der kan
koordinere udvikling og vedligehold af portalen.
Omkostningen er ca. 65.000,- kr. til oprettelse af
læringsportal (35.000 kr.) og frikøb af
sundhedsfaglige (stomisygeplejersker og ET)
produktion af videoklip (30.000 kr.). I de følgende år
er der udgift til vedligehold af læringsportal (15.000
kr./år).
Dertil kommer eksempelvis e-læring.

Anbefalinger
1. At kompetenceløft primært foregår lokalt og praksisnært
2. At den lokale organisering understøtter udveksling af erfaringer, udnyttelse og
implementering af kompetencer på tværs af faggrupper og sektorer, der er involveret i
det enkelte stomiforløb.
3. At telemedicin bliver et samarbejdsredskab som understøtter videndeling og
kompetenceløft i hverdage
4. At kompetenceløft understøttes af en læringsportal, der understøtter lokal og praksisnær
kompetenceudvikling – herunder:
▪ At der i samarbejde mellem kommuner og hospitaler udarbejdes koncept for
kompetenceudvikling
▪ At der produceres e-læring
5. At der etableres dialog med SOSU-uddannelserne (grund- og efteruddannelserne) om
grundviden ift. stomi

Bilag

1.
2.
3

•

Arbejdsgruppens deltagere

• Uddybende om praksisnær læring
• Cases

I

Deltagere i arbejdsgruppen

➢

Pia Arensdorff Nielsen, stomisygeplejerske Aarhus Universitetshospital

➢

Lotte Jacobsen, stomisygeplejerske, Aarhus kommune

➢

Birthe Nissen, stomisygeplejerske, Aarhus Universitetshospital

➢

Grethe Vendelbo, stomisygeplejerske, Hospitalsenheden Vest

➢

Bente Gjørup, kontorchef Center for kompetenceudvikling, Region Midtjylland

➢

Anders Horst, konsulent, KOSU

➢

Anne Knutsson Hansen, AC-fuldmægtig, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland

II

Uddybende om praksisnær læring

I det daglige arbejde opstår der kontinuerligt læringssituationer og mulighed for kompetenceudvikling, hvor medarbejderne lærer med, af
og om hinanden. Der kan opnås et læringspotentiale gennem mesterlære, instruktion, rådgivning, vejledning og supervision.
Forudsætninger for at der kan etableres en læringssituation er, at der afsættes ressourcer til sidemandsoplæring, vejledning og supervision.
Forudsat at der ikke sker en tilførsel af ny viden, vil den enkelte på et givent tidspunkt opnå maksimale forudsætninger for
kompetenceudvikling. For yderligere kompetenceudvikling skal der tilføres ny viden.
Den nye viden kan tilføres som en indsats målrettet den enkelte, gennem ekstern kursusdeltagelse, e-læring, simulation, selvstudie o.a.
For at opnå kompetenceudvikling skal der være fokus på, at den nye viden bliver til handlinger, der forbedrer en given opgaveløsning.
Nedenfor er givet eksempler på forskellige måder at arbejde med praksisnær kompetenceudvikling og læring:
▪
Praksisnær læring med fokus på de daglige arbejdsgange. Formålet er at omsætte den eksisterende viden i de daglige arbejdsgange
gennem praksisnær læring.
▪
Transfer fra viden til praksis. Transfer handler om at overføre noget, der er lært i en sammenhæng, fx på et kursus, og bringe det i
anvendelse i en anden kontekst, fx den daglige praksis.
▪
Fokus på faglig ledelse. Faglig ledelse kan understøtte, at relevant faglig viden når ud til medarbejderne, og at medarbejderne får tid og
rum, hjælp og støtte, til refleksion, faglig vejledning og opfølgning. Faglig ledelse skal understøtte, at der sker en reel praksisændring
og dermed reel implementering og forankring.
▪
Fokus på aktions- og organisationslæring som uddannelsesindsats. Aktionslæring er med til at binde teori og praksis sammen og gøre
læring både meningsfuld og relevant, fordi den tager udgangspunkt i medarbejdernes egen praksis. Desuden har aktionslæringsformen
et organisatorisk sigte i og med læringen foregår blandt kolleger, på arbejdspladsen og med udgangspunkt i arbejdspladsens
praksisopgaver. Deltagerne forhandler mening i.f.t. arbejdspladsens værdier og kerneopgaver i forbindelse med at de afprøver og
reflekterer over deres nye praksisser.
Konkret kan der etableres følgende uddannelsesindsatser, der understøtter den praksisnære kompetenceudvikling:
▪
Etablering af rejsehold med fagspecialister indenfor geriatri, der kan rekvireres til at skabe faciliteterende læreprocesser i den lokale
kontekst
▪
Udarbejdelse af case-materiale, der kan bruges som udgangspunkt for en faglig drøftelse og videndeling i den lokale kontekst
▪
Udarbejdelse af en digital læringsportal med undervisningsmateriale, der kan anvendes til undervisning i den lokale kontekst
▪
Facilitering af IPLS-workshops med fokus på en kompetenceudvikling i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde,
som understøtter initiativer, der fremmer gensidig respekt og tillid via fælles viden og professionel relationsopbygning
▪
Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om praksisnære uddannelsesforløb i den lokale kontekst.
▪
IPLS er en forkortelse af Interprofessionel Læring og Samarbejde. Den korte definition på interprofessionel læring og samarbejde er:
Når to eller flere faggrupper lærer med, af og om hinanden i et interagerende samarbejde med involvering af patienten/borgeren.
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Case – Jytte (hudproblemer)

76-årig kvinde, Jytte, begyndende demens. Er for nylig flyttet i plejebolig.
▪

▪
▪

Har haft permanent kolostomi i mange år og altid selv varetaget stomiplejen, men nu skal hun have fuld hjælp
til plade- og poseskift.
Jytte bruger et 2-dels kliksystem med løftbar flange og lukket pose. Pladen plejer at blive skiftet tirsdag og
fredag. Posen skiftes ved behov, ofte 1-2 gange om dagen.
Det er tirsdag morgen og du udfører stomipleje. Da du tager pladen af, ser du, at huden omkring stomien er
meget rød og ødelagt.

SSH og SSA:
▪ Hvilke observationer gør du?
▪ Hvad vil du gøre?
▪ Vil du kontakte nogen, hvis ja, så hvem?
SYGEPLEJERSKE:
▪ Du bliver kontaktet telefonisk af SSH/SSA med oplysning om at huden er meget rød og irriteret omkring Jyttes
stomi.
▪ Hvad vil du gøre?
Video om grundlæggende stomipleje og skift af 2-dels bandage. Fokus på opmåling af stomien, både diameter og
højde. Konsekvens, når udmundingen er under hudniveau, opløsningsgrad af klæberen, bæretid, hvordan en
normal peristomal hud ser ud. Hvilke observationer, der har betydning ved kontakt til stomisygeplejerske, egnet
behandling af huden og bandagering.

V

Case – Else (brok og hudproblemer)

93-årig kvinde, Else, bor på plejehjem. Frisk dame, men hun skal have fuld hjælp til stomiplejen pga meget
nedsat syn.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Har haft permanent loop-ileostomi i 4 år.
Else bruger en 1-dels tømbar pose med konveksitet, tætningsring og kantsikringer.
Det fungerer godt med poseskift én gang om dagen og tømning ved behov.
Det er morgen og tid til poseskift. Else sidder på badebænk ved siden af håndvasken på badeværelset og du sidder
foran Else på en stol.
Else har i et stykke tid klaget over, at der er en tyngdefornemmelse omkring stomien.
Inden du skifter stomiposen, bemærker du, at maven buler lidt ud omkring stomien, og det er ligesom blevet mere
og mere i løbet af de sidste par måneder. Der er grødet afføring i posen, som der plejer at være.
Da du tager posen af, ser du, at der er flere små sår omkring stomien, især i den ene side.

SSH og SSA:
▪ Hvilke observationer gør du?
▪ Hvad vil du gøre?
▪ Vil du kontakte nogen, hvis ja, så hvem?
SYGEPLEJERSKE:
▪ Du bliver kontaktet telefonisk af SSH/SSA med oplysning om, at huden er meget rød og irriteret omkring Elses
stomi.
▪ Hvad vil du gøre?

Video om stomityper, fokus på loop-ileostomi, brok, egnet bandagering ved loopileostomi og brok, sårbehandling,
støtte af brok, stomiØ. Observationer fremover.

