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Ideer til nye veje

Hvem kan bidrage til at gennemføre ideerne, og hvad skal 

de gøre?
• Økonomi og politiske beslutninger, som kan skabe råderum for den gode intention om at ville borgere og 

medarbejdere det bedste i ældreplejen

• Politikere: Puljer skal være øremærket til at omsætte ideerne i praksis (flere medarbejdere i praksis)  

• Man skal kunne bestille et tilsyn fra STPS, når man er bekymret/der er behov for bredere hjælp med det samme. Få 

hjælp til at kigge os over skulderen 

• Politikere: Skal lægge målrettede opgaver ud til kommunerne for at flytte noget for alvor. Det er ikke nok kun med 

anbefalinger

• Politikere: BUM skal nedlægges. Det kræver rum og ressourcer til at sætte ledelse og medarbejdere fri, fx tid til 

faglig refleksion og borgerkonferencer

• Lytte til medarbejdere og borgeren

Vores vigtigste udfordring er:

Den vigtigste udfordring er at sikre sammenhæng og koordination på 

tværs af interne og eksterne sektorer for at skabe et bedre forløb for 

borgeren og de pårørende. Dette ved at undgå fx silo- og 

kassetænkning, bureaukrati, forskellige dokumentationssystemer og i 

stedet fremme fælles interesser i det konkrete patient/borgerforløb og 

sikre at de økonomiske midler følger borgerne 

Vores forslag til konkrete, nye ideer, der bidrager til at løse 

udfordringen, er: 

 Kulturforandringer og organisering: Vi skal tilpasse os borgerens 

behov. Det er ikke borgeren, som skal tilpasse sig os (vores 

systemer). Vores systemer ved fx overgange skal indrettes efter 

dette. 

 Der skal laves et tilsyns-set-up, hvor der kan hentes hjælp til at 

styrke praksis og samarbejde med pårørende. Fx når der er behov 

for at blive kigget over skulderne, i overgange (tilsynet kan fx gå 

på tværs af sektorer/enheder) eller ved særlig udfordringer m.v. 

 Frisættende ledelse – tillid til medarbejderne og deres faglighed. 

Tillid til hinanden

 Der skal etableres en såkaldt overgangsperson-funktion (som fx 

demensvejleder, pårørenderådgiver osv.), som kan støtte borgeren 

og de pårørende ved overgange både på tværs af sektorer og 

internt for at skabe tryghed for borgeren og de pårørende.

Gruppe: 9 Tema: Organisering af ældreplejen 
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Udfordringsbilledet

Hvilke udfordringer er der inden for temaet? 
(Fx udfordringer på borger-, medarbejder-, leder-, samfundsniveau)
• Der mangler en formel ramme for overgange fra eget hjem til plejehjem – der er risiko for at vigtig viden om borgeren ikke deles mellem enhederne.

• Siloorganisering hindre samarbejde på tværs og langsigtede tværgående indsatser, herunder mindre fokus på tværfaglige kompetencer

• Borgeren, medarbejdere og pårørende har det svært i overgange

• Det er en stort udfordring med rekruttering, fastholdelse – herunder af elever* Der er mange udfordringer, men hvis der ikke er nogle medarbejdere, så er det svært at 

gøre noget

• Ældreområdet mangler ressourcer

• Der behov for flere tværfaglige kompetencer, men også en drøftelse af, hvornår man fagperson – og hvad en fagperson er i forhold til opgave. Er en tømmer en fagperson 

på et aktivitetstilbud?

• BUM-model giver skævt fokus på borgeren – og sætter ikke borgerens behov i centrum. Det giver for meget bureaukrati, som kunne have været brugt på borgerne.

• Social forråelse

• Hvad er vigtige i ældreplejen – kender vi opgaven?

• Øget kompleksitet med behov forskellige kompetencer (sundhedsvæsenet)

• Der er mange forskellige medarbejdere hos den ældre

• Samarbejde med pårørende kan være svært – hvordan kan man mødekomme de pårørendes krav og forventninger*

• Hvorfor skal vi måle – hvad måler vi i det hele taget på

• Der mangler anerkendelse til faget
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Udfordringsbilledet

3) Hvad er den vigtigste udfordring – og hvorfor? / Hvad er det for en type udfordring– og hvad betyder det 

for eventuelle ideer til nye veje? 

Siloorganisering hindre samarbejde på tværs og langsigtede tværgående indsatser og brug af tværfaglige 

kompetencer

- Når der ikke er fælles ledelse/ledelse på tværs er der forskellige interesse på spil for de forskellige sektorer, fx ved udskrivelse

- Midler burde følge cpr-nr. for at undgå sektoropdelte kasser. Økonomiske interesse i de forskellige sektorer skaber forskellige incitamenter for hhv. kommune og hospital.  

- Sektorovergange – det skal gå for hurtigt for borgeren, men også de pårørende – og medarbejderne, som bliver udfordret i deres faglige arbejde

- Sektorovergange er meget svære, som kræver en tilpasse tværfaglig organisering

- Man taler ikke altid samme sprog på tværs af sektorer, som kan blive svært i plejen og støtten for borgeren

- Behandling kan tage lang tid

- Forskellige omsorgs- og journalsystemer, der ikke taler sammen – det påvirker videndelen om borgeren, borgerens behov og ønsker

- Utryghed og frustration for pårørende, som let kan blive tabt i overgange med mange forskellige informationer

- Også konkurrence om de økonomiske midler 

Rigtig mange forhold under denne udfordring handler om, hvordan man organiserer et godt forløb for borgeren på tværs af sektorer. Det handler 

om økonomimodeller, fælles dokumentationssystemer, tryghed for borgeren og de pårørende og et fælles sprog om borgeren for medarbejderne på 

tværs. 
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Udfordringsbilledet

Vores vigtigste udfordring er (og hvorfor):

Den vigtigste udfordring er at sikre sammenhæng og koordination på tværs af interne og eksterne sektorer for at skabe et 

bedre forløb for borgeren og de pårørende. Dette ved at undgå fx silo- og kassetænkning, bureaukrati, forskellige 

dokumentationssystemer og i stedet fremme fælles interesser i det konkrete patient/borgerforløb og sikre at de økonomiske 

midler følger borgerne 
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Ideer til nye vejeHvilke konkrete, nye ideer skal der til for at bidrage til at løse udfordringen? 

 Kulturforandringer/ændring ? Vi skal tilpasse os borgerens behov og ikke borgeren, som skal tilpasse sig os (vores systemer)***

 Opfordres til at arbejde på tværs, start i det små. Start lokalt, men obs på udfordringer (gå ind i hinandens ledelsesrum), men der er behov for mere SKAL end KAN for at lykkes

 Handleplan/koordinator for borgeren – hjælpe borgeren med at opfylde borgerens behov/ønsker. Hjælpe borgeren tæt på. Skab relation til borgeren (og det samme fra gælder 

for pårørende) 

 Overgangsperson – uanset om det er på tværs internt eller eksternt. Støtte borgeren i forløb**

 På tværs: Vi er fælles om borgeren (borgeren er ikke vores eller deres) – også økonomisk (undgå kassetænkning)

 Sætte borgeren i centrum, lade pengene følge borgeren* (det er borgeren, som skal have midlerne – og derfor kan shoppe

 Tilgodese borgerens behov – hvilke interesser har borgeren. Lad medarbejdere mødes på tværs for at sætte borgeren i centrum

 Alle kan kunne læse om borgeren på tværs (journaler/dokumentation)

 Ønsketænkning - starte helt forfra og se det hele i helikopterperspektiv

 Nedlægge bureaukrati i overgange**

 Måske også lade "markedskræfterne" råde, hvem giver den bedste omsorg

 Der skal styr på den grundlæggende pleje, det vil også gøre det lettere at håndtere borgerforløbet

 Opbygge relation på det  nye sted/enhed, inden borgeren flytter ind

 Anbefalinger på det organisatoriske niveau, som kan gøre en forskel

 Der skal laves et set-up, hvor der kan hentes hjælp til at styrke praksis og samarbejde med pårørende indefra. STPS og videnscenter for værdighed kan ikke hjælpe/Kan ikke 

hjælpe udefra***

 Anerkendelse af medarbejderne 

 Se borgeren som en kunde, som kan medvirke til at sættes borgeren i centrum*

 Opstartsmøder med borger og pårørende

 Undgå kassetænkning/proceduremodellen/BUM  – alle har ikke samme behov (fx bad) BUM skal udfases – tænke helt nyt**

 Mere frihed til at medarbejderen kan levere det, som borgeren selv oplever at have behov for (hent viden fra sygeplejen i forhold til styringsudfordringer) mhp. at øge 

borgertilfredshed og frisætte pårørende (behøver ikke være talerør for de pårørende)

 Frisættende ledelse – tillid til medarbejderne og deres faglighed. Tillid til hinanden.***

 Værdighedstestamente, når man fx flytter ind i plejebolig
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Ideer til nye veje

Udvælg de bedste konkrete, nye ideer, der bidrager til at løse udfordringen 

 Kulturforandringer/ændring ? Vi skal tilpasse os borgerens behov. Det er ikke borgeren, som skal tilpasse sig os (vores systemer)*** Vores 

systemer ved fx overgange skal indrettes sådan

 Der skal laves et tilsyns-set-up, hvor der kan hentes hjælp til at styrke praksis og samarbejde med pårørende indefra ved fx overgange. STPS 

og Videnscenter for værdighed kan ikke hjælpe/Kan ikke hjælpe udefra***

 Frisættende ledelse – tillid til medarbejderne og deres faglighed. Tillid til hinanden.***

 Der skal etableres en overgangsfunktion, som kan støtte borgeren og de pårørende ved overgange både på tværs af sektorer og internt for at 

skabe tryghed.

 Nedlægge bureaukrati i overgange**

 Undgå kassetænkning/proceduremodellen/BUM  – alle har ikke samme behov (fx bad) BUM skal udfases – tænke helt 

nyt**



Operate |  Side  7

Ideer til nye veje

Hvem kan bidrage til at gennemføre ideerne? (Medarbejdere, ledere, myndigheder, kommunen, regionen, 

Folketinget, borgeren selv) Og hvad skal de bidrage med? (ressourcer, ledelseskraft, ændrede regler etc.)

 Økonomi og politiske beslutninger, som kan skabe råderum for den gode intention om at ville borgere og 

medarbejdere det bedste i ældreplejen

 Politikere: Puljer skal være øremærket til at omsætte ideerne i praksis (flere medarbejdere i praksis)

 STPS: Man skal kunne bestille et tilsyn fra STPS, når man er bekymret/der er behov for bredere hjælp med 

det samme. Få hjælp til at kigge os over skulderen 

 Politikere: Skal lægge målrettede opgaver ud til kommunerne for at flytte noget for alvor. Det er ikke nok 

kun med anbefalinger

 Politikere: BUM skal nedlægges. Det kræver rum og ressourcer til at sætte ledelse og medarbejdere fri, fx 

tid til faglig refleksion og borgerkonferencer

 ALLE: Lytte til medarbejdere og borgeren
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Forslag til nye veje

Hvilke barrierer kan der være for at komme i mål? (vaner, kultur, tid, ressourcer, medarbejdere, kompetencer 

etc.) 

 Forandringsparathed og takten – tager tid. Kan være svært at handle hurtigt (se på det private) 

 Manglende medinddragelse og involvering af medarbejdere og ledere – og manglende støtte fra ledelsen

 Der er ikke altid så mange stemmer i ældreomsorgen lokalpolitisk – det koster for meget

 Rekrutteringsudfordringer for ledere og medarbejdersiden

 Rigtig anvendelse af midler

 Manglende prestige af ældreområdet så faget tales op og derved fremme rekruttering og fasholdse

 Puljemidler, der udløber/eksisterende system og finansiering på ældreområdet


