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Undersøgelsens tre skridt

1) Spørgeskema med brugere (borgere og 
pårørende)

Svarprocenter: 
- 36 % blandt borgere på ældrecentre
- 54 %* på blandt pårørende på ældrecentre
- 40 % blandt borgere i hjemmeplejen

- (Pårørende i hjemmeplejen)

2) Interviews med brugere (borgere og 
pårørende)

3) Workshop med udvalgte ledere om god praksis



Værdighed
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Rangering af ældrecentre efter højeste vurdering



Kost og måltider



Kost og måltider – Maden

• Formål: Undgå utilsigtet vægttab hos 
ældrecenterborgere

• Vi har undersøgt tilfredshed med maden og de 
sociale rammer om måltidet.

• 9 ud af 10 borgere på ældrecentrene er samlet 
set tilfredse med måltiderne.

• Lederne havde flere gode ideer til småtspisende 
borgere, fx  

• Appetitvogn

• Medbestemmelse ift. menuen
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Sammensætningen af maden?

Måltiderne samlet set?

Kvaliteten af maden?

Variationen af maden?

Den måde personalet anretter maden på?

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med…
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Kost og måltider – Stemningen

• Det største forbedringspotentiale er stemningen 
under måltiderne

• 14% mener ikke stemningen er god 

• Ledernes forslag til forsøge at løfte stemningen: 

- Borddækning der inviterer til samtale 
- Borgernes placering ift. hinanden 
- Personaledeltagelse til middagen

Hvordan er stemningen under måltiderne?
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Overgange ved indlæggelse og aflastning



Overgange

Formål: Forbedre overgange i forbindelse med indlæggelse eller aflastning



• Utryghed opstår oftest ved overgang til eget hjem

• Trygheden kan styrkes ved, at borgeren føler, at der er styr på det praktiske (i dag: 85 %)



• Utryghed opstår oftest ved overgange til og fra sygehuset

• Trygheden kan styrkes ved, at de pårørende føler, at der er styr på det praktiske (i dag: 80 %) og at 
kommunen er gode til at inddrage (i dag: 75 %)



Vigtigt at borgere og pårørende 

føler,
at der er styr på det praktiske



Kontaktpersoner



Kontaktperson

• Formål: Afdækning af kendskabet til 
kontaktpersonsordningen og hvordan den kan 
udbredes.

• Der er et lavt niveau af kendskab til ordningen. 
1/3 ved hvem deres kontaktperson er. 

• De, der kender deres kontaktperson, er typisk 
blevet informeret af kontaktpersonen selv. 

• Som oftest kontakt på ugentlig basis.

• Størstedelen synes, at deres nuværende omfang 
af kontakt til kontaktpersonen er passende. 

”Ved du, hvem din kontaktperson er?”
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Kontaktperson

• Stor tilfredshed med kontaktpersonerne både 
hos ældrecentre og hjemmeplejen. +95% mener, 
at de har et godt samarbejde. 

• Forskel i andelen, der er ”Helt enig” på 
spørgsmål tre.

• Udfordringer med at udbrede kendskabet: 
Personaleudskiftning, sygdom og konstant flow 
af borgere 

• Middel til at udbrede kendskabet:
- Hænge et billede af kontaktperson et synligt sted
- Kontaktpersonen afholder indflytningssamtalen med 
borger og pårørende
- Systematisk opfølgning fx ved fast kadence

Min kontaktperson…

74%

76%

89%

53%

75%

85%

10%

16%

7%

36%

19%

13%

12%

6%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Er god til at sætte mig ind i information fra
kommunen

Kender mine ønsker og behov

Og jeg har et godt samarbejde
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Ensomhed



Ensomhed

• Formål: Bekæmpe ensomhed blandt ældre

• Forventeligt med højt ensomhedsniveau pga. 
coronapandemien

• Cirka hver anden oplever, at være ufrivilligt 
alene - knap 1 ud af 7 oplever det ofte

• Cirka hver femte mener ikke, at de har et 
interessefællesskab med de mennesker, som er 
omkring dem

• Ledernes input til ensomhedsbekæmpelse

• Snak åbent med de ældre om ensomhed – og 
med særligt fokus på dem, som før har været 
meget sociale. 

• Få skabt arrangementer som kan stimulere. 
Noget til enhver smag: 

• Massage/berøring for de ældre

• Arrangementer med frivillige eller pårørende

• Banko, dans mm.

Omfanget af ensomhed blandt borgere i hjemmeplejen og på 
ældrecentre 
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Hvor ofte føler du dig udenfor?

Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen
med?

Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?

Hvor ofte føler du dig udenfor?

Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen
med?

Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?
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Fælles drøftelse

• Spørgsmål?

• Jeres overvejelser pba. resultaterne


