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7. Syg eller døende i eget hjem
 
Flere ældre og syge borgere 
Levealderen i Danmark er stigende, men det betyder ikke, at borgere bliver mindre syge. 
 
Det hænger blandt andet sammen med, at ældre lever længere med kroniske sygdomme, der 
kræver behandling og pleje.  
 
Danmarks Statistik skønner, at i 2025 vil der være 60% flere borgere med de mest forekommen-
de kroniske sygdomme, end der var i 2013. 
Fremskrivningerne viser endvidere en stigning i antal borgere med psykiske lidelser, ofte i kombi-
nation med et misbrug.  
 
Ældre borgere, borgere med kronisk sygdom og mennesker med psykiske lidelser vil således 
ofte opleve et langt sygdomsforløb, hvor sygdom bliver en fast del af hverdagslivet. Samtidig har 
disse grupper ofte komplekse behandlingsforløb, der indebærer indsatser på tværs af sygehus 
og den kommunale hjemmepleje og med behov for kontakt med forskellige faggrupper i sund-
hedsvæsenet.  
 
Vi vil i de kommende år også se, at antallet af dødsfald i befolkningen stiger med 10%, naturligt 
nok fordi der bliver flere ældre. Det er væsentligt, at hovedparten af de alvorligt syge borgere 
giver udtryk for, at de ønsker at forblive i eget hjem indtil døden.

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Regeringen har i 2018 fremsat et udspil til en omfattende sundhedsreform, der på flere områder 
vil ændre opgavefordelingen mellem region og kommune 22. Flere og mere specialiserede  
behandlingsopgaver skal løses tæt på borgeren og i borgerens eget hjem. 
 
Det betyder, at der bliver overført flere opgaver fra sygehus til kommune og de opgaver, som æl-
dreområdet i fremtiden skal varetage, bliver mere specialiserede. For eksempel betyder det, at 
når en borger er indlagt på sygehuset, vil en given behandling blive igangsat, og borgeren vil blive 
udskrevet til eget hjem til fortsat behandling. Det kan eksempelvis være fortsat kemoterapibe-
handling, eller hvor der gives medicin ind i en blodåre. Det betyder, at kravene til en mere fleksibel 
opgaveløsning i den kommunale hjemmehjælp og sygepleje stiger, fordi ældreområdet skal være i 
stand til at varetage disse specialiserede opgaver, uanset på hvilket tidspunkt af døgnet  
behandlingen skal gives. 
 
Når opgaverne flyttes fra sygehuset til borgerens eget hjem, betyder det også, at ældreområdet 
skal samarbejde tættere med sygehus og praktiserende læger. I regeringsudspillet til en  
sundhedsreform stilles der derfor større krav om at udvikle nye samarbejdsmodeller mellem 
sygehus, de praktiserende læger og kommunen.
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Borgernes krav og forventninger 
Når en borger er syg eller døende og har brug for hjælp fra ældreområdet, er det betydningsfuldt 
for den enkelte at blive mødt af medarbejdere, der formår at se mennesket bag ved sygdommen 
og lidelsen i den samlede livssituation, som borgeren er i.

Den syge eller døende borger har brug for, at indsatser, pleje og omsorg bliver tilrettelagt med 
udgangspunkt i de ønsker og behov, som den enkelte har. Borgeren og dennes familie har brug for, 
at forventningerne til hinanden er afstemt. Det kan for eksempel være, at man har snakket om, 
hvad det er for en rolle, de pårørende gerne vil spille i forløbet, hvad det er, de gerne vil hjælpe til 
med, og hvad det er, hjemmehjælpen eller sygeplejersken kan bidrage med.

Som borger har man brug for at blive mødt af medarbejdere, der er fagligt dygtige til at varetage 
de mange specialiserede opgaver. Personalet skal udvise en nysgerrighed på, hvad der er vigtigt 
og betydningsfuldt for borgeren. Personalet skal også udvise respekt og forståelse for den  
enkelte, så borgeren føler, at det stadig er eget hjem – i eget hjem, og ikke en mini-institution.

De pårørende har brug for at blive inddraget, få viden om hvad der skal foregå og blive guidet i en 
virkelighed, som for de fleste er ny og ukendt. Mange har aldrig prøvet at være pårørende til en, 
der er alvorligt syg eller døende, endsige prøvet at have noget med hjemmehjælpen eller hjem-
mesygeplejen at gøre. Det kan næsten sammenlignes med at træde ind i en ny og ukendt verden, 
som for mange er forbundet med utryghed. Derfor er der brug for personale, der kan guide og 
oversætte, der kan vise vejen og informere, så de pårørende kan finde vej i den nye virkelighed.

Både den syge og de pårørende har brug for, at det enkelte sygdomsforløb er koordineret og 
sammenhængende på tværs af fx sygehus, praktiserende læge og ældreområdets personale.  
Det skal ikke være den syge eller de pårørende, der skal have ansvaret for at skabe denne  
sammenhæng.
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Svendborg Kommunes indsatser på området
Når man som borger bliver syg eller er døende og har brug for hjælp, kan borgeren møde forskel-
lige faggrupper, uanset om man bor i eget hjem eller på plejecenter. Social- og sundhedshjælpere 
og social- og sundhedsassistenter yder både praktisk hjælp og personlig pleje. Sygeplejerskerne 
varetager de sygeplejefaglige opgaver i tæt samarbejde med social- og sundhedsmedarbejderne 
og ofte også med borgerens praktiserende læge.

Ud over dette har Svendborg Kommune følgende specialiserede indsatser:

• Forebyggelse og tidlig opsporing af begyndende sygdom
Siden 2017 har personalet på ældreområdet arbejdet med at implementere systematisk tidlig 
opsporing af begyndende sygdom. 
Tidlig opsporing betyder at opdage begyndende sygdom, før ”det løber løbsk” ud fra den logik, at 
jo tidligere en behandlingsindsats iværksættes, jo mildere bliver forløbet, og jo mindre risiko er 
der for alvorlig udvikling. Det mindsker risikoen for funktionstab, og der er større sandsynlighed 
for, at borgeren kan blive i eget hjem og undgå en unødig indlæggelse.

• Den døgndækkende akutfunktion
Svendborg Kommune har en døgndækkende akutfunktion, hvor specialuddannede sygeplejersker 
i samarbejde med det øvrige personale bidrager til at forebygge unødige indlæggelser. Akutfunk-
tionen er organiseret sådan, at akutsygeplejerskerne i princippet står til rådighed døgnets 24 
timer.  
 
Navnet akutfunktion er egentlig misvisende, for der er ikke noget blåt blink eller ambulanceagtigt 
over det. Akutsygeplejerskerne er specialuddannet i de komplekse forhold, der ofte er hos den 
ældre medicinske borger, og i modsætning til deres andre sygeplejekolleger har de tiden til at få 
analyseret situationen, få skabt et overblik over de relevante indsatser, fordi de ikke skal videre 
til en anden borger på deres liste.  I forbindelse med et projekt kaldet Gerikuffert-projektet 23,  
er akutsygeplejersken udstyret med teknik, der giver mulighed for at scanne blæren og tage  
blodprøver, så de får flere informationer, de kan videregive til borgerens praktiserende læge. 
 

  23 Gerikuffertprojektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og foregår i samarbejde med 3 andre    
         fynske kommuner: Faaborg Midtfyn Kommune, Nordfyn Kommune og Kerteminde Kommune
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Projekt Akutplads i eget hjem er en udbygning af den eksisterende akutfunktion. Dels får akut-
sygeplejerskerne mulighed for yderligere udstyr til forskellige helbredsmålinger, dels er der 
mulighed for at etablere ’akutplads’ i borgerens eget hjem i op til 3 døgn, hvor specialuddannet 
personale kan være til rådighed hele døgnet. Det skal både bidrage til at forebygge unødige ind-
læggelser, og give mulighed for at kunne hjemtage borgere fra sygehus tidligere, idet igangsatte 
behandlinger kan udføres i eget hjem. Ikke mindst vil en unødig indlæggelse betyde en yderligere 
forværring af en i forvejen sårbar situation, så ved at etablere indsatserne uden at skulle flytte 
borgeren, øges sandsynligheden for hurtigere bedring. Når borgeren har mulighed for at blive i 
eget hjem, understøtter det endvidere borgerens selvbestemmelse og muligheden for at have 
familie og pårørende omkring sig i kendte omgivelser. Det øger sandsynligheden for at borgeren 
oplever et bedre, effektivt og mere sammenhængende forløb. 

• Lindring og livskvalitet i den sidste del af livet

”I Svendborg Kommune skal borgerne opleve, at livet leves lige til det sidste”. 
Det er et af målene i Svendborg Kommunes værdighedspolitik. Et godt mål, et vigtigt mål, men 
også et mål der kan blive udfordret, når man får en livstruende sygdom, bliver ældre og svækket 
og ’livet går på hæld’.

I disse situationer er der i sagens natur opmærksomhed på sygdom og behandling og på alt det, 
man ikke mere kan og derfor skal have hjælp til. En opmærksomhed der ofte helt kan overskygge 
de ting, der giver glæde og kvalitet i livet.

Ved målrettet og tidligt i forløbet at tage ansvar for at invitere til en snak med borgeren og de 
pårørende om, hvad der er vigtigt og betydningsfuldt for dem, kan indsatserne i samarbejde 
tilrettelægges, så lindring og livskvalitet bliver understøttet. 

Den enkelte borgers forløb er individuelt og er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes 
behov og ønsker for den sidste tid. Disse forløb er ofte karakteriseret ved en uforudsigelighed i 
behov og ønsker. Derfor skal der hele tiden være en opmærksomhed på at tilpasse de lindrende 
indsatser til lige netop den aktuelle situation. Lindring handler ikke kun om den rette smertebe-
handling eller at afhjælpe kvalme og forstoppelse. Det handler også om at kunne være der og 
stille sig til rådighed, når smerterne har en mere åndelig eller psykologisk karakter.  
 
Når spørgsmålene rejser sig:  
Hvorfor lige mig? Har jeg fået det ud af mit liv, som jeg egentlig ønskede? Eller når borgeren bare 
er rigtig ked af, at livet snart slutter. Som sognepræst Elisabeth Rokkjær Hammer siger:  
”Medarbejderne skal være medvandrere i borgerens sidste tid, så borgeren ikke oplever  
at være statist i eget liv”.
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Retninger frem mod 2025
På baggrund af dialog på borgermøder, skitserede udfordringer og eksisterende initiativer skal 
Svendborg Kommune frem mod 2025 sikre, at:

Ad. 1: Indsatser iværksættes fleksibelt, med værdighed og  
respekt for det enkelte menneske i dets livssituation.  
Borgere, der ønsker det, skal have mulighed for at blive i eget 
hjem indtil døden 
De medarbejdere, der skal hjælpe borgeren, finder ud af, hvad der er givet – i stedet for at tage 
det for givet. Det betyder, at før indsatser besluttes og sættes i værk, har man sammen med 
borgeren og de pårørende fundet ud af, hvad der er vigtigt og betydningsfuldt for borgeren, og 
forventninger er afstemt.  
 
Ældreområdet skal udvikle og afprøve metoder og redskaber, der understøtter at personalet til-
rettelægger deres indsatser efter borgerens behov og levevis – fremfor at borgeren skal tilpasse 
sig standardiserede regler og rutiner.

Medarbejderne har værktøjer til at kunne afdække borgerens livssituation og –vilkår, og de har 
faglige kompetencer til at kunne forstå de sammenhænge, der har betydning for borgerens udfor-
dringer.

Svendborg Kommune skal sikre, at:

1.	 Indsatser	iværksættes	fleksibelt,	med	værdighed		
 og respekt for det enkelte menneske i dets  
	 livssituation.	Borgere,	der	ønsker	det,	skal	have		 	
	 mulighed	for	at	blive	i	eget	hjem	indtil	døden

2. De enkelte borgerforløb er koordinerede og  
	 sammenhængende	på	et	højt	fagligt	niveau

3.	 Ældreområdet	er	karakteriseret	ved	at	være	 
 i front med udvikling og nytænkning til gavn  
 for borgerne
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Ad. 2: De enkelte borgerforløb er koordinerede og  
sammenhængende på et højt fagligt niveau
Der skal være en samlet indgang for borgere og pårørende. Funktionen som koordinator af bor-
gerforløb er defineret og prioriteret som væsentlig og indgår naturligt i den daglige planlægning 
af arbejdsopgaverne. 
 
Koordinerede og sammenhængende forløb fordrer, at samarbejdet med OUH og de praktiseren-
de læger prioriteres, er velfungerende og forpligtende, og samarbejdet bliver tilrettelagt med 
udgangspunkt i den enkelte borgers forløb. Svendborg Kommune skal derfor have fokus på at 
udvikle og styrke dette samarbejde med OUH og de praktiserende læger. 
 
Medarbejderne skal løbende udvikle deres kompetencer i forhold til at varetage specialiserede 
opgaver, baseret på den nyeste forskning.

Ad. 3: Ældreområdet er karakteriseret ved at være i front med 
udvikling og nytænkning til gavn for borgerne
Der er et stærkt ønske om at udvikle de bedste løsninger til gavn for syge og døende borgere i 
Svendborg Kommune. Der prioriteres ressourcer til udvikling og kvalitetssikring. Ældreområdet 
er særligt opmærksom på at benytte sig af den nyeste forskning og evidens samt involvering af 
frivillige.
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