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Eksempler på læringscirklernes prøvehandlinger  
___ 

”Jeg kan ikke komme i gang med dagens gøremål, for jeg skal vente på 

sygeplejersken”, sådan fortæller flere borgere om deres hjælp fra 

Sygeplejen. De ønsker at vide, hvornår sygeplejersken kommer, så de 

bedre kan planlægge og bestemme over deres dag. 

Det er et mål i erantis, at borgere skal opleve større selvbestemmelse og 

involvering i deres hverdag, og i den hjælp og støtte de får fra 

kommunen. Vi ønsker derfor at arbejde med, hvordan vi kan skabe 

større fleksibilitet og justeringer i borgerens hverdag og medarbejdernes 

daglige praksis. 

En sygeplejerske er i gang med en prøvehandling, hvor hun ringer eller 

sender en sms til borgerne, en time før hun planlægger at komme. Hun 

har ringet og sendt sms 14 gange til 10 forskellige borgere.  

- Enkelte borgere er blevet forvirrede over opringningen og ønsker 

ikke fremover at blive ringet op  

- Mange borgere er blevet glade og har blandt andet sagt: ”så kan 

min mand og jeg planlægge, hvornår vi skal afsted”, ”så kan jeg 

lukke hunden ind, før du kommer” og ”så kan jeg være klar, når du 

kommer” 

- En gang blev sygeplejersken forsinket, det tog borgeren pænt og 

var stadig tilfreds med, at hun var blevet ringet op 

Vi arbejder videre med prøvehandlingen, for vi skal blandt andet finde 

ud af: hvordan vi kun ringer til de borgere, for hvem det er et ønske? 

Hvordan det kan lade sig gøre, at flere sygeplejersker ringer eller sender 

sms til borgerne, eller om borgerne på en anden måde kan opleve større 

forudsigelighed i deres hjælp fra sygeplejen? 

___ 

 

___ 

Referencegruppens rolle i erantis 
___ 

 
Referencegruppen er ambassadører for erantis- 
projektet og dens formål er at:  

- involvere og skabe ejerskab blandt 

interessenter omkring projektet  

- at tilføre viden og erfaringer, der 

bidrager til at kvalificere projektet 

Gruppen består af TR og AMR fra Hjemme- og 

Sygepleje, Ældrerådet, FOA, DSR, Danske 

fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og 

Socialpædagogerne.  

Mandag d. 30. august havde vi det første møde 

i gruppen, hvor temaerne var: 

SELVBESTEMMELSE OG KONTINUITET. Vi 

drøftede, hvordan og hvad vi forstår ved 

selvbestemmelse for borgerne – men også for 

medarbejderne, og hvilke faktorer der har 

betydning for borgernes oplevelse af 

selvbestemmelse og kontinuitet. 

Er du medarbejder og interesseret i at vide 

mere så kontakt din TR eller AMR:          

Heidi Bach Henriksen, TR FOA Hj.pl. Nord     

Heidi Dixen Skov, AMR Hj.pl. Nord                   

Arne Nielsen, AMR Hj.pl. Nord                       

Mette Nørup Sørensen, TR FOA Hj.pl. Syd     

Kisser Nygaard Kristensen, AMR Hj.pl. Syd                                                                 

Jeanette Andrea Nielsen, AMR Hj.pl. Syd    

Maren Falk Thomsen, TR DSR Visitatorerne        

Iben Trabjerg, AMR Sygepleje Nord.               

Irene Lillegaard Nielsen, TR DSR, Syg.pl.Nord 
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