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Prøvehandling: små ”geogrupper” i hjemmeplejen 

___ 

I erantis er målsætningerne blandt andet mere 

selvbestemmelse og øget person- og proceskontinuitet hos 

borgerne. For at opnå dette, er en af prøvehandlingerne i 

projektet, at hjemmeplejen er delt op i små geografiske grupper. 

Allerede nu fortæller flere borgere, at de i højere grad oplever, 

at det er de samme få, der kommer i løbet af en dag, og de 

oplever større genkendelighed blandt medarbejderne.  

De små geogrupper sidder sammen om morgenen og drøfter 

deres kørelister og samarbejder omkring fordeling af eventuelle 

ekstra besøg. Der er mulighed for faglig sparring omkring 

problemstillinger hos fælles borgere. Møderne har resulteret i, 

at flere medarbejdere i højere grad oplever øget forudsigelighed 

og tryghed i løbet af en arbejdsdag, da de ved, hvilke kollegaer 

de kan ringe til i løbet af en dag ift. hjælp eller faglig sparring. 

Adspurgte medarbejdere fortæller: 

”planlægning af den enkelte dag kommer til at passe med den 

enkelte borgers ønsker”, 

”Det er blevet nemmere at følge op på borgerne, da vi i højere 

grad kommer hos de samme” 

”Vi får selv lov at arbejde hen imod det rigtige resultat hos 

borgerne, da vi kender dem og kommer hos de samme” 

”Vi er gode til at briefe hinanden om borgere, så alle får f.eks. 

ny viden om en bestemt borger” 

”Vi oplever mindre uro - det gør det nemmere at fordele, når vi 

sidder i små grupper” 

”Jeg oplever glade og smilende kollegaer” 

En medarbejder fortæller også; ”det er en proces, og der er lang 

vej endnu, men jeg er sikker på, det nok skal blive godt”. 

Næste skridt i prøvehandlingen er, at geogrupperne selv skal 

fordele ferie og fridage med henblik på større personkontinuitet 

hos borgerne og mere medbestemmelse til medarbejderne.  

 

 

Hvorfor erantis? 

____ 

Inderst inde ved vi det jo godt, men det er bare 

ikke altid, at det vi ved, stemmer overens med 

den måde, vi har indrettet systemerne rundt om 

os på. Vi mennesker trives bedst med en vis 

portion selvbestemmelse. Vi trives med 

mulighederne for involvering. Vi vokser med 

ansvaret. Vores omsorg, nærvær og livskvalitet 

øges og 

…derfor arbejder vi med erantis. 

Erantis er et udviklingsforløb, og formålet er at 

skabe et nyt rum, hvor borgere og 

medarbejdere kan opnå øget selvbestemmelse 

og involvering, da det er vejen til mere omsorg 

og nærvær.  

At arbejde med prøvehandlinger hjælper os i 

denne udvikling. Prøvehandlingerne starter i 

det små og udvides med tiden til at omfatte 

flere medarbejdere og borgere. På den måde 

kan vi blive klogere på, om én prøvehandling ét 

sted - også giver mening andre steder.    

Et eksempel på det er, at 4 medarbejdere, indtil 

nu, har spurgt 4 borgere ”Hvad er vigtigt for 

dig?”. Denne prøvehandling udvides 

fremadrettet til, at flere medarbejdere spørger 

flere borgere. Som medarbejder kan du derfor 

forvente at blive inddraget i prøvehandlingerne, 

og på den måde er du med til at styrke 

fremtidens ældrepleje i Ikast-Brande 

Kommune.  
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