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Undersøgelse
”Stemmer fra fremtiden”
___
I projekt erantis er det væsentligt, at borgerne
også bliver hørt til, hvordan de mener
fremtidens hjemmepleje og sygepleje skal se
ud.
Ud af projekt erantis er der derfor sprunget
undersøgelsen ”Stemmer fra fremtiden”. Vi
ønsker at få indsigt i borgernes ønsker og
forventninger til fremtidens hjemmepleje og

Eksempler på læringscirklernes prøvehandlinger

sygepleje, så denne viden kan indgå i de

___

nærmeste års planer inden for området.
Lis Puggaard har tilrettelagt undersøgelsen og

Vi ved, at kontinuitet er vigtigt for borgerne, hvor det som udgangspunkt
er de samme få medarbejdere, der kommer i deres hjem. I erantis er der
særligt fokus på, hvordan man i både Hjemmeplejen og Sygeplejen i
højere grad kan øge kontinuiteten hos borgerne.
En af prøvehandlingerne i erantis er derfor, at sygeplejerskerne dagligt
skal se på næste dags køreliste med det fokus, at kørelisten er planlagt,
så den giver mest mulig kontinuitet hos borgerne.

vil, i samarbejde med seks nuværende og
tidligere medarbejdere fra Sundhed & Ældre,
de næste måneder interviewe 40 borgere
mellem 50-80 år, som bor i Ikast-Brande
Kommune. Alle disse borgere får hjælp og
kender derfor allerede kommunen.
De får spørgsmål som ”Hvad er vigtigt for dig,
hvis du skal have hjælp om 5-10 år?”; ”Hvad

Sygeplejerskerne oplever, at de, ved at være opmærksomme på

forventer du af hjælpen og mødet med

kørelisten allerede dagen i forvejen, bedre kan lave aftaler og jonglere

kommunen nu og i fremtiden?” og ”Hvad vil du

rundt i planen i forhold til, hvad der giver mening for borgerne på
kørelisten dagen efter.

gerne have ud af den hjælp, du får nu og i
fremtiden?”
Denne gode indsigt i borgernes ønsker og

Flere borgere har udtrykt, at de oplever større kontinuitet, og at de i

forventninger til fremtidens hjemme- og

højere grad oplever, at de kan regne med, hvornår næste dags besøg

sygeplejepleje, vil blive præsenteret på erantis

ligger. En sygeplejerske fortæller, at det giver mening for hende i

nationale konference til juni 2022.

hverdagen og giver større arbejdsglæde, da hun i højere grad ved, hvad
hun kan forvente af dagen. En sygeplejerske har oplevet, at en borger
havde gjort flere ting klar, da hun havde mulighed for at lave en aftale
dagen i forvejen. En sygeplejerske fortæller også, at der er et andet
fokus i planlægningen nu, da spørgsmålet hele tiden er ”giver det
kontinuitet hos borgeren” fremfor ”hvordan det passer i tiden på
kørelisterne”.
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