
Nr. 6 / 19. juni 2015 / 34. årgang

FAGBLADET FOR PLEJE- OG SYGEHUSSEKTOREN

Magasinet

PLEJE
Danmarks

mest
hjælpsomme

plejeseng®

RotoCare® · RotoFlex®

LEWEL PLUS - Livskvalitet hele livet...
Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Tel 7551 7070 · www.lewelplus.dk · info@lewelplus.dk

Danmarks
mest

hjælpsomme
plejeseng®

RotoCare® · RotoFlex®

LEWEL PLUS - Livskvalitet hele livet...
Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Tel 7551 7070 · www.lewelplus.dk · info@lewelplus.dk

RotoCare® • RotoFlex®

LEWEL PLUS • Storegade 44 • 6640 Lunderskov • Tlf. 7551 7070 • www.lewelplus.dk

Danmarks
mest

hjælpsomme
plejeseng®

RotoCare® · RotoFlex®

LEWEL PLUS - Livskvalitet hele livet...
Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Tel 7551 7070 · www.lewelplus.dk · info@lewelplus.dk

Danmarks
mest

hjælpsomme
plejeseng®

RotoCare® · RotoFlex®

LEWEL PLUS - Livskvalitet hele livet...
Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Tel 7551 7070 · www.lewelplus.dk · info@lewelplus.dk

RotoCare® • RotoFlex®

LEWEL PLUS • Storegade 44 • 6640 Lunderskov • Tlf. 7551 7070 • www.lewelplus.dk

Færre arbejdsskader, bedre tid og øget livskvalitet

Danmarks mest hjælpsomme plejeseng®

Danmarks
mest

hjælpsomme
plejeseng®

RotoCare® · RotoFlex®

LEWEL PLUS - Livskvalitet hele livet...
Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Tel 7551 7070 · www.lewelplus.dk · info@lewelplus.dk

Danmarks
mest

hjælpsomme
plejeseng®

RotoCare® · RotoFlex®

LEWEL PLUS - Livskvalitet hele livet...
Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Tel 7551 7070 · www.lewelplus.dk · info@lewelplus.dk

RotoCare® • RotoFlex®

LEWEL PLUS • Storegade 44 • 6640 Lunderskov • Tlf. 7551 7070 • www.lewelplus.dk

Danmarks
mest

hjælpsomme
plejeseng®

RotoCare® · RotoFlex®

LEWEL PLUS - Livskvalitet hele livet...
Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Tel 7551 7070 · www.lewelplus.dk · info@lewelplus.dk

Danmarks
mest

hjælpsomme
plejeseng®

RotoCare® · RotoFlex®

LEWEL PLUS - Livskvalitet hele livet...
Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Tel 7551 7070 · www.lewelplus.dk · info@lewelplus.dk

RotoCare® • RotoFlex®

LEWEL PLUS • Storegade 44 • 6640 Lunderskov • Tlf. 7551 7070 • www.lewelplus.dk

Færre arbejdsskader, bedre tid og øget livskvalitet

RotoCare  • RotoFlex 
LEWEL PLUS • Storegade 44 • 6640 Lunderskov • Tlf. 7551 7070 • www.lewelplus.dk

® ®

De glemmer ikke at leve
Demensramte tog på højskole og fandt et 
fællesskab i den sorte humor, motionen og 
friheden blandt ligesindede. 
 Side 16-17

Foto: Anne R. Kraufeldt

Plejecenter 
sætter spot på 
ensomhed

side 6-7

Fredericia 
uddanner 750 
ansatte i demens side 2-3

Plejecenter 
sætter spot på 
ensomhed

Kommuner 
skal bekæmpe 
infektioner Side 22-23
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Rygsækken er fuld af vi-
den om demens i den jyske 
kommune, hvor alt pleje-
personale har været sendt 
på kursus i fem eller ti 
dage. Pris: Tre millioner 
kroner.

EFTERUDDANNELSE
Af Anne R. Kraufeldt

Antallet af demensramte 
stiger med lynets hast de 
kommende år. Kommuner 
og regioner har derfor sat 
adskillige faglige skibe i sø-
en for at imødekomme de 

mange faglige udfordrin-
ger. I Fredericia har man ta-
get skridtet fuldt ud: Netop 
nu uddanner man de sidste 
af i alt 750 medarbejdere i 
demens.

Målet er at skabe kon-
tinuitet for demensram-
te borgere og sikre, at alt 
personale på plejehjem og 
i hjemmeplejen er fuldt ud 
kompetente til en dagligdag 
med demensramte.

Alle - lige fra sygeplejer-
sker, social- og sundheds-
personale, pædagoger, køk-
ken- og husassistenter samt 
ergo- og fysioterapeuter har 
deltaget i specialkurserne.

Derudover har man ud-
dannet 28 videnspersoner, 
der med deres specialviden 
kan målrette en indsats i re-
levante situationer.

- Nu kan man løfte i sam-

let fl ok og skal ikke længe-
re afvente, at en demens-
konsulent - der måske ikke 
kender borgeren i forvejen 
- står til rådighed, siger le-
der af demenskonsulenter-
ne i Fredericia Kommune, 
Ea Hanmann.

Hun er også daglig leder 
af plejecentret Øster Elkjær 
og ved, hvad fagpersonalet 
står med af udfordringer i 
dagligdagen.

- Det er i plejens hverdag, 
at man erfarer og lærer. 
Men en god teoretisk bag-
grund spiller også en stor 
rolle, og selvom de forskel-
lige uddannelser har fokus 

Viden om demens

Fredericia investerer 
tre millioner kroner i 
750 fagfolk

Ea Hanmann, leder af demensteamet i Fredericia og af Øster Elkjær Plejecenter, sammen med demenskonsulent Malene Kjær Lassen.
 Foto: Anne R. Kraufeldt

Jeg behøver ikke længe-
re spørge, om man har 
husket at tjekke urinen

Malene Kjær Lassen
 demenskonsulent

”

”
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på demens i nogen grad, 
står det langt fra propor-
tionalt mål med i hvor høj 
grad demens fylder i en ple-
jers hverdag. Det har vi i 
Fredericia taget konsekven-
sen af, siger hun.

Flere opkald 
Videreuddannelsen, som de 
750 medarbejdere har del-
taget i, har ikke blot haft 
fokus på konkrete og hånd-
gribelige situationer i hver-
dagen med borgere, der al-
lerede er ramt af en form for 
demens. Den har også taget 
højde for, at især hjemme-
plejen nu bedre kan se de 
symptomer, der opstår hos 
borgere, der er på vej ind i 
en demenssygdom.

Det mærker demenskon-
sulent Malene Kjær Lassen 
tydeligt.

- Vi får langt fl ere hen-
vendelser fra hjemmehjæl-
perne nu end tidligere. De 
er blevet dygtige til at spot-
te de små ting, der er symp-
tomer på en demenssyg-
dom. Det betyder meget for 
vores tidligere opsporing, 
siger Malene Kjær Lassen.

Hun mærker også, at 
hendes rolle som demens-

konsulent er blevet en an-
den.

- Når en borger ændrer 
adfærd, og fagpersonalet 
beder om hjælp, behøver 
jeg ikke længere spørge, 
om man har husket at tjek-
ke urinen for infektioner, 
eller om borgeren har fået 
nok væske. De basale årsa-
ger til adfærdsændringer 
ligger på rygraden hos med-
arbejderne...

- Det giver mere fl eksib-
le forløb, men betyder og-
så meget for trygheden for 
borgerne, idet de bliver 
mødt af personale, der ken-
der dem i forvejen, siger 
hun og tygger lidt på sin 
egen holdning, hvorefter 
hun konkluderer:

- Fagligheden får bedre 
kår med mere viden i bre-
dere kredse.

319. juni 2015
Magasinet

PLEJE

TILGÆNGELIGHED
HOLDBARHED
FUNKTION
DESIGN

Bestil dit eget katalog på www.nybo.dk 

Tænker du på miljøet?
Det gør vi også

Bæredygtige skjorter og busseronner

Lavet af:
Økologisk bomuld og 
Genbrugs polyester 

Sådan gjorde de
Fredericia Kommunes projekt med uddannelse af 750 medarbejdere i plejesektoren har 
givet genlyd i hele byen.
Projektet har da også involveret en hel del af kommunens medarbejdere og andre aktører.
SOSU Fredericia har stillet undervisere til rådighed. 
De 750 medarbejdere har deltaget i undervisningen i enten fem eller 10 dage: Fem dage 
for hjemmeplejen og det ordinære plejehjemspersonale, mens kommunens vikarkorps, 
videnspersoner og medarbejdere på plejecentre med demensafsnit har fået 10 dages un-
dervisning.
Personalet er blevet afl øst via et rotationsprincip på de dage, undervisningen er foregået.
Undervisningen var en blanding mellem teori og praksis: På fem-dages kurserne har per-
sonalet haft teori i to dage, derefter 3-4 dage på arbejdspladsen og så tilbage på skole-
bænken i tre dage.
Derudover har medarbejderne skullet udarbejde pædagogiske handleplaner.
Udgangspunktet i undervisningen var den engelske psykologiprofessor Tom Kitwoods 
”demensblomst” og teorier for god demensomsorg og -pleje.

Nu kan man løfte i 
samlet fl ok

Ea Hanmann 
leder af demensteamet

”
”

Videnspersoner
Fredericia Kommune udvalgte og videreuddannede 28 videnspersoner, der fi k en særlig undervisning i forløbet med videreuddannelse af kommunens i alt 750 plejepersonaler. Videnspersonerne er 
idag fordelt i deres normale roller på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen. De kender dermed borgerne i hverdagen. Social- og sundhedspersonalet kan selv rette henvendelse til deres distrikts 
vidensperson. Det er videnspersonens ansvar at formidle information om demens til resten af personalet. Videnspersonen er derudover fast samarbejdspartner til bl.a. demenskonsulenter, praktise-
rende læger, regionens udredningshold og pårørende. Udover det 10 dages specielt tilrettelagte kursus på SOSU-skolen Fredericia har videnspersonerne fået en uges efteruddannelse hos kommunens 
demenskonsulenter, undervisning i præsentationsteknik og et diplom modul i etik, jura og psykologi. Videnspersonerne samles fl ere gange om året, hvor de får yderligere undervisning. Dermed er de 
konstant ajour, de hele tiden er ajour med nye metoder og viden de kan give videre til deres kolleger.

En fortælling om en fl ytning
Kort efter at størstedelen af Fredericias 750 plejeper-
sonaler havde været på kursus, skulle en hjemmebo-
ende mand med demens fl ytte på plejecenter.
Borgeren var gift, var til tider aggressiv og havde 
svært ved at forstå fl ytningen.
På grund af kommunens nye struktur på demens-
området, gik overfl ytningen langt mere glat end for-
ventet. Det fortæller demenskonsulent, Malene Kjær 
Lassen.
- Det var i høj grad de nye videnspersoners fortjene-
ste. De bandt forløbet sammen, så både personale, 
pårørende og borgeren selv var trygge hele vejen 
igennem, siger hun.
Før fl ytningen havde videnspersonerne taget højde 
for alle mulige problematikker. Alle skridt var velover-
vejede.
Man havde i detaljer besluttet, hvad han skulle have 
med sig i sit nye hjem. Datteren var med på dagen og 
tog sin far med ud at køre under selve fl ytningen, så 
han ikke behøvede overvære den. Mandens bolig stod 
klar og var indrettet til mindste detalje, da datteren 
kørte ham på plejecenter.
Kontaktpersonalet sørgede desuden for at være på 
arbejde ved indfl ytningen.
- Tidligere ville vi slet ikke have haft så megen kom-
munikation omkring en fl ytning. Men kommunikati-
on er uhyre vigtig i sådan en proces. Nu er den bare 
blevet organiseret og italesat her i Fredericia, siger 
Malene Kjær Lassen.

NYHEDER / 
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OK-Fonden har sammen 
med Støtteforeningen Mar-
gurittens venner gennem 
længere tid søgt en kom-
munal partner til at udvikle 
en demensbydel. Odense 
sagde ja tak.

INNOVATION
Af Anne R. Kraufeldt

Flere kommuner havde 
budt sig til, men det blev 
Odense, der vandt ”kaplø-
bet” om at blive hjemby for 

Danmarks første demens-
landsby, ”Byen for Livet”. En 
bydel, der er stærkt inspire-
ret af demenslandsbyen ”De 
Hogeweyk” i byen Weesp, 
Holland.

Aftalen, der blev under-
skrevet i juni, er et kæmpe 
skulderklap til initiativta-
geren, lægen Aster Schepel, 
der bor i Årslev på Fyn, men 
har hollandsk baggrund. 
Hun tog initiativ til støtte-
foreningen ”Demenslands-
byen Marguritten”, og den 
underskrevne aftale med 
Odense Kommune er kul-

minationen på fl ere års 
hårdt arbejde.

- Jeg er så glad. Rigtig 
glad. Det er fantastisk, at 
det er faldet på plads, siger 
hun til Magasinet Pleje.

Opdateret koncept
Faktisk er ”Byen for livet” i 
Odense ikke blot inspireret 
af den hollandske forgangs-
by. Byen er en videreudvik-
ling af konceptet.

- Den hollandske de-
menslandsby er en by for 
borgere med svær demens, 
og man skal visiteres der-

til. Den danske model skal 
også være en by for borge-
re med demens på et tidli-
gere stadie - og det skal også 
være muligt at bosætte her 
sig ved eget initiativ, f.eks. 
sammen med sin ægtefælle, 
siger Aster Schepel.

Hun peger på, at antal-
let af demensramte vil sti-
ge i Danmark i takt med, 
at der bliver fl ere ældre 
mennesker.

- Som demensramt er 
man, selv i begyndelsen 
af sygdommen, ikke i 
stand til at sikre sig selv 

sådan som forholdene er i 
Danmark i dag. Derfor er 
det vigtigt, at man kan bo-
sætte sig i en tryg, fremtidig 
bolig før man bliver hårdt 
af sin demenssygdom. Det 
giver en helt anden tryghed 
og værdighed videre i livet, 
siger Aster Schepel. 

Det er OK-Fonden, der i 
et samarbejde med Odense 
Kommune, skal bygge byen.

Flere om buddet
Odense er dog langt fra den 
eneste fynske kommune, 
der har lagt billet ind på at 
huse en demensby. I Svend-
borg har man planer om 
at ombygge et eksisteren-
de plejecenter efter inspi-
ration fra Holland. Og også 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
har vist stor interesse for et 
projekt i samarbejde med 
Demenslandsbyen Margu-
ritten.

Selvom Odense nu løb af 
med samarbejdet, vil Aster 
Schepel ikke udelukke, at 
et kommende samarbejde 
kan udvides med fl ere kom-
muner.

- Vi har valgt Fyn som ud-
gangspunkt, fordi demens-
byen skal kunne trække 
demensramte til fra hele 

landet, og så er Fyn et godt 
udgangspunkt. De øvrige 
fynske kommuner er invi-
teret til at samarbejde med 
Odense, siger hun.

Demenslandsbyen i Hol-
land har i fl ere år været 
trækplaster for studieture 
blandt fagfolk i hele Euro-
pa. Men Danmark er et af de 
første lande, der gør hollæn-
derne kunsten efter.

Formand for OK-Fonden, 
Michael Brostrøm, kalder 
det afgørende, at man fandt 
en kommune, der ville gå 
forrest. 

- Odense tør tænke i nye 
”Boliger for livet” og i nye 
velfærdsløsninger. Det er 
også afgørende med en cen-
tral geografi sk placering, og 
derfor har Odense været et 
helt oplagt valg for projek-
tet, siger formand for OK-
Fonden, Michael Brostrøm.

Den 25. august vil der 
i Odense blive afholdt åb-
ningskonference for projek-
tet med deltagelse af bl.a. 
vidensinstitutioner og inte-
resseorganisationer.

Fra 2016 inviteres fagfolk 
og pårørende desuden til at 
deltage med deres input, ol-
lyser Aster Schepel.

Fyn kan blive trendsætter for 
demensviden i hele Europa

Plejepersonale og borge-
re og pårørende mødes i 
trygge og vante omgivelser 
inden indfl ytning på pleje-
centret.

PROJEKT
Af Lotte Brochmann

Et velkomstmøde hos bor-
geren inden indfl ytningen 
på plejecentret kan gøre 
overgangen mellem egen 
bolig og plejebolig mere gli-
dende og forbedre samar-
bejdet mellem personale og 
borgere og pårørende.

Det viser et projekt på 
Plejecenter Kildevældet i 
Hedensted Kommune. 

- Det er egentlig bare en 
hyggesnak, hvor vi får af-
stemt forventninger, og ta-

ler om, hvad det er, de kom-
mer ind til og får lidt af 
borgerens livshistorie. Bor-
geren og de pårørende har 
som regel også en masse 
spørgsmål, de gerne vil ha-
ve afklaret, forklarer social- 
og sundhedsassistent Anne 
Larsen.

Det er kontakt-assisten-
ten fra den afdeling, borge-
ren skal tilhøre, der tager 
ud til velkomstmødet.

- Det giver et godt ind-
blik, at møde borgerne i de-
res eget hjem.  Vi ser bor-
gerne fra en anden vinkel, 
og de er i vante omgivelser, 
og de er afslappede og tryg-
ge, siger Anne Larsen fra 
Kildevældet.

Personalet bruger i dag 
mindre tid på frustrationer 
hos pårørende på grund af 
manglende forventnings-

afstemning. Og man kan 
snakke om tingene på end 
anden måde end tidligere, 
fordi man kender hinanden 
fra velkomstmødet, forkla-
rer Anne Larsen. Det har 
givet mere ro i dagligdagen 
for både personale, beboere 
og pårørende.

- Nu er det ikke frustra-
tioner, der fylder hos de på-
rørende, nu kommer de me-
get mere og siger, ”hold op 
vi kan se, at han trives”, el-
ler ”det går bare godt”. Det 
er rigtig dejligt, fortæller 
hun.

På forkant
Plejecenter Kildevældet kan 
i dag være på forkant med 
faglige tiltag, fordi der alle-
rede på velkomstmødet kan 
komme oplysninger frem 
om borgerens behov, res-

sourcer og sygdomshistorie.
- Det gør, at vi kan plan-

lægge en pleje inden bor-
geren fl ytter ind, og vi kan 
planlægge at udnytte de ek-
sisterende ressourcer både 
hos beboere og pårørende, 
så det giver en merværdi i 
plejen, siger områdeleder 
på Plejecenter Kildevældet, 
Dorthe Kjær Iversen.

Man kan også bedre 
planlægge, hvem der skal 
være kontaktperson, for-
di man ved hvilken kom-
pleksitet borgeren kommer 
med, fortæller hun.

Den eneste reelle ekstra 
tid der bliver brugt på vel-
komstmøderne skønnes at 
være kørsel til borgerens 
hjem.

- Vi forventer, at det her 

er udgiftsneutralt, fordi den 
tid vi bruger på velkomst-
mødet, har vi sparet på 
frustrationer. Så vi bruger 
tiden på noget positivt i ste-
det for noget negativt, for-
klarer Dorthe Kjær Iversen.

Evalueringen af Projekt 

Velkomstmøde på Kildevæl-
det har vist så stor tilfreds-
hed hos medarbejdere, bor-
gere og pårørende, at man 
i Hedensted fra 1. juni har 
indført velkomstmøder på 
alle kommunens plejecent-
re.

På velkomstmødet får personale og beboere og pårørende afstemt forventninger, inden borgeren fl yt-
ter ind på plejecentret.  Foto: Plejecenter Kildevældet.
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Fa
kt
a Demensbydelen Byen for Livet i Odense ventes fuldt 

realiseret i løbet af 2018. Bydelen forventes, at hu-
se mellem 200-300 mennesker med demens.
Lige nu arbejdes på at fi nde en passende bygge-
grund. 
Planen er at bydelen også skal rumme testcenter og 
forskningsmiljø for demens. 

Projektet
På Plejecenter Kildevældet lavede man sidste år en 
indsats for personalet bl.a. med fokus på arbejdsmil-
jø. Det viste sig, at samarbejdet med de pårørende, 
når en borger fl yttede ind på plejecentret, fyldte me-
get hos plejepersonalet, og man oplevede, at der ofte 
kunne være problematikker efter indfl ytningen, som 
udsprang af manglende forventningsafstemning. Der-
for besluttede man sig for at undersøge, om et vel-
komstmøde i borgerens eget hjem kunne give en mere 
glidende overgang til indfl ytning på plejecentret.

Velkomstmødet
Velkomstmødet foregår hjemme hos borgeren inden 
indfl ytning på plejecentret.
Det er kontakt-assistenten fra den afdeling, borgeren 
skal høre til, der tager ud til velkomstmødet.
Velkomstmødet varer ca. 1. time.

Det giver et godt ind-
blik at møde borgerne i 
deres eget hjem

Anne Larsen, 
social- og sundhedshjælper

”

”

Hedensted indfører velkomstmøder:

”Vi sparer en masse 
frustrationer”



Den 9. og 10. september 2015 danner MESSE C rammer 

om TWIC, som er et inspirations- og netværksforum for 

aktører i sundheds- og plejesektoren. 

M Ø D    S A M A R B E J D S P A R T N E R E    F R A    B R A N C H E N

På TWIC mødes beslutningstagere, specialister og fagfolk, 

for at samle inspiration og dele deres viden og erfaring. 

I N S P I R A T I O N    ·    N E T V Æ R K    ·    K O N F E R E N C E

•	 Spændende oplæg omkring 

velfærd, de gode historier 

fra plejesektoren samt et kig 

ind i fremtidens pleje. 

•	 Levende innovationsom-

råder, test- labs og netværks-

områder.

•	 Få ny viden, nyt netværk, 

nye muligheder og faglig 

inspiration.

•	 Mød de førende firmaer på 

området samt de nyeste 

produkter. 

T W I C 20
15

TEKNOlOgI  · WEllFARE

INNOVAT ION · CARE

D. 09.-10. september kl. 10.00-16.00

F R I    E N T R É    F O R    F A g F O l K
R E g I S T R E R I N g    P Å    W W W . T W I C . D K 
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En STJERNE er født …
intelligent klargøring af 
MOPPER

MOPSTAR vaskemaskiner med patenterede fordele 
•  ‘For-afvanding’, hvor smuds og sæberester fjernes fra  

mopperne før vaskeprocessen starter
•  SoftCare-tromle minimerer slid og forlænger moppernes  

levetid

MopStar serien er udviklet specielt til rengøringsbranchen og 
består af 4 størrelser fra 6,5 til 13 kg.

Alle MopStar maskiner har ready-to-use programmer, forskudt 
start, samt bredt udvalg af programmer bl.a. til vask af  
arbejdsbeklædning.
 
Yderligere info 43271500
www.miele-professional.dk

Plejecenter Bomi-Parken 
har øget opmærksomhe-
den på at forebygge og 
mindske ensomhed hos 
beboere.

FOREBYGGELSE
Tekst og foto: Lotte Brochmann

Fremhæv de gode minder. 
Understøt relationer. Vis 
lidt af dig selv.

På Plejecenter Bomi-Par-
ken på Amager har man har 
sat ekstra fokus på, hvordan 
personalet i hverdagen kan 
forebygge og mindske en-
somhed hos beboerne.

- Det er 
meget op-
pe i medier-
ne, at det er 
tabu at tale 
om ensom-
hed. Hvis det 
er tabu, hvor-
for taler vi så ikke 
om det? Og nogen skal jo 
starte, siger social- og sund-
hedshjælper Anne-Marie 
Linke.

Som del af projektet Liv 
på Plejecentre har Bomi-
Parken sammen med Mar-
selisborg - Center for Udvik-
ling, Kompetence og Viden 
haft et udviklingsforløb for 
medarbejderne om forebyg-

gelse af ensomhed i hver-
dagspraksis.

På to temadage i januar 
blev der bl.a. talt om, hvor-
dan man spotter beboere, 
der er ensomme.

- Ensomheden kan vi-

Her er ensomhed ikke 

I den nystartede debatgruppe på Pleje-
center Bomi-Parken bringer man beboe-
re sammen på tværs af huset.

Af Lotte Brochmann

Hver 14. dag mødes beboere på Plejecen-
ter Bomi-Parken for at tale om alt lige fra 
bøger og rejseoplevelser til sorg og glæde. 
Der et nyt emne hver gang.

Den nystartede debatgruppe er et af 
fl ere initiativer på plejecentret, som kan 
medvirke til at forebygge og mindske en-
somhed hos beboerne.

Debatgruppen bringer beboere sam-
men på tværs af teams og skaber mu-
ligheder for, at der dannes venskaber, 
fortæller social- og sundhedshjælper An-
ne-Marie Linke. For nylig gik to beboere 
sammen om at fortælle om befrielsen og 
besættelsen. Og det er ikke sikkert, de to 
ellers havde mødtes og udvekslet erfarin-
ger, forklarer hun.

Det er helt frivilligt at være med i de-
batgruppen, og i øjeblikket er der ca. 10 
beboere, som deltager.

- Der var en dag en beboer, som var 
nødt til at melde afbud, og han gik rundt 
i huset for at fi nde mig og fortælle, at han 
desværre ikke kunne komme, fordi han 
skulle til sit barnebarns fødselsdag. Og 
det rørte mig meget, fordi det fortæller 
mig, at han føler, vi har brug for ham i 

gruppen, og at vi savner ham, når han ik-
ke er der, siger Anne-Marie Linke.

De dybe emner
Da debatgruppen for et stykke tid siden 
skulle fi nde et emne til næste møde, fo-
reslog Anne-Marie Linke, at man kunne 
tale om ensomhed.

- Og jeg var faktisk lidt blufærdig, og 
tænkte, hvad mon de siger, når jeg spør-
ger til noget, som er lidt tæt på. Men det 
ville de rigtig gerne tale om, fortæller 
hun.

Det har ført til, at gruppen nu selv ef-
terlyser lidt mere dybe emner. Det kun-
ne være døden og andre emner, som man 
som personale måske tænker, det går lidt 
for tæt på, fortæller social- og sundheds-
hjælper Anne-Marie Linke, men beboer-
ne vil gerne snakke om det, fordi det er 
det, der fylder hos dem, forklarer hun.

- Der skal vi måske som personale bli-
ve lidt bedre til ikke at være så blufærdi-
ge. Der er for eksempel en beboer, som 
har foreslået, at vi tog emnet inkontinens 
op i gruppen. Hver gang der er noget, vi 
kan tage fat i, så skal vi gøre det, og så fø-
ler beboeren sig også set og hørt.

Foruden debatgrupper bringer Bomi-
Parken bl.a. beboerne sammen til aften-
måltider i caféen. Personalet understøt-
ter også beboere i at fastholde kontakten 
til venner og familie.

Fællesskab på tværs af teams

Det er vigtigt med relationer. For man kan 
sagtens føle sig ensom, selvom man er sammen 
med en masse mennesker, fortæller Helle Chri-
stiansen og Anne-Marie Linke fra Bomi-Parken.

hed. Hvis det 
er tabu, hvor-
for taler vi så ikke 
om det? Og nogen skal jo 

Terningen her
ligger i alle teams på 

plejecentret Bomi-Parken. 



se sig på mange forskellige 
måder afhængig af, hvem 
man er. Der er nogle men-
nesker, der reagerer med 
utryghed, og andre trækker 
sig tilbage eller mangler 
motivation, fortæller for-
stander Helle Christiansen.

På temadagene blev der 
sat ord på, hvordan man 
kan se tegn på, at en beboer 
er ensom. Det er blevet sam-
let til i alt ni overskrifter og 
trykt på en plakat.

Plakaten ”Tegn på en-
somhed -  en anledning til 
at være nysgerrig” hænger i 
dag i alle Bomi-Parkens te-
ams.

Kaster terningen
I samarbejde med Marselis-
borg har Bomi-Parken og-
så udviklet et helt nyt red-
skab, en særlig terning, som 

netop er taget i brug på ple-
jecentret.

På hver side af terningen 
står der en handling, som 
kan være med til at mini-
mere ensomhed i hverda-
gen. Husk hyggesnakken. 
Giv følelsen af at blive set 
og hørt. Skab muligheder 
for at der dannes venskaber 
mellem beboere. Terningen 
kan fungere som en huske-
liste.

- Det skal gerne blive en 
hverdagsting, at man kaster 
med terningen om morge-
nen, og så kan det være li-
ge præcis det emne, man er 
opmærksom på hos beboer-
ne den dag, forklarer Anne-
Marie Linke.

I det hele taget gælder 
det om at være nærværende 
og nysgerrig og tage de go-
de samtaler med beboerne i 
hverdagen.

- Jeg tror første skridt er, 
at få det her afdramatiseret. 
Det her er ikke farligt. Jeg 
skal ikke føle, at jeg nær-
mest skal være psykolog for 
en beboer, der føler sig en-
som. Jeg er sundhedsfaglig, 
og med min faglighed og de 
kommunikative færdighe-
der jeg har, kan jeg faktisk 
gøre en forskel, siger for-
stander Helle Christiansen.
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Hindsgavl Slot, Middelfart
28. - 29. september 2015

Foredragsholdere:

Ad Verheul, Co-founder of Snoezelen, Holland

Kerstin Uvnäs Moberg, Professor i fysiologi, Sverige

Paul Pagliano, Associate Professor, Australien

Audun Myskja, Overlæge, Norge 

12 workshops om Snoezelen

Konference pris 2700 kr. + overnatning

Tilmelding på www.snoezelnet.dk

10 års jubilæumskonference

FAGPANELSINDLÆG
Af Christine E. Swane, kultursoci-
olog, direktør i Ensomme Gamles 
Værn

Foråret har budt på intens 
dækning af ensomhed. 
Mennesker i forskellige al-
dre er modigt trådt frem på 
skærmen og har fortalt om 
ensomhedens konsekven-
ser i deres liv. Der har og-
så været fokus på, hvordan 
relationer og fællesskaber 
kan opstå, bl.a. i Blachmans 
udsendelser der har affødt 
hjemmesiden nabovenskab.
dk, hvor man har mulighed 
for at skabe netværk med si-
ne naboer.

Opmærksomhed gavner, 
men der er brug for, at vi 

vedvarende arbejder på et 
samfundsmæssigt niveau 
med problemstillinger, der 
er knyttet til ensomhed. Be-
kæmpelse af social ulighed 
er et væsentligt sted at gri-
be fat. Kort sagt er de fat-
tigste i samfundet ikke blot 
de mest syge, men også de 
mest isolerede og ensom-
me. 

Blandt børn og unge fo-
rebygges ensomhed bl.a. 
ved at imødegå mobning 
og gennem tryg og tæt vok-
senkontakt. Ensomhed i det 
yngre og midaldrende vok-
senliv hænger ofte sammen 
med arbejdsløshed, alvor-
lig sygdom, konsekvenser 
af ulykker og nedslidning 
med førtidspension som 
konsekvens. 

Skilsmisser og andre so-
ciale tab i voksenlivet kan 
for nogle forstærke eller 
genvække en ensomhed, de 
oplevede som børn og unge. 
Hos de ældste er god om-
sorg, pleje og rehabilitering 
væsentlige forudsætninger 
for at kunne opretholde et 
meningsfuldt liv sammen 
med andre mennesker. Og-
så når man fl ytter på pleje-
hjem. ”Cykling uden alder” 
f.eks. synes jeg er noget af 
det mest livsbekræftende, 
der er skabt for beboere på 
plejehjem i nyere tid, hvor 
mennesker kan mødes på 
kryds og tværs og have glæ-
de af hinanden.

Lige nu befi nder vi os i et 
hierarki, hvor den fysiske 
krop prioriteres først. På 

andenpladsen kommer en 
meget lavere prioritering af 
det psykiske. Som rosinen i 
pølseenden, hvis den over-
hovedet kommer med, er 
interessen for det sociale. At 
det sociale aspekt mangler, 
er et problem for arbejdet 
med ensomhed. I regerin-
gens sundhedsmål fra 2014 
er forebyggelse af ensom-
hed nævnt (for første gang). 
Det er jo fi nt, men det lig-
ger gemt og putter sig un-
der ”mental sundhed”. 

Kan vi gennem ord og i 
praksis sammen kæmpe for 
en ligestilling af de tre væ-
sentlige aspekter af vores 
liv – det fysiske, det psyki-
ske og det sociale? Det ville 
være et vigtigt næste skridt 
for arbejdet mod ensomhed.

Vores sociale 
liv er altså 
vigtigt!”

Her er ensomhed ikke 
Hvis ensomhed er tabu, 
hvorfor taler vi så ikke 
om det
Social- og sundhedshjælper 

Anne-Marie Linke

”
”

tabu
ENSOMHED / 

En stjernestund med Jeannet Ulrikkeholm 
– den lille dame med den store stemme.

Jeannet Ulrikkeholm synger 
smukke, gamle danske sange, 
og hun akkompagnerer på 
guitarlut, guitar og cello. 

Få en intens oplevelse, og oplev 
nuets kraft, når du synger med. 
Jeannet optræder i hele landet 
– både til hyggearrangementer, 
receptioner og fester.

Jeannet synger for alle 
– også for demente ældre.

Pris: 

2.500 kroner plus togtransport. 

Kirker og større institutioner: 
3.500 kroner plus togtransport.

Ring for mere information 4048 1668
Se mere på Jeannets hjemmeside: www.jeannetulrikkeholm.dk
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Alzheimerforeningen sæt-
ter nyt projekt med grup-
peforløb for børn og unge 
med en forælder med en 
demenssygdom i søen.

STØTTE

- Efter min far fi k konstate-
ret Alzheimers, holdt folk 
op med at besøge os. Folk 
havde nemmere ved at blive 
væk i stedet for, at der skul-
le ske noget uventet, som 
kunne virke pinligt. Og til 
mine kammerater løj jeg 
om hans sygdom. Jeg syn-
tes, det var så fl ovt ...

14-årige Thomas’ far er 
død af Alzheimer.

Ifølge Nationalt Vi-
denscenter for Demens er 
der i Danmark mellem 4- 
6.000 demenspatienter un-
der 65 år, hvoraf en del af 
denne gruppe har yngre 

børn. 
Disse børn vokser op 

med en forælder, der lider 
af en uhelbredelig og dø-
delig sygdom, og mærker i 
hverdagen konsekvenserne 
heraf. 

En engelsk interviewun-
dersøgelse blandt børn, der 
har en far med demens vi-
ser, at sygdommen igang-
sætter en sorgproces hos 
dem. De sørger ikke bare 
over tabet af en forælder nu 
og her, men også den foræl-
der de ikke har i fremtiden. 

Da børnene imidlertid ik-
ke ønsker at gøre deres for-
ældre kede af det, gemmer 
de deres sorg væk og agerer 
glade og ubekymrede. Lige-
som Thomas beskriver det 
i det indledende citat, på-
peger undersøgelsen også, 
at børnene skjuler forælde-
rens sygdom over for deres 
venner, da de skammer sig 

og ikke vil fremstå som en 
unormal familie. 

Det betyder, at børnene 
ofte føler sig alene og for-
tabte. 

- Alzheimerforeningen 
ønsker at imødekomme 
denne særlige gruppe af på-
rørende og hjælpe dem med 
de udfordringer, de oplever 
som følge af forælderens de-
mensdiagnose, siger Ida Ma-
rie Lind fra Alzheimerfore-
ningen til Magasinet Pleje.

Derfor igangsætter Alz-
heimerforeningen med 
støtte fra VILLUM og VELUX 
fonden et projekt, der sæt-
ter fokus på børn og unge, 
der har en forælder med en 
demenssygdom.

Deltagerne får mulighed 

for at møde jævnaldrende, 
der er i samme situation. De 
får hjælp til at forstå foræl-
derens sygdom og støtte til 
at få en god hverdag. De får 
værktøjer til at håndtere de 
bekymringer, livet med de-
mens sætter i gang og får 
vejledning til hvordan de 
lærer at håndtere deres eget 
liv.

Hvis man som demens-
koordinator har kendskab 
til børn og unge, der vil ha-
ve glæde af tilbuddet, kan 
man rette kontakt til Ida 
Lind på telefon 88 44 04 20 
eller per mail ida@alzhei-
mer.dk. 

Man kan fi nde mere in-
formation om projektet på 
alzheimer.dk.

Fa
kt
a Projektet støttes af VILLUM FONDEN og VELUX 

FONDEN, som er almennyttige fonde stiftet af Vil-
lum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX 
og andre fi rmaer i VKR Gruppen, der har til formål at 
bringe dagslys, frisk luft og bedre miljø ind i menne-
skers hverdag. I 2013 uddelte VILLUM FONDEN 942 
mio. kr. og VELUX FONDEN 240 mio. kr. til almen-
nyttige formål.

Alzheimerforeningens 
børne- og ungetilbud 
Projektet har til formål at hjælpe og støtte de unge 
gennem deltagelse i et gruppeforløb, som ledes af to 
faglige rådgivere. Den ene rådgiver har bred viden og 
erfaring på demensområdet. Den anden rådgiver har 
bred viden og erfaring fra terapeutisk arbejde med 
børn og unge i sorg. Gruppeforløbene påbegyndes i 
oktober 2015 og strækker sig over cirka et år. Hver 
gruppe består af 6-10 deltagere. Gruppemøderne, 
som er gratis, fi nder sted på hverdagseftermiddage 
og varer ca. 2 ½ time.
De to gruppeforløb er planlagt som følgende: En 
gruppe for børn/unge i alderen 13-16 år, som foregår 
i København.
En gruppe for unge i alderen 17-20 år, som foregår i 
Odense.

Statens Byggeforsknings-
institut ønsker at arbej-
de med en opdatering af 
vejledningen til indretning 
af ældreboliger for fysisk 
plejekrævende. Men man 
mangler at få økonomien 
på plads.

ANVISNINGER
Af Anne R. Kraufeldt

Det er efterhånden to årti-
er siden, at de seneste ret-
ningslinjer til indretning 
af ældreboliger for fysisk 
plejekrævende er udkom-
met. Ikke siden Arbejdstil-
synet, KL, Socialministeriet 
og det daværende Bygge- og 
Boligministerium i 1997 fi k 
udarbejdet en vejledning er 

der udkommet nyt materia-
le med denne brede gruppe 
bag.

Der er sket meget i mel-
lemtiden - både med hen-
syn til arbejdsmiljø, bolig-
indretning, antal og art af 
fysisk plejekrævende.

Derfor ønsker Statens 
Byggeforskningsinstitut at 
udarbejde en ny vejledning. 
Gerne med start i 2016. Det 
fortæller arkitekt MAA i af-
delingen for By, Bolig og 
Ejendom hos SBi, Lone Sig-
brand, til Magasinet Pleje.

- Man bruger hverken de 
samme hjælpemidler eller 
de samme arbejdsmetoder i 
dag, som man gjorde i 1997. 
Det er derfor yderst rele-
vant, at der udarbejdes en 
opdateret vejledning, siger 
Lone Sigbrand.

Plads er en udfordring
Én af udfordringerne er 
bl.a. den plads, man anbe-
faler at afsætte, så arbejds-
miljøet er optimalt for hjæl-
peren.

I vejledningen fra 1997 
står der således: ”Samtidig 
er det af stor betydning, at 
boligen er indrettet med 
plads til at arbejde i hen-
sigtsmæssige arbejdsstillin-
ger samt plads til tekniske 
hjælpemidler”. I 1997 var 
den anbefalede plads 60 x 
75 cm. 

- I en vejledning i dag 
ville vi anbefale mindst 75 
x 100 cm, forklarer Lone Sig-
brand.

Hun oplever, at kommu-
ner og regioner efterlyser 
opdaterede vejledninger. 
Blandt fordi nogle af de ek-
sisterende vejledninger for 
fagpersonalet er åbenlyst 
forældede.

- I den ”blå vejledning” 
fra 1997 anbefales det for 
eksempel, at man kører 
loftlifte igennem fra op-

holdsrum til badeværelse i 
plejeboligen. Det gør man 
ikke i samme udstrækning 
i dag. Der forfl ytter man i 
stedet fra lift til badestol, 
eksempelvis, siger Lone 
Sigbrand.

Udarbejdelsen af nye 
vejledninger kræver dog 
økonomisk støtte. SBi går 
snart igang med at søge 
støtte til projektet. Mini-
steriet for   Børn, Ligestil-

ling, har fi nansieret SBi’s 
seneste anvisning på pleje-
området: ”Indretning af ple-

jeboliger for personer med 
demenssygdomme”, som er 
under udarbejdelse.

”Vejledning er 
håbløst forældet”

Fa
kt
a I 2012 udarbejdede Statens Byggeforskningsinsti-

tut i samarbejde med bl.a. Socialstyrelsen vejled-
ningen ”Pladskrav og indretning for svært overvæg-
tige personer”. I denne vejledning anbefales det, 
at man afsætter plads på 1 x 1 m til hjælperen i for-
bindelse med forfl ytninger. Vejledningen kan hentes 
fra Socialstyrelsens hjemmeside.Fa

kt
a Med fysisk krævende personer mener man alt fra 

bariatriske personer (svært overvægtige), til køre-
stolsbrugere og borgere med andre former for funk-
tionsnedsættelser.

I dag ville man anbefale mere plads i arbejdet med fysisk plejekrævende ældre end tilfældet var under 
udarbejdelsen af de seneste retningslinjer fra 1997. Foto: Colourbox.

/ NYHEDER

14-årige Thomas’ far døde af Alzheimer:

”Jeg syntes, det 
var så fl ovt”



Vil du på scenen foran 
18.000 nøglepersoner 
i pleje- og sygehussektoren?
Har du produkter eller ydelser, som du gerne vil markedsføre over for pleje- og sygehussektoren? 
Så er Magasinet Pleje den helt rigtige platform for dig som annoncør. 

Magasinet Pleje er det eneste fagmedie, der henvender sig til alle faggrupper inden for pleje- og syge-
hussektoren. Og med en annonce her får du dine budskaber ud til 18.000 nøglepersoner og beslut-
ningstagere i pleje- og sygehussektoren, hvor lidt over halvdelen ikke blot læser Magasinet Pleje, men 
bruger det som deres primære medie til at orientere sig om alt nyt i branchen. 

Hør mere om dine muligheder for målrettet annoncering overfor beslutningstagere og influenter inden 
for pleje- og sygehussektoren. Kontakt os på tlf.: 44 85 88 99

Det siger vores læsere:

”Magasinet Pleje er et super blad, fordi jeg bl.a. beskæftiger mig med demens, arbejdsmiljø og  
velfærdsteknologi. Jeg læser avisen med stor interesse. Der er rigtig mange gode vinkler og artik-velfærdsteknologi. Jeg læser avisen med stor interesse. Der er rigtig mange gode vinkler og artik-velfærdsteknologi. Jeg læser avisen med stor interesse. Der er rigtig mange gode vinkler og artik
ler med stor relevans for mit område. Det gør, at man kan være helt fremme med udvikling og den 
nyeste viden.”
   Helle Thomsen, plejecenterleder, Fuglsanggården og 

formand for Videnscenter om Demens, Norddjurs Kommune.

”Det er genialt med et medie, hvor de fagprofessionelle kan få indsigt i, hvad der rører sig i pleje- og 
sygehussektoren. Og hvor man samtidig kan finde masser af inspiration ved at læse om tværfaglige 
cases og gode erfaringer på tværs af hele sektoren”
   Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen hos DSR 
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Hygiejneløsninger  
til sundhedssektoren
Hos Abena er vi eksperter i totale hygiejneløsninger til sundhedssektoren  
og hjælper dig med både specialistrådgivning og de rigtige produkter til  
enhver problemstilling inden for området.

Kontakt os og hør nærmere om:

 ¡ Personlig hygiejne og pleje (fx hånddesinfektion, sæber, cremer, dispensere)

 ¡ Generel hygiejne og rengøring (fx overfladedesinfektion, rengøringsmidler, rekvisitter)

 ¡ Specielle hygiejne og rengøringsopgaver ift. smitsomme sygdomme  
som Clostridium Difficile og MRSA  
(fx beskyttelsesbeklædning og specielle desinfektions- og rengøringsmidler). www.abena.dk

(fx overfladedesinfektion, rengøringsmidler, rekvisitter)

KONTAKT  
os på tlf:  

74 31 05 00
eller mail:

salgsygepleje@
abena.dk
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20%
ved at oplyse:

Simpelthen certificeret

RENT KOLDT VAND
I STORE MÆNGDER!

0% sukker

Proff essionelt installeret

Ingen skjulte omkostninger

Handicapvenlig design

Vand forhindrer hovedpine og sløvhed.
Kroppen består af 70% vand.
Hvis du mister 1% vand, risikerer du at 
miste 10% af dine præstationer.

Waterlogic DK
Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast

www.waterlogic.dk

For bestilling kontakt post@waterlogic.dk eller telefon +45 70 23 80 55

SPAR

Flyer helsesektor Danmark 2015.indd   1 03.02.2015   13:29:35
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Nyt brætspil til blinde og 
svagtseende fra to danske 
iværksættere.

NYHED
Af Anne R. Kraufeldt

To danske iværksættere, 
Jan Jørgensen og Johannes 
Schrøder, har udviklet et 
strategisk brætspil for blin-
de, stærkt svagsynede (og 
seende) med det formål at li-
gestille folk med funktions-
nedsættelser i spilsituatio-
nen. Spillet skal være med 
til at skabe inklusion og øge 
forståelsen og relationerne 
mellem spillerne.

Spillet, der hedder The 
Imhotep Labyrinth, spilles 
omkring et bræt af 2 til 4 
personer. Hver spiller har 
en fi gur, på brættet er det 
64 brikker, der undervejs 
kan drejes af spillerne. Til 
spillet er der en terning og 

36 kort. Disse giver 
mulighed for at spil-
le spillet i 3 versioner 
i forskellige svær-
hedsgrader.

Spillet er oprin-
delig udviklet i 1993 
af Johannes Schrø-
der. Han fi k inspira-
tionen fra sit arbejde 
med handicappede 
i Hamborg. Her var 
der en ung blind 
kvinde, som udfor-
drede Johannes med, 
at de spil, han før 
havde udviklet, var 
for lette.

Johannes tog udfordrin-
gen op, og det blev til The 
Imhotep Labyrinth. Efter at 
være spillet meget i begyn-
delsen af 90’erne har det lig-
get i skuffen indtil i år. Her 
er der blevet udviklet en ny 
prototype, og det skal nu 
lanceres i hele verden.

Dansk Blindesamfund er 

kommet med værdifulde 
input til spillets udvikling, 
oplyser udviklerne.

Ligeså har Verdenspræsi-
denten for World Blind Uni-
on, der sammenligner spil-
let med skak, dog med den 
tilføjelse, at det i den lette 
version kan spilles af børn 
under seks år.

- Med udbredelsen af det-
te spil håber vi at skabe in-
klusion og øge fokus på de 
blindes situation i verden 
i dag, siger de to danskere 
samstemmende.

Læs mere på theimhotepla-
byrinth.com.

Spil skal skabe 
inklusion

Den nye stretch denimserie 
Spirit i Tencel  er en lettere, 
blødere og stærkere meter-
vare end den traditionelle 
denim.

Spirit tilbydes både i 
skjorter, bukser, veste og 
nederdele og er således en 
komplet kollektion, hvor 
brugeren enten kan gå i de-
nim fra top til tå eller kom-
binere på kryds og tværs.

Metervaren følger krop-
pens bevægelser, hvilket gi-
ver et velklædt look og en 
naturlig velvære. Tencel har 
som arbejdsbeklædning  en 
række andre fordele:

• God absorptionsevne - 
optager og fordamper effek-
tivt fugt og sved.

• Aircondition-effekt 
med kølende og termore-
gulerende virkning. Føles 
kold, når det er varmt og 

varm, når det er koldt.
• Bakteriehæmmende – 

fugten ledes væk fra krop-
pen, så huden forbliver tør 
og frisk.

• Glat og let overfl ade 
gør den optimal for brugere 
med sensibel hud.

• Lang levetid – modsat 
bomuld holder Tencel på fi -
beren under vask og har så-
ledes stor slid-styrke.

• Velegnet til industriel 
vask.

Tencel er et 100 procent 
organisk fi ber fremstillet af 
træ. Produktionen foregår i 
et lukket system og derfor 
helt uden udledning af ska-
destoffer i naturen. 

Endvidere er vandforbru-
get betragteligt mindre end 
ved f.eks. bomuldsproduk-
tion.

Se mere på nybo.dk.

Brætspillet minder en smule om skak, men kan spilles i forskellige svær-
hedsgrader.  Foto: theimhoteplabyrinth.com.

Den nye denimserie i strech er også velegnet til industrivask. 
 Foto: Nybo Workwear.

Denimserie i strech fra 
Nybo Workwear



Håndbog for fagpersonale 
og pårørende om aldrin-
gens udfordringer.

LITTERATUR
Af Anne R. Kraufeldt

Forfatterne Birgitte Rask 
Sønderborg Merete Rømer 
Engel har udgivet bogen 
”Når de ældre bliver gamle”. 
Bogen er primært henvendt 
til pårørende, men kan også 
bruges af hjemmehjælpere, 
sygeplejersker og andre pro-
fessionelle, der er i kontakt 
med ældreområdet. 

- Vi kommer alle ud for 
det før eller senere. Nogle 
af de mennesker, vi holder 
af, vil på et tidspunkt bli-

ve ældre og få brug for me-
re hjælp, støtte og omsorg i 
hverdagen.

Mange pårørende står 
med en afmagtsfølelse og 
en sorg over, at en elsket 
person er begyndt at vise 
alderstegn. Det minder os 
om, at den endelige afsked 
er forestående, siger forfat-
terne om bogen.

Oven i dette kommer der 
en række praktiske ting at 
forholde sig til som f.eks.:

Hvordan og hvornår 
får man tilkendt hjemme-
hjælp, hvilke forholdsregler 
og hjælpemidler bør man 
overveje, hvordan kan man 
i familien/netværket orga-
nisere et sikkerhedsnet om-
kring den gamle, og hvor-

når skal man begynde at se 
på andre boformer.

- Kravene til pårøren-
de vil uden tvivl vokse i de 
kommende år. Bogen giver 
grundig indføring i alle re-
levante områder, som de-
mensudredning, visitation, 

værgemål og aldringens ge-
nerelle udfordringer, siger 
Engel og Sønderborg.

”Når de ældre bliver gamle”
Nyt Nordisk Forlag
Vejl.pris 249,95
235 sider.
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KAPSYS SmartVision
Mobiltelefon specielt lavet til blinde og svagsynede

44 97 94 77 • info@instrulog.dk • /instrulog

Funktioner:

Pris fra 4000.- kr. inkl. moms
Kan købes på www.instrulog.dk

• Talesyntese

• Fysiske taster

• Stemmekommandoer

• OCR

• GPS

• SOS knap

Bjerringbrovej 116 
2610 Rødovre

/instrulog

LITTERATUR / 

Mennesker med bl.a. de-
mens, høretab eller autisme 
som livsbetingelse kan have 
andre vanskeligheder end 
lige deres handicap eller 
sygdom: Sproglige og kom-
munikative udfordringer er 
også dagligdag.

Ca. 15 procent af den 
danske befolkning har 
funktionsnedsættelser, og 
kommunikativ støtte er af-
gørende for at kunne udvik-
les og trives for denne grup-
pe mennesker. 

Ny bog af Louise Bøttcher 
og Jesper Dammeyer tager 
udgangspunkt i de konkre-
te og praktiske problem-
stillinger, professionelle 
og pårørende støder på. I 
den faglige indsats over for 
mennesker med funktions-
nedsættelser er der således 
brug for en specialiseret vi-
den om, hvordan kommu-
nikationen bedst støttes og 
udvikles.

Forfatterne beskriver, 
hvordan man kan mind-
ske de konsekvenser, som 
sproglige og kommunikati-
ve vanskeligheder kan ha-
ve for personens sociale og 
kognitive funktion, men 
også hvordan arbejdet med 
kommunikationshandicap-
pet kan være med til at ska-
be udviklingsmuligheder 
for personen bredere set.

Kommunikationshan-
dicap henvender sig til bå-
de fagprofessionelle og 
pårørende, der arbejder 
med eller er i kontakt med 
mennesker med kommuni-
kationsvanskeligheder, bl.a. 
sygeplejersker, sosu-hjælpe-
re og pædagoger. ark

Kommunikationshandicap
- i et pædagogisk og psykologisk 
perspektiv
Vejl. pris 180 kr. 
130 sider.

God kommunikation er ikke 
altid dagligdag

Når de ældre bliver gamle

Bogen, der er en håndbog for pårørende og fagpersonale, er skre-
vet af de to journalister, Birgitte Rask Sønderborg og Merete Rø-
mer Engel.

Om forfatterne
Birgitte Rask Sønderborg er uddannet journalist og 
har i en lang årrække skrevet om sundhed og forsk-
ning gennem ansættelser på aviser, fagblade, pati-
entorganisationer og for medicinalkoncernen Novo 
Nordisk. Hun har arbejdet med kommunikation hos 
Københavns Kommune og Landbrug & Fødevarer og 
er nu tilknyttet freelancebureauet medieteamnv.dk. 
Merete Rømer Engel er uddannet journalist og har i de 
første 13 år af sin karriere været ansat i DR. De sene-
ste 15 år har hun som indehaver af bureauet Engelme-
dia.dk løst kommunikationsopgaver for en lang række 
organisationer, hospitaler, kommuner og regioner 
med social- og sundhedsområdet som speciale.

Om forfatterne
Louise Bøttcher er lektor på Institut for Uddannelse 
og Pædagogik ved Aarhus Universitet. Jesper Dam-
meyer er lektor på Institut for Psykologi ved Køben-
havns Universitet. De står også bag bogen Handicap-
psykologi (2012).

Vi ønsker at være første valg for alle, der vil være på forkant med, 
hvad der sker inden for pleje -og sygehussektoren. Og vi vil være 
første valg for alle, der har relevante produkter, nyheder og job de vil 
markedsføre eller dele med andre beslutningstagere i branchen. 

Har du relevante nyheder, produkter eller services, som du vil gerne 
vil dele med beslutningstagere i pleje -og sygehussektoren, har du 
nu mulighed for at skrive direkte på vores nye brancheportal.

Som medlem får du: 

   Mulighed for at indrykke egne nyheder i vores daglige               
   nyhedsbrev under ”Nyt for medlemmer”

   Virksomhedsprofil, søgeord og link til jeres hjemmeside

   Halv pris på online annoncering 

   Mulighed for at oprette jobopslag, der samtidig indrykkes                                          
  på andre jobsites

   Mulighed for at annoncere på ”Indretning”, ”Udstyr”  
   og ”Rådgivning”

   Online abonnement på magasinetpleje.dk

   Log-in til alle faciliteter på portalen

Vi er altid på forkant. Altid i dybden. Altid i udvikling. 
Tættere på branchen kommer du ikke!
  

NYHED 
Bliv medlem 

kr. 6.800,- 
pr.år

- 
-

-

Ring og hør mere  
på 72 28 69 70 eller læs mere på 
magasinetpleje.dk

-

-
-

-

Magasinet

PLEJE
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- genfind glæden ved at cykle
Sæt demensen på pause 

Nye features:
• Direct Power, lydløs motor
• Display m. batteri indikator, hastighed m.m.
• Nyeste batteriteknologi Li/Ion (aftageligt)
• Programmerbar efter individuelle behov
 

Ring 99 92 06 00 og hør mere 
om hvordan demente føler sig frie på en 
DUO cykel, og igen oplever livsglæden ved 
en cykeltur ud i det blå...

Kort leveringstid
Nye cykler kan leveres inden 
sommerferien!

YOU MOBILITY – OUR MISSION

Bjerregårdvej 15
Timring
DK-7480 Vildbjerg
Tlf.99 92 06 00 
www.pfmobility.dk

Et nyt team af specialiserede sygeple-
jersker rykker ud, når plejepersonale i 
Ballerup, Furesø og Herlev kommuner 
har brug for sparring og specialiseret 
hjælp.

Af Lotte Brochmann

Ballerup, Furesø og Herlev kommuner 
er som de første i landet gået sammen 
om et nyt specialiseret hjemmesyge-
plejersketeam, som arbejder på tværs 
af sektorer og kommunegrænser for at 
skabe endnu bedre patientforløb.

Det nye team består af otte hånd-

plukkede sygeplejersker med stor er-
faring inden for forskellige specialer. 
De kan tilkaldes, når der opstår tvivl 
om en patient, og der er brug for faglig 
sparring, eller når der er behov for spe-
cialiseret sygepleje.

SHS-teamet skal medvirke til at for-
bedre overgangen mellem hospitaler 
og kommuner og forebygge genindlæg-
gelser og unødvendige indlæggelser 
gennem forskellige tiltag.

Og alle sundhedsfaglige, både pleje-
personalet i de tre kommuner, prak-
tiserende læger og Herlev og Gentofte 
hospitaler, kan kontakte SHS-teamet, 

som det specialiserede hjemmesygeple-
jersketeam hedder. 

- Og vi siger aldrig nej til at hjæl-
pe, fortæller sygeplejerske Anne-Marie 
Mølbæk, der er projektleder og daglig 
leder af SHS-teamet.

Forebygger indlæggelser
Det er i øjeblikket især plejecentrene og 
hjemmesygeplejen i de tre kommuner, 
der bruger SHS-teamet, men de prak-
tiserende læger og Herlev og Glostrup 
hospitaler begynder nu også at benytte 
sig af teamet, der startede i marts.

- Vi havde fi re opkald den første uge, 

otte den næste og sådan er der bare ble-
vet lagt på, og i dag er vi oppe på at ha-
ve et sted mellem 25 og 35 opkald om 
ugen. Så vi har faktisk travlt, siger dag-
lig leder Anne-Marie Mølbæk.

Hvis man er i tvivl, om man skal 
kontakte SHS-teamet, så skal man rin-
ge, opfordrer hun.

- Fordi så får vi fundet ud af, hvad 
det er, vi skal bruges til. Det gør vi ikke, 
hvis man ikke ringer, og så får borge-
ren, kollegaen og lederen aldrig tilbud-
det. Så brug os, siger hun.

SHS-teamet rykker ud dag og aften - 
alle ugens dage. Læs også side 13.

Sygeplejersker på farten

Fak
ta

/ NYHEDER
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Forhandles via din grossist.
www.arla.dk/protino

Til personer med nedsat appetit, i risiko for underernæring eller som oplever uplanlagt vægttab

nyhed

med 
valleprotein

Friske og 
velsmagende 
fødevarer til 
småtspisende

Plejepersonalet kan få 
hands-on oplæring af det 
specialiserede hjemmesy-
geplejersketeam.

Tekst og foto: Lotte Brochmann

I Svanepunktet i Furesø 
Kommune oplever man, 
at det nye specialiserede 
hjemmesygeplejersketeam 
er med til at skabe tryghed 
for både plejepersonale og 
beboere.

- Som leder synes jeg, det 
er en tryghed at vide, at der 
er nogle ekstra øjne og hæn-

der, som har nogle andre 
kompetencer, så vi kan und-
gå indlæggelse, og så vi kan 
lave kompetenceløft, siger 
centerleder Gitte Lindhardt 
Mejlholm.

Svanepunktet benytter 
sig af SHS-teamet, hvis man 
står i en kompleks situation 
og har brug for sparring el-
ler hjælp til en konkret op-
gave.

- Vi har for eksempel en 
KOL-patient, som på et tids-
punkt var blevet dårlig, og 
så ringede vi til teamet, 
og de kom ud, og vi talte 

blandt andet om borgerens 
medicin, og efterfølgende 
kontaktede vi egen læge og 
fi k kigget på det, fortæller 
hun.

Når SHS-teamet kommer 
ud, så er de ikke bedrevi-
dende, understreger hun. 
Det er kolleger, man ringer 
efter, som har kompeten-
cerne til at gøre nogle ting 
og kan hjælpe én på vej, 
men det er stadig et sam-
arbejde, og det er rigtig vig-
tigt, mener Gitte Lindhardt 
Mejlholm.

Og SHS-teamet kommer 
ikke bare ind og fi kser tin-
gene og går igen. De følger 
op bagefter og vender situa-
tionen med plejepersonalet. 
Det skaber også tryghed, 
forklarer hun.

Hands-on oplæring
Den faglige sparring med 
SHS-teamet giver også et 
kompetenceløft.

Hvis personalet f.eks. 
er usikre på, hvordan man 
skifter en sonde, måske for-
di det er længe siden, man 
har haft en borger med 
sonde, så kan man tilkal-
de SHS-teamet, og få den 

hands-on oplæring, som er 
så vigtig, fortæller daglig 
leder af SHS-teamet, Anne-
Marie Mølbæk.

- Fordi det er ikke svært 
at læse i en vejledning, hvor-
dan man skal lægge en son-
de, men når nu man stikker 
den op i næsen, og den ikke 
går forbi næsevæggen, hvad 
gør man så, og hvordan skal 
man bede borgeren rykke 
hovedet. Det står ikke i en 
vejledning. Dét at der kom-
mer en, som står ved siden 
af, kan være meget nemme-
re, forklarer hun. 

Og så får man den faglige 
sparring i situationen.

- Og den er guld værd, 
supplerer centerleder Git-
te Lindhardt Mejlholm 
fra Svanepunktet i Furesø 
Kommune.

De skaber tryghed på 
plejecentret

Herlev, Ballerup og Furesø kommuner er gået sam-
men om SHS-teamet. Region Hovedstaden har bidra-
get økonomisk til projektet.
Plejepersonalet i de tre kommuner, praktiserende læ-
ger og ansatte på Herlev og Gentofte hospitaler kan 
kontakte SHS-teamet og bede om hjælp og støtte til 
arbejdet med syge borgere.
SHS-teamets opgave er at forebygge genindlæggelser 
og unødvendige indlæggelser.
SHS-teamet kontaktes telefonisk, og i samarbejde 
med den der ringer vil sygeplejersken fi nde ud af, 
hvordan SHS-teamet kan bidrage til at skabe et bedre 
forløb i netop den situation, der er tale om.
SHS-teamet skal ikke anvendes til opgaver, som hjem-
mesygeplejen kan, skal og allerede løfter.

SHS-teamet
SHS-teamets otte sygeplejersker har bl.a. stor erfa-
ring inden for:
- Neurologiske patienter, særligt Parkinson, ALS og 
tumorer
- Skadestue
- Kardiologi, hjertekarsygdomme
- Intern medicin, medicinsk behandling
- Hjemmesygepleje
- Intensiv
- Onkologi
- Korttarmssygdomme bl.a. som følge af morbus 
crohn og tarmcancer
- Børn
Sygeplejerskerne i SHS-teamet skal i løbet af året 
gennem et kompetenceudviklingsprogram med fem 
moduler af nogle dages varighed. Kompetenceud-
viklingsprogrammet, som er lavet i samarbejde med 
Region Hovedstaden, sætter bl.a. fokus på pædagogik 
og lovgivning, og sidst på året vil der være et brofor-
løb på tværs af sektorerne.

men om SHS-teamet. Region Hovedstaden har bidra-
get økonomisk til projektet.
Plejepersonalet i de tre kommuner, praktiserende læ-Fak

ta

SHS-teamet er en uvildig aktør, som kan byde ind med specialiseret sygepleje, faglig sparring eller 
blot et overblik eller en refl eksion, fortæller Gitte Lindhardt Mejlholm fra Svanepunktet og daglig le-
der af SHS-teamet Anne-Marie Mølbæk.

NYHEDER / 
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Havebæk Plejecenter te-
ster, hvordan en ny skridt-
tæller-applikation kan 
bruges i forbindelse med 
rehabilitering og træning.

REHABILITERING
Af Lotte Brochmann

Plejecentre i Odense Kom-
mune afprøver i øjeblikket 
en ny skridttæller-applika-
tion.

Teknologien kan bruges 
som et arbejdsredskab i for-
hold til rehabilitering og 
træning, viser de første er-
faringer.

- Det er enkelt og lige til 
at gå til, siger rehabilite-
ringsleder på Havebæk Ple-
jecenter, Helle Lunde Mey-
er.

Beboeren bærer en 
skridttæller, der er for-
bundet med den nye ap-
plikation, som er føjet til 
planlægningsløsningen 
Sekoia. På beboerens egen 
touchskærm kan persona-
le, beboer og pårørende føl-
ge med i, hvor mange skridt 
beboeren har gået, og ikke 
mindst hvor langt man er i 
forhold til det mål, man har 
sat. 

Det kan være et mål at 
gå 6.000 skridt om dagen. 
Grønne, gule og røde søjler 
viser tydeligt, om beboeren 
har nået sit mål, er tæt på 
eller har et stykke at gå end-
nu.

Formålet med applikati-
onen er først og fremmest 
at motivere beboere til at få 
rørt sig og holde gangfunk-
tionen ved lige, forklarer 
projektleder på afprøvnin-
gen af skridttæller-applika-
tionen, Betina Hansen fra 
Odense Kommune.

Et godt redskab
I Odense Kommune har 

man stærkt fokus på at tæn-
ke rehabilitering for samt-
lige beboere, så man bliver 
herre i eget liv, og der er 
altid et overordnet borger-
mål.

Skridttæller-applikati-
onen er et godt redskab til 
at understøtte beboerne i 
de mål, de har, siger Helle 
Lunde Meyer fra Havebæk 
Plejecenter. Den kan være 
med til at motivere beboer-
ne, men den kan også være 

en stor hjælp for personalet. 
F.eks. når man laver gang-
træning.

- Fordi det bliver så tyde-
ligt, hvor langt man er, og 
hvad der skal arbejdes vide-
re med, forklarer hun.

Og så giver applikatio-
nen samtale. Personale og 
beboere snakker om, hvor 
langt man er nået i forhold 
til målet, hvordan det gik i 
sidste uge, og hvordan det 
er gået i dag, fortæller Hel-
le Lunde Meyer, der ser mas-
ser af muligheder i skridt-
tæller-applikationen også 
fremadrettet.

På omkring halvdelen 
af Odense Kommunes ple-
jecentre tester man lige nu 
skridttæller-applikationen, 
og de øvrige plejecentre 
skal i gang med at afprø-
ve teknologien i løbet af de 
kommende måneder.

- Vi tester den indtil slut-
ningen af året, hvor vi vil la-
ve en evaluering, og så skal 
vi have kigget på, hvordan 
skridttæller-applikationen 
skal bruges fremover, for-
tæller projektleder Betina 
Hansen.

På sin touchskærm ser beboer Henning Hansen sammen med social 
– og sundhedshjælper Lise-Lotte Knudsen om han har nået sit mål i 
dag om at gå 6500 skridt. Det er skægt, at man kan se, hvor langt 
man går, i stedet for at gætte sig til det, siger han. Foto: Betina 
Hansen, Odense Kommune.

Beboer på Havebæk Plejecenter Henning Hansen går tur sammen med social- og sundhedshjælper 
Lise-Lotte Knudsen. Henning Hansen har sat sig som mål at gå 6.500 skridt om dagen. 
 Foto: Betina Hansen, Odense Kommune.

Personalet kan følge med i da-
gens bedrifter på en app, der er 
koblet til Sekoias software.Det bliver så tydeligt, 

hvor langt man er, og 
hvad der skal arbejdes 
videre med

Helle Lunde Meyer
Rehabiliteringsleder

”

”

Fa
kt
a Odense Kommunes deltager i EU-projektet Make it 

ReAAL.
I projektet tester man forskellige applikationer i for-
skellige lande, og alle anvender en ny åben IT plat-
form til velfærdsteknologi, som hedder universAAL.
Odense Kommune tester to applikationer. Siden 
marts har kommunens plejecentre afprøvet en 
skridttæller-applikation. Og på Genoptrænings-
center Hollufgård er man netop gået i gang med at 
teste en genoptrænings-applikation.

I Odense tæller 
de skridt

Børn læser højt for ældre 
den første mandag i hver 
måned.

LÆSEVENNER

Den første mandag i hver 
måned er en dag som bå-
de ældre på Plejecenter Kil-
devang og børn fra 5.B. på 
Langå Skole i Randers ser 
frem til.

Her læser børnene nem-
lig højt for de ældre.

- Plejecentret henvend-
te sig og spurgte, om en af 
vores klasser kunne tænke 
sig at læse højt for de ældre, 
og jeg meldte min klasse 
til. Børnene lærer en masse 
- både fagligt og menneske-

ligt - ved at være sammen 
med beboerne på Kilde-
vang, fortæller lærer Benit-
ta Bendi Frandsen, som er 
klasselærer for 5.B.

Det er børnene, der i fæl-
lesskab med de ældre be-
stemmer, hvad der skal læ-
ses op.

- Børnene synes, det er 
spændende at lære de ældre 
at kende og at høre om det 
liv, de har levet. For eksem-
pel er det et hit at høre om 
oplevelser fra krigens tid, 
fortæller aktivitetsmedar-
bejder på Kildevang Anne 
Katharina Scamuzzi.

Børnene læser både for 
de meget velfungerende æl-
dre, der kan fortælle spæn-

dende historier fra deres 
liv, men de læser også for de 
svagere ældre, som ikke al-
tid opfører sig forudsigeligt. 
Derfor kræver det også no-
get af børnene at være læse-
venner.

- De kan for eksempel op-
leve, at en beboer ikke øn-
sker at få læst højt lige på 
det tidspunkt, de er der, og 
går midt i højtlæsningen. På 
den måde kan børnene lære 
meget om rummelighed og 
tålmodighed, fortæller An-
ne Katharina.

Ordningen med læse-
venner passer rigtig godt 
ind i et af læringsmålene 
for danskundervisningen – 
nemlig at børnene skal lære 

om kommunikation og her-
under dialog og retorik.

- De lærer både at læse 
højt og tydeligt og arbejde 
med betoning og indlevel-
se, når de læser op. Og der-
udover får de meget ud af 
kulturmødet med plejecen-
terets beboere, som har le-
vet et helt andet liv, end det 
børnene lever i dag, fortæl-
ler Benitta.

Modne børn
- Det er også en forudsæt-
ning, at det er modne børn, 
jeg tager med derover. Det 
kan hænde, at en af de æl-
dre kan fi nde på at græde, 
når børnene skal hjem, og 
det giver anledning til rig-

tig gode snakke om kom-
munikation, omsorg og 
konfl iktløsning i klassen, 
fortæller klasselæreren.

Benitta Bendi Frandsen 

har desuden fået at vide, at 
hendes søde elever har æn-
dret nogle af de ældres syn 
på den unge generation i da-
gens Danmark. 

Børn og ældre er læsevenner i Randers

Både ældre og unge nyder samværet den ene gang om måneden, 
hvor 5.B er på besøg på Plejecenter Kildevang. 
 Foto: Randers Kommune.
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Aarhus forsøger sig med 
nyt tilgængelighedspro-
jekt, for at sikre borgeren i 
eget hjem længst muligt. 

SIKKERHED
Af Anne R. Kraufeldt

Under overskriften ”Bedre 
tilgængelighed i eget hjem” 
har Aarhus Kommunes Cen-
ter for Frihedsteknologi sat 
et nyt projekt i søen. 

Projekt ”Gratis tryghed” 
handler om, at borgeren - på 
trods af fysiske eller menta-
le funktionsnedsættelser - 
er i stand til at klare sig selv 
under trygge forhold.

I projektet har man fo-
kuseret på en løsning, der  
tager udgangspunkt i alle-
rede installeret teknologi, 
nemlig elektricitet.

Til en relativt billig pen-
ge har man med simple 

midler kunne kombinere 
elinstallationer med en sub-
til form for tilsyn med elfor-
bruget.

Man har med andre ord 
sat en ekstern stikdåse på 
de eksisterende stikdåser, 
der bruges til f.eks. kaffe-
maskinen eller TV’et. Ord-
ningen kobles op på en 
smartphone, der placeres 
hos en nabo eller en pårø-
rende. Forbruget transmit-
teres via stikdåsen i hjem-
met hos borgeren med 
funktionsnedsættelsen 
til smartphonen. Ændres 
forbruget markant, giver 
smartphonen alarm.

- Det er en enkelt form 
for installation, der giver 
tryghed for både borger og 
pårørende. Det er en sik-
kerhedsforanstaltning, der 
kun iværksættes i det øje-
blik, der sker ændringer i 
det daglige forbrug. Måske 

laver man ikke en kande 
kaffe om morgen som man 
plejer. Måske tændes TV’et 
ikke under Go’morgen Dan-
mark, som borgeren plejer 
at se. Uden at overskride 
folks intimsfære, kan man 
følge effektivt med, fortæl-
ler projektleder Michelle 
Nielsen.

Projektet henvender sig 
til borgere, der kan have 
frygt for at falde. Eller bor-
gere, der generelt er utryg-
ge, men ikke har en decide-
ret funktionsnedsættelse. 
Det overordnede mål er, at 
borgeren kan blive i eget 
hjem længst muligt.

I projektet deltager et 
par håndfulde borgere, der 
følges af enten en pårøren-
de, en nabo eller en god 
ven. Og det er Aarhus Kom-
munes forventning, at man 
med tiden vil kunne tilbyde 
systemet til de borgere, der 

klarer sig selv i dagligda-
gen, men har risiko for fald 
på grund af en funktions-
nedsættelse.

- I bund og grund hand-
ler det om, at det skal væ-
re muligt at føle sig tryg 
i hjemmet og vide, at no-
gen følger med, uden at de 
hjælpere fysisk behøver 
være til stede. Vi ved, det 
kan overskride folks græn-
ser, hvis de fra tid til anden 
skal ”tjekke ind” eller have 

besøg i hjemmet for at sik-
re, at de har det godt. Men 
det er også en mulighed 
for at inddrage pårørende 
tidligt i et forløb, siger Mi-
chelle Nielsen.
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Kaffekanden er 
sladrehanken i Aarhus

Michelle Nielsen, projekt-
leder Center for Frihedstek-
nologi i Aarhus Kommune, 
blev ansat i januar 2014, 
bl.a. for at føre projekt 
”Gratis tryghed” ud i livet”.

Projekt ”Gratis Tryghed” startede i januar 2014 med udvikling af software. Udgangs-
punktet var eksisterende software, der bl.a. udvikler software til at følge elforbrug i dan-
ske hjem. Der er skabt en let tilgængelig brugergrænsefl ade til det eksisterende system, 
der blot kobles på. 
Projektet gik for alvor i luften i januar i år. Det skal evalueres til efteråret. 

Fa
kt

a Projekt Gratis Tryghed er et samarbejde mellem tre parter i 
Aarhus:
Aarhus Kommune
Kampstrup
Develco Products

Følbare striber fra Matting er et følbart og visuelt 
produkt, der er tilpasset til gangflader såvel inden 
som uden døre. Takket være den store visuelle 
kontrast mod gulvet er overfladen let at registrere. 
Gummimaterialet gør pladerne skridsikre også i fug-
tige miljøer, de er rullestolsvenlige og udgør ikke en 
risiko for at falde. Striben limes oven på eksisterende 
gulv eller overflade, uden at underlaget beskadiges. 
Kan med fordel monteres på platforme, trapper, 
ramper, i halls, elevatorer etc.

Matting Taktile Ledelinjer af gummi

www.kronborg-care.dk, info@kronborg-care.dk

Følbare striber fra Matting er et følbart og visuelt 
produkt, der er tilpasset til gangflader såvel inden 
som uden døre. Takket være den store visuelle 
kontrast mod gulvet er overfladen let at registrere. 
Gummimaterialet gør pladerne skridsikre også i fug-
tige miljøer, de er rullestolsvenlige og udgør ikke en 
risiko for at falde. Striben limes oven på eksisterende 
gulv eller overflade, uden at underlaget beskadiges. 
Kan med fordel monteres på platforme, trapper, 
ramper, i halls, elevatorer etc.

Matting Taktile Ledelinjer af gummi

www.kronborg-care.dk, info@kronborg-care.dk

Følbare striber fra Matting er et følbart og visuelt 
produkt, der er tilpasset til gangflader såvel inden 
som uden døre. Takket være den store visuelle 
kontrast mod gulvet er overfladen let at registrere. 
Gummimaterialet gør pladerne skridsikre også i fug-
tige miljøer, de er rullestolsvenlige og udgør ikke en 
risiko for at falde. Striben limes oven på eksisterende 
gulv eller overflade, uden at underlaget beskadiges. 
Kan med fordel monteres på platforme, trapper, 
ramper, i halls, elevatorer etc.

Matting Taktile Ledelinjer af gummi

www.kronborg-care.dk, info@kronborg-care.dk

Ledelinjer til synshandicappede vinder mere og mere frem i hele verden, også i Danmark. Der vil  derfor, med stor sandsynlighed inden for kort tid blive 
stillet krav til offentlige bygninger, samt til indkøbscentre, skoler, museer o.l. om tilgængelighed for alle - også indendørs. 

I samarbejde med de Tyske EMCO gulvmåtter, har vi udviklet et entré måtte system, som kobler den udendørs ledelinje sammen med den indendørs, så-
vel følbart som med kontrastfarve. En flot løsning der yder en stor hjælp til den synshandicappede, samt giver en flot integreret løsning.

Vi har en lang reference liste, hvor det er muligt at se vores forskellige produkter blive brugt i dagligdagen, bl.a. hos DSB og Banestyrelsen.
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18 yngre demensramte tog 
på Aktiv Højskole i Gerlev 
med Alzheimerforeningen. 
En uge med befriende grin, 
sort humor og fagligt ind-
blik.

REPORTAGE
Af Anne R. Kraufeldt

Det er onsdag eftermiddag. 
Gangstavene er sat i spænd 
i græsset, og smilene bre-
der sig i takt med, at solen 
bryder frem over de vest-
sjællandske bakkede land-
skaber: 18 kursister med de-
mens er taget på højskole i 
Gerlev syd for Slagelse.

- Gad vide hvor lang tid, 
vi skal være afsted, funde-
rer en kvindelig kursist, 
mens hun forsøger at få si-
ne stave til at makke ret.

- Det betyder da ingen-
ting, bemærker en anden 
tørt.

- Der er nogen af os, der 

tror, at vi allerede har gået 
10 kilometer!

De griner begge højt. Så 
er stilen ligesom lagt. Man 
har nemlig lov til at lave 
sjov med demenssygdom-
men - så længe man selv er 
én af dem, der er ramt.

Det er ét af de befriende 
aspekter ved at være på høj-
skole med ligesindede: Man 
må gøre grin med sig selv. 
Det er tilladt og ikke kræn-
kende, når den der griner 
med dig også er ramt af en 
demenssygdom.

Det bliver der gjort me-
get på højskolen - grint. 
Smilene er store fra morgen 

til aften. Måske kan de fl e-
ste ikke huske detaljerne af, 
hvad de har foretaget sig få 
timer tidligere. Men den go-
de følelse kan ingen tage fra 
dem.

To højskoler
Det er Alzheimerforenin-
gen, der arrangerer to år-
lige højskoler for yngre de-
mensramte medlemmer 
i henholdsvis Gerlev og 
Brandbjerg.

Højskolerne er et træk-
plaster, og medlemmerne 
vælges ud fra kriterier om, 
at man har lyst til at delta-
ge i det sociale samvær, og 
at man lyst til at bevæge sig 
eller være kreativ. Til gen-
gæld gøres adgangen til fe-
rieformen tilgængelig på 
grund af fagpersonalets til-
stedeværelse.

”Vi bevæger os - og vi bli-
ver bevæget”, som en delta-
ger siger om den uge, man 
er sammen om motionen - 
og om sygdommen.

Morgendukkerter i det 
store indendørs bassin, sjo-
ve aktiviteter i den store 
gymnastiksal, dans og sang 
er blot nogle af aktiviteter-
ne. Følelsen af at leve - og 
have en anden form for fri-
hed, end hvis man var der-
hjemme - er kendetegnet 
for turen. 

- En del af deltagerne er 
gift. De bor sammen med 
en ægtefælle, som de må-
ske har været sammen med 
i årevis og pludselig har en 
lidt anden relation til end 
tidligere. Ægteskabet skif-
ter karakter, fordi den de-

mensramte ændrer sig. For-
holdet ændrer sig. Vi taler 
tit om, at ægtefæller har 
behov for pauser i den dag-
lige ”pleje”. Men den de-
mensramte har i høj grad 
også brug for en pause. En 
pause fra følelsen af at være 
til besvær. Fra en måske be-
kymret kone eller mand. En 
pause fra dagligdagen, siger 
Ane Eckerman fra Alzhei-
merforeningen.

Mødet med mennesket
Ane Eckerman er sammen 
med en håndfuld fagper-
soner og frivillige med på 

turen. Alle er enige om, at 
det er fagligt og menneske-
ligt givende at deltage. Dag-
ligdagen kan hurtigt gå op 
i projekter og teorier – og 
her er det samværet med 
demensramte, der er i høj-
sædet.

Nency Joensen er fagper-
son på højskolen.

- Vi lærer utrolig meget 
af at være sammen med de-
mensramte i døgndrift. Fag-
lig viden, man kan bruge i 
dagligdagen. Man ser men-
nesket, ikke sandt?, siger 
Nancy Joensen.

Det er tredje gang, Nen-

”Nu husker jeg at leve... 
Det glemte jeg før”

/ TILGÆNGELIGHED

Man ser mennesket, 
ikke sandt?

Nency Joensen, fagperson

”
”

Meningsfuldt samvær med andre
Til efteråret den 21.-25. september afholdes årets anden Aktiv Højskole for medlemmer af 
Alzheimerforeningen.
Motion, aktivitet og socialt samvær er i højsædet, og på Brandbjerg Højskole ved Vejle, 
hvor højskolen afholdes, er kreativitet også et omdrejningspunkt.
Ansøgningsfristen er 21. juli. Prisen for at deltage er 3.000 kr. pr. deltager. 
Læs mere på alzheimer.dk eller kontakt Ida Lind, Landskoordinator Aktiv Højskole, 
tlf.: 88 44 04 20.

Højskoleophold gøres tilgængelig for de demensramte: Hvis ikke fagpersonale fra Alzheimerforeningen deltog på højskolerne, var det ikke muligt for de 18 at tage afsted sammen.   Foto: Anne R. Kraufeldt
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Der er også tid til afvigelser fra den gængse rute. Her kigger man 
efter biler på landevejen.  Foto: Anne R. Kraufeldt.
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Vi bevæger os - og vi 
bliver bevæget

Deltager, Aktiv Højskole

”
”

Hvordan er det nu lige, at man får de der stænger til at makke ret? 
 Foto: Anne R. Kraufeldt.

cy deltager. Hun er egent-
lig gået på pension, men 
har tidligere arbejdet som 
demenskoordinator i Greve 
Kommune.

- De fl este af deltagerne 
er veluddannede menne-
sker, der har haft et travlt 
arbejdsliv. Nogle har haft 
lidt for travlt, siger hun og 
refererer en deltagers ram-
mende begrundelse for at 
melde sig til Aktiv Højskole: 
”Nu husker jeg at leve. Det 
glemte jeg før...”

Også for sygeplejerske 
Ulla Charlotte Lind, der til 
daglig er sygeplejerske på 
Demens- og Hukommelses-
klinikken på Glostrup Syge-
hus, er Aktiv Højskole et af 
sommerens højdepunkter.

- Vi hygger os. Teamet 
har arbejdet sammen i åre-
vis. Vi kender hinanden og 
ved, hvem der har hvilke 
ressourcer. Det betyder me-
get. For selvom alting er me-
get hyggeligt og sjovt, kan 
vi også komme ud for de 
svære stunder, hvis en del-
tager bliver enormt ked af 
det eller måske udadreage-
rende. Så er det vigtigt, at vi 

kender vores egne ressour-
cer og vores egne og hin-
andens grænser, siger Ulla 
Lind.

Glemsomheden
Om eftermiddagen drik-
kes kaffe og sludres lidt om 
stavgangturen. 

”Hvor gik I hen?”, vil en 
fagperson, der ikke gik med 
på stavgangen, gerne vide.

”Vi var en tur mellem 
bondegårdene og oppe ved 
kirken”, siger en deltager. 
Alle nikker samtykkende 
og tilfredse med oplevelsen.

Men det er ikke rigtigt. 
Vi var hverken ved kirke el-
ler bondegårde men på åb-
ne marker og i æbleplanta-
ger.  

Stavgangsturen har alle-
rede fundet sit gemmested 
i en - for nogle - ukendt be-
vidsthed, der nok fordrejer 
sandheden men ikke har 
mistet sit gode humør. Og 
det er det, det hele handler 
om: Glæden. Friheden til 
at leve livet. Og følelsen af 
et bekymringsfrit liv - og-
så selvom det blot er for en 
uge.

Komfort uden kompromis
•	 Siddepude	i	koldskum	med	indbygget	ventileret	aflastningszone.
	 Sammen	med	memory	skum	i	toppen	forhindres	glidning.
•	 Gas	eller	elektrisk	betjent	positiv	og	negativ	tilt	(-20	gr.	til	45	gr.)
•	 Gas	eller	elektrisk	betjent	rygvinkel	(-5	gr.	til	65	gr.)	
• Uafhængige benstøtter med længde kompensering ved elevation
• Trinløs indstilling af sædedybde, ryghøjde og elevérbare benstøtter
• Trådløs håndbetjening for de elektriske funktioner
• Godkendt til anvendelse som erstatning for autosæde
•	 Godkendt	til	160	kg

Qimova A/S
Lunikvej 23A
2670	Greve
Tel.	70270242
E-Mail:	info@qimova.com

www.qimova.com

Dansk komfort kørestol

Alle	vores	egen-producerede	komfort	kørestole	giver	en	perfekt	sid-
destilling	med	aflastning	og	støtte	de	korrekte	steder.	Stolene	kan	fås	i	
størrelser	fra	30cm	sædebredde	og	op	til	60cm.	Stolen	monteres	efter	
mål	og	vi	kan	løse	alle	specialopgaver	i	tilretning	og	polstring.

Vi står altid til rådighed for 
demonstration, afprøvning 
eller	udlån.
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rehab & rekreation
Vejbystrand, Ängelholm, Sverige | Tel: +46 (0)431 44 31 00

info@sommarsol.se | www.sommarsol.se

Rehabilitering och 
rekreation  
med kompetens och engagemang

Sommarsols kunniga team och  
vackra läge vid havet hjälper  
dig att hitta ny styrka.  
Välkommen!
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Kommuners hjemmesider 
skal være mere tilgæn-
gelige for ældre - de har 
nemlig svært ved at fi nde 
relevant information om 
f.eks. demenstilbud og 
hjemmepleje.

TEKNOLOGI

Det er ikke overskueligt.
Det er vanskeligt.
Og fagsproget er svært til-
gængeligt.

Ældre medborgeres kri-
tik af de danske kommu-
ners hjemmesider er til at 
føle på.

ÆldreForum og Danske 

Ældreråd viser i en nyligt 
offentliggjort undersøgel-
se ”Det offentliges digitale 
kommunikation med ældre 
borgere – nationale resul-
tater”, hvilke udfordringer 
ældre borgere støder på, 
når de skal betjene sig selv. 

Det er ofte oplysninger 
om hjemmehjælp, deres 
kommunes plejehjem eller 
om tilbud til en dement æg-
tefælle, der søges oplysnin-
ger på.

Medlemmer fra ældreråd 
i 96 af landets 98 kommu-
ner har som repræsentanter 
for den øvede del af ældre it-
brugere afprøvet deres egen 
kommunes hjemmeside og 

et par digitale selvbetje-
ningsansøgninger. 

Store krav
- Der stilles jo ganske store 
krav til borgernes omstil-
lingsevne, it-færdigheder og 
- har det også vist sig - tålmo-
dighed. Og det må naturligt 
modsvares af overskuelige 
hjemmesider, let forståeli-
ge oplysninger og selvbetje-
ningsløsninger, der funge-
rer uden større problemer. 
Ellers tager borgerne ikke 
disse løsninger til sig, og så 
høster det offentlige ikke de 
besparelser, der allerede er 
kalkuleret med. Så der er 
alt at vinde, siger Bent Aa. 

Rasmussen, formand for 
DANSKE Ældreråd.

- Der er samtidig behov 
for at pege på, at der fi n-
des områder i landet uden 
tilstrækkelig internetdæk-
ning. Med de krav, der stil-
les til befolkningens del af 
denne ”kontrakt”, har bor-
gere i de områder en helt 
berettiget forventning om, 
at de tekniske forudsætnin-
ger er til stede, siger Ove 
Dalsgaard, formand for Æl-
dreForum.

Mange kommuner bør 
derfor gennemgå deres 
hjemmesider med kritiske 
øjne, hvis det skal lykkes 
at skabe tilgængelighed for 

alle typer af borgere - og få 
borgerne til i højere grad at 
betjene sig selv.

Kritikpunkter, der går 
igen i undersøgelsen, er at 
relevante informationer er 
vanskelige at fi nde og at sø-
gefunktioner giver alt for 
mange og uvedkommende 
resultater.

- Tanken er netop at give 
bolden op til en konstruktiv 
dialog i de enkelte kommu-
ner, så ældrerådet og kom-
munens it- og fagansvarlige 
sammen kan rette op på de 
forhindringer, som borger-
ne støder på, siger Bent Aa. 
Rasmussen.

Kritik fra ældre: Vi kan ikke fi nde kommunens plejehjem

Bent Aa. Rasmussen.

Der er fra satspuljen afsat 
midler til en tilgængelig-
hedspulje på i alt 32 mio. kr. 
i perioden 2015-2018. Pul-
jens formål er at sikre, at 
der løbende arbejdes med 
tilgængelighedsforbedrin-
ger, så handicappede kan 
deltage i alle dele af sam-
fundslivet på lige fod med 
andre.

Der er afsat 8 mio. kr. til 
puljen i 2015.

Fristen for ansøgninger 
falder i dag den 19. juni.

Puljen kan søges af kom-

munale, regionale og andre 
offentlige institutioner. Til-
skud fra puljen skal gives til 
konkrete tilgængeligheds-
forbedringer i eksisterende 
offentlige bygninger med 
borgerrettet servicefunkti-
on.  

Inden ansøgningerne be-
handles i det rådgivende ud-
valg foretager Statens Byg-
geforskningsinstitut (SBi) 
en faglig vurdering af an-
søgningerne. Energistyrel-
sen træffer den endelige af-
gørelse.

Frist idag

”Min erfaring siger mig, at Altro gulvene bevarer deres skridsikkerhed også selvom de bliver slidt. Skridsikkerheden 
holder hele vejen igennem gulvet, hvilket er en væsentlig parameter, når gulvet skal ligge fx i et køkken- og 
kantineområde, hvor der dagligt er meget trafik og stor risiko for spild af mad og væsker, der kan gøre gulvet glat,”  
siger Inge Vaaben, Facility Director, PricewaterhouseCoopers

Altro Stronghold™ 30 / K30

www.altro.dk/K30k 36 78 90 33info@altro.dk

Hyppig spild af vand og fedtstof? Altro giver høj skridsikkerhed



Helsingør Kommune hav-
de i forvejen gode erfarin-
ger med et Oxiperm-anlæg, 
som de havde monteret på 
deres varmtvandsproduk-
tionsanlæg i kommunens 
svømmehal i 2013. Så da en 
ældre plejehjemsbeboer dø-
de som konsekvens af legio-
nellabakterier for et års tid 
siden, lå løsningen lige for.

- Vores målinger på van-
det i svømmehallen havde 
et niveau af legionellakim, 
der lå så lavt, at det bliver 
betragtet som legionellafrit, 
så vi ville hurtigst muligt 
have tilsvarende anlæg op 
på alle vores plejehjem, for-
tæller Tom Hansen.

I samarbejde med salgs-
konsulent Torben Rasmus-
sen fra Krüger Aquacare 

gennemgik man alle pleje-
hjemmenes varmtvands-
produktionsanlæg, og 
planlagde det videre forløb 
vedrørende installation af 
Oxiperm-anlæg.

En relativt stor udskriv-
ning for kommunen, men 
sagsbehandlingen gik hur-
tigt grundet den overhæn-
gende fare.

- Vi fi k bevilget pengene 
til anlæggene med det sam-
me, siger Tom Hansen, der 
glæder sig over de hurtige 
resultater.

Under hele processen tog 
et uafhængigt analysefi rma 
løbende prøver af vandkva-
liteten, og skyllefrekvensen 
af installationerne på alle 
plejehjem blev opretholdt 
med faste rutiner over fl e-

re måneder, indtil alle Oxi-
perm-anlæg var sat i drift, 
og biofi lmen i rørsystemet 
var nedbrudt af klordioxi-
den.

- I begyndelsen havde vi 
nogle udslag som følge af, 
at anlægget har været vold-

somt infi ceret, og det tager 
noget tid at nedbryde den 
biofi lm, der er bygget op i 
rørene, siger Tom Hansen.

Et halvt år efter installa-
tionen var resultaterne så 
gode, at man stort set ikke 
gennemskyller installatio-

nerne mere, men kun tager 
løbende vandprøver.

- De sidste prøver fra fe-
bruar viser et kimtal på <10/ 
pr/liter. Det betragtes som 
legionellafrit. Undervejs 
har vi sat skyllefrekvensen 
voldsomt ned og skyller nu 

kun en gang om ugen, og 
vi planlægger at holde helt 
op med at skylle. Biofi lmen 
burde være væk nu, siger 
Tom Hansen.
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Legionella-bakterier i ba-
devandet er en livstruen-
de katastrofe for ældre og 
svagelige. Helsingør har 
gjort en indsats for at fjer-
ne riscisi.

BAKTERIER

Det var et dødsfald i maj 
2014, der fi k Helsingør Kom-
mune til at skrue op for sik-
kerheden og fjerne risikoen 
for legionellabakterier i ba-
devandet.

En ældre medborger var 
død af legionella-infektion, 
som typisk kun kommer fra 
badevandet. Dette var også 

tilfældet i denne tragiske 
hændelse, da legionella ef-
terfølgende blev konstate-
ret i badevandet på det ple-
jehjem, hvor medborgeren 
boede.

- Det var vi naturligvis 
nødt til at handle på øje-
blikkeligt, siger projektle-
der i Helsingør Kommune, 
Tom Hansen.

Ældre på plejehjem er 
særligt udsatte, fordi de ik-
ke har så meget modstands-
kraft over for bakterier. 

Typisk minimerer man 
legionellavækst ved at holde 
sit varmtvandsproduktions-
system løbende optimeret. 
Det vil sige, at varmtvands-

produktionsanlægget skal 
være dimensioneret og 
trimmet til det nuværen-
de behov samtidig med, at 
temperatur-setpunkter skal 
være i orden iht. gældende 
lovgivning. 

- Det mente vi også, vi 
havde gjort her i Helsingør 
kommune. Vi havde løben-
de over de seneste tre år 
screenet alle vores varmt-
vandsproduktionsanlæg i 
kommunen og mente selv, 
vi havde nogle optimale in-
stallationer. Det vi ikke vid-
ste, var at de fl este borgere 
på vores plejehjem kun ba-
der en gang ugentligt eller 
mindre, og derfor var der 

stikledninger ind til 
hver enkelt bo-enhed, 
hvor der var et meget 
begrænset fl ow hen 
over og dermed opti-
male forhold for legio-
nellavækst, siger Tom 
Hansen. 

Hurtig fi lterløsning
I maj - kort efter dødsfaldet 
- blev det tekniske persona-
le derfor sat til at skylle rø-
rene igennem på plejecent-
rene.

Der blev også udarbej-
det en plan for en skyllefre-
kvens for alle stikledninger 
ind til alle plejehjemsbebo-
ernes bo-enheder. 

Helsingør Kommune tog 
også kontakt til eksperter, 
der kunne optimere ple-
jecentrene som man hav-
de gjort det i kommunens 
svømmehal.

- Første skridt var at sætte 
nogle særlige brusehoveder 
op på alle plejehjemmene. 
Det var en brusehovedtype, 
som var specielt udviklet 
med et fi lter, der kan fi ltre-
re legionellabakterierne 

fra, så plejehjemsbeboerne 
trygt kan forsætte med at 
bade. Det var dog en kort-
sigtet her-og-nu løsning, 
som på lang sigt ville blive 
dyr i fi lterskift, siger Tom 
Hansen.

Den permanente løsning 
blev istedet opsætning af et 
Oxipermanlæg. Og nu er al-
le risici for legionella og en 
gentagelse af sidste års tra-
gedie væk.

Legionellafrit 
vand redder 
liv i Helsingør

Det kan være rigtig farligt at få forstøvet legionella-vand i lungerne. En af farezonerne er i badet.  Foto: Colourbox

Legionella og oxipermanlæg
Legionella er en familie af bakterier. Den type, der oftest giver såkaldt legionærsyge, hedder Legionellea Pneumophila og 
angriber lungerne. Legionella smitter typisk ved indånding af små vanddråber - for eksempel fra brusebad, spabad, forstøv-
ningsanlæg og køletårne. Legionærsyge rammer typisk ældre og svækkede personer med et svagt immunforsvar. I varmt 
brugsvand er problemet typisk, at vandet ikke er varmt nok. Det bør konstant være over 50 grader. Samtidig danner bakteri-
erne biofi lm i vandrørene, der isolerer, så vandet skal være endnu varmere for at eliminere bakterierne. Et oxiperm-anlæg fra 
danske Grundfos sender små, præcise doser af klordioxid ud i vandrørene. Klordioxiden angriber biofi lmen direkte. Doserne af 
klordioxid er så små, at de ikke kan lugtes eller smages – og udgør ikke nogen sundhedsfare.
I andre lande anvendes oxiperm-anlæg også til drikkevand, men det er ikke tilladt i Danmark.
Et oxiperm-anlæg med klordioxid dræber legionella meget hurtigt, men afhængig af koncentrationen af bakterier og tykkelsen 
af biofi lmen, kan det tage op til fl ere måneder at gøre vandet legionellafrit.

Helsingør havde i forvejen gode erfaringer med Oxiperm

Forstøvning kan være dødbringende
Legionella-bakterier udvikler sig eksplosivt, når de 
rette betingelser er tilstede, typisk hvis der over læn-
gere tid står stillestående vand i varmtvandsrørene. 
Det er umiddelbart ikke skadeligt at drikke vandet, 
men hvis varmt vand med legionella forstøves under 
badning, og bakterien kommer ned i lungerne, kan 
den være dødbringende. Legionellabakterier trives 
bedst ved 35 °C til 45 °C.

Legionella-bakterier udvikler sig eksplosivt, når de 
rette betingelser er tilstede, typisk hvis der over læn-
gere tid står stillestående vand i varmtvandsrørene. 
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Hjælpemiddeldepotet i Es-
bjerg Kommune har købt 
ny tørdesinfi ceringsmaski-
ne - og man låner den ger-
ne ud til kommunens pleje-
centre.

EFFEKTIVITET
Af Anne R. Kraufeldt

Hidtil har personalet på 
Hjælpemiddeldepotet i Es-
bjerg Kommune benyttet 
sig af gængse rengørings-
midler og dampmaskine i 
kampen mod bakterierne. 

Men nu har hygiejnesik-
kerheden fået et ekstra nyk 
op ad. Hjælpemiddeldepotet 
har investeret i en desinfek-
tionsmaskine.

- Vi har altid gjort rent 
efter bedste evne, typisk 
med klorholdige midler og 
dampmaskine. Vi har dog 
aldrig været 100 procent 
sikre på, at vores rengøring 

er tilstrækkelig for at kom-
me farlige bakterier som 
MRSA til livs. Det behøver 
vi ikke bekymre os om nu, 
siger Bjarne Outzen, leder 
af Hjælpemiddeldepotet i 
Esbjerg til Magasinet Pleje.

Det er hensynet til bor-
gernes sikkerhed og perso-
nalets arbejdsmiljø, der har 
fået lederen af Hjælpemid-
deldepotet til at investere i 
nye hygiejne-ressorcer. 

- Vi slipper ikke for at 
gøre rent. Det skal vi som 
hidtil med rengøringsmid-
ler og dampmaskine. Men 
vi kan desinfi cere i ”gem-
mestederne”, hvor vi aldrig 
ville kunne komme til med 
en klud, siger Outzen.

Vil låne ud
På Hjælpemiddeldepotet er 
god hygiejne alfa omega for 
ikke at sende smitte videre 
fra én borger til en anden. 
Outzen og hans personale 
bruger dog ikke desinfek-

tionsmaskinen 24 timer i 
døgnet og kan derfor se fl e-
re anvendelsesmuligheder i 
investeringen.

- Jeg ved, at plejecentre-
ne har udfordringer med 
MRSA og Roskildesyge. Og 

jeg kan da se en fordel i, at 
plejecentrene kan låne vo-
res ressourcer, hvis der op-
står akutte situationer, si-
ger Outzen.

Kampen mod infektio-
ner på hospitaler og på ple-

jecentre er ikke let, ej heller 
selvom man kender kilden 
til bakterierne. 

Derfor ser man også kon-
stant udvikling og forsk-
ning på området. 

De seneste år har vist en 

fremgang i salget af tørde-
sinfi ceringsteknologier, der 
er effektive på de fl este bak-
terier, som er skyld i fatale 
infektioner.

Desinfektionsmaskinen kan placeres i rum med hjælpemidler og møbler, hvorefter bakterier slås ihjel på alle løsdele i runm op til 200 m3. 
 (Modelfoto: Deconx).

/ HYGIEJNE

Om Deconx
Desinfektionsmaskinen fra det norske fi rma Deconx har i årevis været brugt i sundhedssektoren i Norge og Sverige. Maskinen er relativt ny på markedet i Danmark.
Deconx udsender en ”dry mist” - altså en tørvæske - og kan bruges i alle typer af lokaler, kan dække et område på 200 m3 pr. maskine, og kan også bruges på senge, andet inventar, hjælpemidler og 
udstyr. Man kan vælge at samle alle hjælpemidler i et rum og få dem desinfi ceret på en gang. 
Maskinen styrer selv desinfektionsprocessen og giver besked, når den er afsluttet. 
Deconx måler undervejs nøgleparametre som temperatur og relativ luftfugtighed samt koncentrationen af det aktive stof, hydrogenperoxid. Efter endt desinfektion sendes slutrapport til PC eller 
smartphone.  Teknikken er dokumenteret ved videnskabelige undersøgelser i Norge, Sverige og Danmark, herhjemme bla. på Rigshospitalet og Statens Serum Institut. Den er godkendt af relevante 
myndigheder. Deconx vandt for nyligt to store udbud på Skandinaviens største hospital, Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige. Karolinska Universitetssjukhuset har også understøttet Deconx i 
tests af maskinen. - Det har taget os fem år i et samarbejde mod fremtidens desinfektionsløsning, siger Jan Erik Fredriksen, en af stifterne af Deconx.

Depotleder vil  være 100 
procent sikker på god hygiejne

Hygiejneindsatser bør 
ensrettes for at opnå de 
bedste resultater, siger 
fagchef Brian Kristensen, 
SSI.

RETNINGSLINJER
Af Anne R. Kraufeldt

- Vi er jo sådan nogle, der 
sidder i vores elfenbenstår-
ne og har forstand på bak-

terier og virus. Vi skal an-
erkende, at fagpersonalet 
også har en hverdag. Kom-
mer vi med en løftet pege-
fi nger, må vi også samtidig 
servere en konstruktiv løs-
ning. Der kan være både 
praktiske og økonomiske 
forhold, som vi hos SSI ikke 
kender til...

Fagchef og overlæge Bri-
an Kristensen fra Statens 
Serum Institut er ikke i 
tvivl om, at et tæt samar-

bejde med fagfolk er nød-
vendigt, når SSI sender nye 
nationale retningslinjer på 
gaden. Som senest, hvor Bri-
an Kristensen og team har 
udgivet 1. udgave af Ny Na-
tional Infektionshygiejnisk 
Retningslinje for rengøring 
i hospitals- og primærsekto-
ren. Retningslinjerne er ud-
arbejdet af Central Enhed 
for Infektionshygiejne (CEI) 
på Statens Serum Institut 
i tæt samarbejde med bl.a. 

danske hygiejnesygeplejer-
sker.

Sådanne samarbejder er 
vigtige for SSI. Hermed får 
man nemlig et nødvendigt 
et indblik i fagpersonalets 
daglige arbejde. Og ikke 
mindst for at ensrette hy-
giejneindsatserne på syge-
husene.

Det fortæller Brian Kri-
stensen fra Central Enhed 
for Infektionshygiejne.

- Folk bliver fl yttet mere 

rundt mellem afdelinger og 
hospitaler. Det er derfor vig-
tigt, at man har de samme 
standarder overalt, sige Bri-
an Kristensen

Hele vejen rundt
Der er fl ere håndtag, der 
kan drejes på, når man skal 
effektivisere hygiejneind-
satsen: Håndhygiejne - som 
har været et omdrejnings-
punkt i mange år - desin-
fektion af instrumenter og 

hjælpemidler samt den pri-
mære rengøring er omdrej-
ningspunkter for at komme 
de værste bakterier til livs.

- I de nye retningslin-
jer kommer vi hele vejen 
rundt. Et gennemgående 
træk er, at vi forsøger at 
skrive så let forståeligt som 
muligt, så formen ikke bli-
ver for fagnørdet, siger Bri-
an Kristensen.

 (fortsættes side 21)

”Vi skal anerkende, at personalet også har en hverdag”

NIR for rengøring i hospitals- og primærsektoren
Publikationen er inddelt i tre overordnede områder.

Del 1: er rettet mod alle områder og omhandler baggrund, samt grundlaget for tilrettelæggelse og styring af rengøring, metoder og midler, generelle forholdsregler, krav til personale, indretning, ren-
gøringsaftale og kvalitetssikring. Det er alle vigtige elementer for forebyggelse af infektioner og smittespredning, som er gældende for alle områder i sundhedsvæsenet og institutioner i primærsek-
toren. 
Del 2: omhandler hospitalsvæsenet med fokus på udvalgte områder. 
Del 3: omhandler primærsektoren, der er delt op i fl ere underområder: Plejehjem, klinikker, genoptræningscentre, hjælpemiddeldepoter, m.m. 

Publikationen er først og fremmest rettet mod sundheds- og plejesektoren.
Hovedfokus er på rengøringen og dens smitteforebyggende effekt – i forhold til patienter, pårørende, borgere, andre brugere og personale på hospitaler og i primærsektoren. 
Publikationen er ikke en lærebog, men stiler mod at give elementær viden om rengøringsfeltet til de infektionshygiejniske specialister og sundhedspersonalet samtidig med elementær viden om det 
infektionshygiejniske felt til rengøringsspecialister. 
Principperne bør videreformidles i undervisningen til rengøringspersonale og ledelse, til sundhedspersonale samt til personale uden for sundhedssektoren, der udfører rengøringsopgaver. 

(Kilde: Statens Serum Institut)



Hans mål er, at alle fag-
personer kender ord som 
håndhygiejne og kontakt-
smitte i søvne og at ret-
ningslinjerne ensartes 
over hele landet.

- En stor diskussion 
blandt fagkyndige i disse 
år er: Hvor omfattende er 
almindelige daglige hygi-
ejne standarder? Alle har 
jo standarder. Men de er 
langt fra ens. Det er ær-
gerligt, for hele sektoren 
og dens indsats er ikke 
bedre end det svageste 
led...

Det har ikke været mu-
ligt for Hospitalsenheden 
Horsens at måle forekom-
ster af mikroorganismer 
i drikkevandet fra en ny, 
tankbaseret drikkevand-
køler ”WL2 Firewall”, som 
er udviklet af producenten 
Waterlogic - med UV-be-
stråling af selve tappeste-
det.

HYGIEJNE

Bakterier fra drikkevands-
kølere og dårlige maver går 
desværre ofte hånd i hånd.

Derfor var Hospitalsen-
heden Horsens ekstra op-
mærksom, da mange af 
patienterne over et forløb 
på tre uger i sensomme-
ren 2014 fi k maveonder på 
Brædstrup Livsstilscenter, 
der er en del af Hospitalen-
heden Horsens. 

Problemet på centret 
kickstartede en kritisk gen-
nemgang af vandkølere.

Hospitalet satte fi rmaet 
Eurofi ns til at måle kim-

tallene i vandet fra vand-
kølerne både på centret og 
på Regionshospitalet Hor-
sens. Sammenlagt var der 
tale om 55 vandkølere af 
fl ere typer. Det stod hur-
tigt klart, at vandkvaliteten 
langt fra var tilfredsstillen-
de.

Målinger over en længe-
re periode viste alt for man-
ge bakterier i vandet. Køler-

ne kunne ikke overholde 
kravene i Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 292 af 
26. marts 2014. 

Det fi k hospitalet til 
at udfase sammenlagt 55 
vandkølere.

Herefter startede hospi-
talet periodevise forsøgs-
målinger på tappet vand 
fra tre nye vandkølere. og 
det viste sig hurtigt, at en 
ny model med vandkøler og 
UV-bestråling ved selve tap-
pestedet på køleren opnåe-
de de bedste resultater.

Kimtal i bund
Teknisk souschef Jan 

Cæcilius Christiansen fra 
Hospitalsenheden Horsens 
kunne hurtigt konstatere, 
at modellen WL2 Firewall 
udmærkede sig ved at le-
vere bakteriefrit vand. I al-
le prøver lå kimtallet helt 

i bund, og var praktisk talt 
ikke til at måle. 

Den løsning har myndig-
hederne ellers hidtil anset 
for at være den mest uhygi-
ejniske i forhold til opkoble-
de vandkølere, der får van-
det direkte fra et vandrør, 
men den teori holder ikke 
stik: 

- Da vi begyndte at tage 
vandprøver fra vore eksiste-
rende vandkølere med og 
uden tank, kunne ingen af 
dem kunne opfylde myn-
dighedernes krav om kim-
tal i det aftappede vand, og 
det kunne de heller ikke 
efter, at vi begyndte at ren-
gøre dem ekstra grundigt. 
Derfor tog vi de tre nye 
vandkølere ind til tests i en 
prøveperiode. Waterlogics 
nye model WL2 FIREWALL 
fi k vi sat op i januar, og vi 
har taget prøver fra den 
helt frem til starten i marts. 
Kimtallene fra denne vand-
køler har været så lave, at 
de faktisk ikke har været 
målbare. Jeg har derfor kon-

kluderet, at tappet vand fra 
anlæg med UV-bestråling 
af tappestedet overholder 
myndighedernes krav - og-
så selv om vandet kommer 
fra en indbygget beholder, 
siger Jan Cæcilius Christi-
ansen.
Der blev målt efter miljømi-
nisteriets bekendtgørelser 
292 af 26. marts 2014 og 948 
af 22. august 2014. De fore-

skriver et kimtal ved 22 og 
37 graders Celsius på mak-
simalt 20 CFU pr. milliliter 
udtaget efter standarderne 
19458 og 5667-5. WL2 Fire-
wall præsterede et kimtal 
på 1 og derunder, mens vis-
se andre kølere lå oppe på 
3000.
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Vandkøler med UV-bestråling 
viste bedste resultater
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Waterlogic er en af de eneste producenter, der op-
nåede VA-godkendelse inden ordningen blev frivillig, 
og selskabet er en af verdens største producenter. 
Waterlogic fremstiller årligt rundt regnet 300.000 
vandkølere til det internationale marked.Fakta

For hver vandkøler gælder det, ifølge Jan C. Christi-
ansen, at målingerne udføres på både aftapninger fra 
vandkøler og fra et armatur fra samme rørstreng tæt 
på kølerne for at opnå pålidelige målinger af vandkva-
liteten, før vandet når frem til kølerne og efter, de har 
passeret dem.
Hospitalsenheden Horsens omfatter Brædstrup Livs-
stilscenter og Skanderborg Sundhedscenter med et 
patientopland med 240.000 personer.

Nye kølere 
Resultaterne fra WL2 FIREWALL var så overbevisende, at Regionshospitalet Horsens tek-
niske afdeling har anbefalet samme model til hospitalet og Brædstrup Livstilscenter.
- Vi skal have indkøbt nye vandkølere, men da 55 er forholdsvis mange, bliver det forment-
lig et lidt reduceret antal, men valget falder klart på Waterlogics WL2 FIREWALL, der op-
fylder alle myndighedernes krav til kim tal, siger Jan C. Christiansen:
- Vandkølere er ikke et must, men en stor behagelighed, som vi gerne også fremover øn-
sker at tilbyde alle vore patienter. Jeg har generelt haft skepsis overfor UV-bestråling, men 
vore resultater tyder på, at UV-bestråling giver en forbedring i vandkvaliteten. 
Jan C. Christiansen understreger, at embedslægens undersøgelser af patienternes mave-
onde hverken har be- eller afkræftet, at det var de udfasede vandkølere, som gav patien-
terne maveonde.
- Jeg vil være meget tilfreds, hvis vi får vandkølere, der overholder myndighedernes krav 
og kan levere rent, hygiejnisk drikkevand så patienterne fremover sikres mod dårlig mave, 
siger Jan Cæcilius Christiansen. 
- Det er en vigtig dokumentation for det, vi hele tiden har påstået. Jeg håber, at disse 
upartiske analyser én gang for alle slår fast, at vore maskiner også på den lange bane er 
det der skal til for at man kan sikre sig, at drikkevandskvaliteten er i top, siger Branch Ma-
nager Kristian Wittenkamp fra Waterlogic i Danmark. 

Bakteriefrit vand er ikke altid en selvfølge. Og når der viser sig ma-
veonder på danske hospitaler, skal smittekilder undersøges - her-
iblandt drikkevandet.  Foto: Colourbox.

Sæt ikke barren ebola-højt
Fagchef Brian Kristensen, SSI, opfordrer til, at man ikke skyder gråspurve med kanoner. 
For selvom der er mange farlige sygdomme i omløb, kan man også være for ”hysterisk”.

- Ebola er farligt. Meget farligt. Men risikoen for, at man på et dansk sygehus får en ebo-
la-patient indenfor dørene er ikke så høj. Derfor skal hygiejnebarren heller ikke sættes 
”ebola-højt”. Derimod er der tale om nogle meget simple retningslinjer til hverdagsbrug 
med relativt enkle midler, siger fagchefen. 
På trods af, at de nye retningslinjer fylder knap 100 sider er det relativt nemt at dykke 
ned i relevante emner. Anvisningerne kommer også rundt om, hvordan man evaluerer 
på hygiejneindsatsen, når nye processer er implementeret.
Efter samarbejdet med fagpersonalet, er der så hygiejnevaner, der kommer bag på dig?
- Nej, intet kommer bag på mig længere! Jo, måske kommer det lidt bag på mig, hvor 
forskellige hygiejnestandarder, man holder sig på sygehusene. Læger og sygeplejesker 
er mennesker med stærke holdninger, og det kan nogle gange være svært at overbevise 
dem om, at tingene kan gøres smartere, siger Brian Kristensen.
NIR for rengøring i hospitals- og primærsektoren ligger til fri download på ssi.dk.

nåede VA-godkendelse inden ordningen blev frivillig, 
og selskabet er en af verdens største producenter. 
Waterlogic fremstiller årligt rundt regnet 300.000 
vandkølere til det internationale marked.

Fa
kt

a



Systematiske arbejdsgan-
ge skal føre til færre infek-
tioner på plejecentrene. 
Projektet ”I sikre hænder” 
lancerer nu en infektions-
pakke.

HYGIEJNE
Af Lotte Brochmann

Antallet af urinvejsinfektio-
ner relateret til blærekatet-
re skal halveres. Forbedret 
mund- og tandhygiejne skal 
mindske lungebetændelser 
med 25 procent. Og så skal 
håndhygiejne altid udføres 
korrekt.

Sådan lyder nogle af mål-
sætningerne i den infek-
tionspakke, som ”I sikre 
hænder” nu lancerer i de 
fem projektkommuner.

Projektet har siden ef-
teråret 2013 sat fokus på at 
reducere tryksår, medicin-
fejl og fald. Nu skal der også 
sættes ind over for infektio-
ner i ældreplejen.

I første omgang er det 
plejecentrene, der skal ar-
bejde med infektionspak-
ken. Indsatsen handler om 
blærekatetre, mund- og 
tandhygiejne og håndhygi-
ejne.

Personalet ved godt, hvad 
der skal til for at undgå in-
fektioner, men i en hektisk 
hverdag kan det være van-
skeligt at give den rette ple-

je og behandling hver evig 
eneste gang, siger Beth Lil-
ja, direktør i Dansk Selskab 
for Patientsikkerhed. Med I 
sikre hænder får de sund-
hedsprofessionelle nogle 
metoder og værktøjer til at 
forenkle og systematisere 
deres arbejdsgange.

Feedback fra personalet
Plejecentrene skal udvikle, 
afprøve og tilpasse idéer til 
mere systematiske arbejds-
gange ved hjælp af en sær-
lig Forbedringsmodel.

Idéerne bliver først af-

prøvet i lille skala og juste-
ret dagligt eller ugentligt, 
indtil man har fundet frem 
til det, der virker i hverda-
gen. Medarbejderne kan 

med det samme melde til-
bage, hvis en idé ikke fun-
gerer og ikke passer ind i 
arbejdsgangene. Og så har 
de måske en idé til, hvor-
dan man i stedet kunne gø-
re, forklarer projektleder i 
Thisted Kommune, Bente 
Øllgaard.

- Den feedback fra per-
sonalet er guld værd. For så 
får man noget, der er prak-
tiserbart. Det giver også et 
medejerskab. Her har per-
sonalet virkelig chancen for 
at få indfl ydelse på, hvor-
dan vi kan gøre tingene på 

en lidt bedre måde, fortæl-
ler hun.

Plejecentrene kommer 
til at sætte sig nogle delmål 
for infektionsindsatsen, for-
klarer hun. Det kan være 

100 dage uden en infekti-
on og siden 200 og 300 da-
ge. Det bliver meget synligt 
for medarbejderne, hvor-
dan det går med indsatsen. 
Hver dag uden en infektion 
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Kommuner til kamp 
mod infektioner

Mund- og tandhygiejne er et af de tre indsatsområder i den nye infektionspakke.  Foto: Colourbox.

I Thisted Kommune har man allerede i dag en række støtte-
redskaber og værktøjer i forhold til at forebygge infektioner. 
F.eks. hænger der på plejecentrene vejledninger ved vasken, 
som fortæller, hvornår man skal vaske og spritte hænderne. 
 Foto. Thisted Kommune.

Deltagerne i projekt ”I sikre 
hænder” indsamler løbende 
data om hver enkelt borgers 
udvikling, så man hele tiden 
kan se, om borgeren får den 
rette pleje og behandling.

HYGIEJNE
Af Lotte Brochmann

”I sikre hænder”s fem projektkom-
muner arbejder systematisk med da-
ta. På den måde kan man målrette 
forbedringsarbejdet og følge resul-
taterne fra dag til dag.

- Fakta er, at man ind imel-
lem kommer til at glemme nog-
le ting. Selvom medarbejderne 
inderst inde tror, de sørger for 
det hele, så lever vi i en kom-
pleks faglig verden, og man bli-
ver afbrudt så mange gange, at 
man hurtigt kan komme fra 
en opgave, fortæller Bente Øll-
gaard, projektleder for I sikre 
hænder i Thisted Kommune.

Derfor arbejder man i I Sik-
re hænder med at forenkle og 
systematisere arbejdsgange. 
Man har eksempelvis tjeklister, 
som skal krydses af, når man 
har udført en opgave, og hver 

dag uden tryksår, medicinfejl, 
fald eller infektion bliver farvet 
grøn i en kalender.

Det systematiske arbejde 
med data giver ikke kun mulig-
hed for at kontrollere, at der he-
le tiden bliver gjort det, der er 
aftalt, forklarer Bente Øllgaard. 
Det giver også mulighed for at 
se, om tingene kører som de 
skal, og hvis man kan se, der er 
nogle steder, hvor man ikke er 
helt så god, hvad er det så, der 
gør det - og hvordan kan man 
ændre det.

- Vi har selvfølgelig også do-
kumenteret ting tidligere, men 

så systematisk har vi ikke arbej-
det med det før. Så for os er det 
en ny måde at lære at arbejde 
på. Og jeg synes, det gør vores 
forbedringsarbejde mere mål-
rettet, siger hun.

Faglig stolthed
Brugen af data kan også være med 
til at give faglig stolthed.

På patientsikkerhedstavlen 
på personalekontoret kan med-
arbejderne hele tiden kan se, 
hvor mange dage der er gået, si-
den man sidst har haft tryksår, 
medicinfejl, fald eller infektio-
ner. Og personalet er stolte, når 

de når de mål, man har sat sig, 
fortæller Bente Øllgaard.

For nogle uger siden fi k de et 
lille trykmærke på en afdeling, 
og de ærgrede sig helt vildt.

- Og så var der en medarbej-
der, som sagde, jeg tror godt, jeg 
ved, hvad der er gået galt, og jeg 
har en plan for, hvordan vi kan 
prøve at sikre, at det ikke sker 
igen. Fordi der går nemlig faglig 
stolthed i det. Man vil ikke være 
med til at nogen får et tryksår, 
man kunne have forhindret, 
forklarer hun.

En ny måde at arbejde på

/ TILGÆNGELIGHED

En del af konceptet er, 
at vi fejrer det, når vi 
når de mål, vi har sat os
Bente Øllgaard, projektleder

Thisted Kommune

”
”

Mens antallet af tilfælde af 
MRSA på danske sygehuse 
fortsat er lavt, er det sam-
lede antal steget med 42 
procent.

BAKTERIER

Antallet af nye MRSA-tilfæl-
de fortsætter med at stige, 
og var i 2014 det højeste si-
den midten af 1970’erne.

Det oplyser Statens Se-
rum Institut.

2.965 tilfælde er registre-
ret i 2014 mod 2.092 i 2013 
- en stigning på 42 procent. 

Andelen af hospitalser-

hvervede tilfælde er dog 
fortsat lavt, hvilket kan ta-
ges som udtryk for, at Sund-
hedsstyrelsens MRSA-vej-
ledning fra 2006, som blev 
revideret i 2012, fortsat vir-

ker. Dette støttes også af, at 
hovedparten af udbrud kun 
omfattede få personer.

Stigningen skyldes der-
imod særligt samfundser-
hvervede og importerede 

tilfælde samt MRSA CC398 
(husdyrsassocieret MRSA), 
som nu udgør i alt 43 pro-
cent af alle nye tilfælde på 
landsplan.

Fortsat få tilfælde af MRSA på sygehuse 



Som en del af arbejdet 
med infektionspakken skal 
plejecentrene lave en plan 
for beboere, som ikke selv 
kan tage sig af mund- og 
tandpleje.

HYGIEJNE
Af Lotte Brochmann

Tyggeproblemer. Tandkødsbe-
tændelse. Lungebetændelse.

Dårlig mund- og tand-
hygiejne kan have nogle 
alvorlige helbredsmæssi-
ge konsekvenser. Derfor er 
mund- og tandpleje et ind-
satsområde i den infekti-
onspakke, ”I sikre hænder” 
nu lancerer.

Et projekt på plejecent-
re i Københavns Kommune 
har vist, at det er muligt at 
forbedre beboernes mund- 
og tandhygiejne gennem 
undervisning, hvor kli-
nikassistenter sidemands-
oplærer plejepersonalet. I 
sikre hænders indsats om-
fatter ikke sidemandsop-
læring, men den er inspi-
reret af det københavnske 
projekts fokus på at sikre 
og styrke medarbejdernes 
kompetencer i forhold til 
mund- og tandhygiejne. På 
plejecentrene i de fem pro-
jektkommuner skal man 
lave en vurdering af beho-
vet for hjælp til mund- og 
tandpleje og udarbejde og 
udføre en plan for beboere, 

som ikke selv kan tage sig 
af mund- og tandpleje.

I Thisted Kommune har 
man allerede et screenings-
redskab i forhold til mund- 
og tandhygiejne, og lige nu 
er er man i gang med at te-
ste, hvordan det passer ind i 
infektionspakken. Erfarin-
gerne viser nemlig, at kan 
man bygge på noget af det, 
man i forvejen har, så er der 
langt større chance for, at 
det nye man sætter i værk 
holder, fortæller Bente Øll-
gaard, projektleder for I sik-
re hænder i Thisted Kom-
mune.

Flere bevarer 
egne tænder 
Tidligere havde beboerne 
på plejecentre ofte tandpro-
teser, men i dag er der fl ere 
ældre mennesker, som be-
varer deres egne tænder.

Samtidig viser analyser, 
at 75 procent af beboerne 
på plejecentrene ikke er i 
stand til selv at børste tæn-
der.

- Jeg tror, at det er nyt for 
mange, hvor vigtigt mund- 
og tandhygiejne er. Teore-
tisk ved man godt, at man 
skal hjælpe beboere med at 
børste tænder, hvis de ikke 
selv er i stand til at gøre det, 
men hvor vigtigt det er rent 
helbredsmæssigt, det tror 
jeg er nyt for mange, siger 
direktør i Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed, Beth Lil-
ja.

Målet med I sikre hæn-
ders infektionsindsats er at 
reducere antallet af borgere 
med blødning på grund af 

tandkødsbetændelse med 
50 procent og mindske lun-
gebetændelser med 25 pro-
cent.
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Høj hygiejne skaber tryghed  
og sikrer borgerne mod smitte 
Legionella bekæmpes effektivt og sikkert med desinfektion:

•	  Oxyperm Pro fjerner bak terier og andre mikroorganismer i  
det varme brugsvand

•	 Anlægget er kompakt og nemt at betjene

•	 Påvirker ikke vandets smag og lugt

www.aquacare.dk     Tlf. 43 45 16 76

DU OG DINE FØDDER FORTJENER DET BEDSTE
Selv om du elsker dit job, kan det være hårdt at 
tilbringe mange timer på fødderne.
Og vi ved alle, rigtige sko hjælper kun til en vis  
grad. Derfor er dine sko ikke den eneste løsning.
 
Næste gang I taler om komfort, ergonomi og  
indeklima, husk nora® systems gummigulve.
Når du arbejder hårdt fortjener din krop en god 
arbejdsplads.

Tag et kig på nora® systems ergonomiske og hygiejniske gulvløsninger til  
sundhedssektoren: www.nora.com/dk, eller kontakt os på 4343 9393.

101349_Anz_Underfoot_DK_176x70.indd   1 10.03.15   09:47

- Vi har forhåbninger om, at de fem kommuner med infektionspak-
ken vil nå nogle resultater, som vil være interessante for alle andre 
at lære af, siger direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Beth 
Lilja.  Foto: Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Inspirationen kommer fra København
TILGÆNGELIGHED / 

I sikre hænder
Bag projektet I sikre hænder står Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed, Kommunernes Landsforening og 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
De fem kommuner som deltager i projektet er Thi-
sted, Sønderborg, Frederiksberg, Viborg og Lolland 
Kommuner.
I sikre hænder løber frem til udgangen af 2016, og 
herefter skal de fem projektkommuner give deres 
viden og erfaringer videre til de øvrige kommuner i 
deres region.

En undersøgelse fra Statens Serum Institut fra 
2009-2010 har vist, at luftvejsinfektioner som lunge-
betændelse udgjorde 0,6 procent af infektionerne på 
plejecentre.
Internationale erfaringer dokumenterer, at en forbed-
ret mund- og tandhygiejne blandt beboerne på pleje-
centrene reducerer antallet af lungebetændelser.
Kilde: I sikre hænder

2009-2010 har vist, at luftvejsinfektioner som lunge-
betændelse udgjorde 0,6 procent af infektionerne på 
plejecentre.
Internationale erfaringer dokumenterer, at en forbed-
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bliver farvet grøn i en ka-
lender, og kommer der en 
infektion, bliver der til gen-
gæld sat et rødt mærke i ka-
lenderen.

- Og en del af konceptet 

er, at vi fejrer det, når vi når 
de mål, vi har sat os. Så skal 
vi klappe os selv på skulde-
ren, siger Bente Øllgaard.
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Test af nyt desinfektions-
middel på plejecenter i 
Ballerup førte til nye OPP-
samarbejder for privat 
virksomhed.

OPP-SAMARBEJDE
Af Anne R. Kraufeldt

En desinfektionsløsning - 
testet og solgt til to pleje-
centre i Ballerup -, et ud-
viklingssamarbejde med 
Væksthus Hovedstadsregio-

nen og en hel del gå-på-mod 
er endt med at blive en stor 
succes for virksomheden 
Copenhagen Clean Air, der 
nu har solgt sin løsning til 
endnu fl ere plejecentre over 
hele landet.

Under devisen ”I januar 
tester vi, i februar sælger 
vi” gik Copenhagen Clean 
Air til værks. Dog med et 
grundigt forarbejde forud 
for iværksætteriet.

I starten af 2014 fi k Co-
penhagen Clean Air mu-
lighed for at teste deres 

produkt på Plejecenter Søn-
derhaven i Ballerup. Resul-
taterne var til at føle på: Te-
sten påviste, at en plejebolig 
kan renses fuldautomatisk 
for alle mikroorganismer 
og resistente bakterier, og 
være klar til genindfl ytning 
på blot fi re timer. 

Resultatet stod for Balle-
rup Kommune i skarp kon-
trast til de metoder, man 
normalt brugte, når en ple-
jebolig måtte i karantæ-
ne: Et tidskrævende arbej-
de med brug af klorholdige 
rengøringsartikler og ind-
bygget sundhedsrisiko, for 
både beboere og personale.

Erfaringerne fra Balle-
rup betyder, at en række 
kommuner som Silkeborg, 
Bornholm, Albertslund, 
Frederiksberg, Lyngby-Taar-
bæk, Roskilde, Hørsholm og 
Frederiksberg i skrivende 
stund (start juni) er hoppet 
med på bølgen. 

Lang proces
Udover det fak-
tum, at tests 
viser, at brint-
overilte-løs-
ningen på det 
nærmeste ste-
riliserer pleje-
boligen, så er 
det netop cases 
- at en anden 
kommune er gået forrest 
med at være prøveballon - 
der gør forskellen for, at det 
lykkes de mindre virksom-
heder at bryde gennem den 
kommunale betonmur. 

Det fortæller direktør 
hos Copenhagen Clean Air, 
Eric Ahrenkiel til Magasi-
net Pleje.

- Det er en lang proces at 
få kommunerne i tale. Hvis 
ikke andre kommuner har 
testet produktet først, så er 
det svært at overbevise om 
fordelene - uagtet at man 
har tests, der beviser effek-

tiviteten, siger Eric Ahren-
kiel.

- Kommunerne taler me-
get sammen. Så lige så snart 
det gode budskab er ude, 
går det stærkt - det gjorde 
det i hvert fald i vores til-
fælde, siger direktøren.

I en vurdering fra Cen-
tral Enhed for Infektionshy-
giejne på Statens Serum In-
stitut skrives der desuden, 
at ”der foreligger dokumen-
tation for, at produktet har 
den ønskede effekt over for 
vegetative bakterier, svam-
pe, gærsvampe og sporer 

under rene forhold ved brug 
af NF T72-281-tests af desin-
fektionsmidler til rumde-
sinfektion.”

Statens Serum Institut 
fi nder også ved tests - i hen-
hold til den franske stan-
dard på området (AFNOR NF 
T72-281) - at både Mobiwatch 
Minibio og Mobiwatch Ma-
xibio viser den ønskede an-
timikrobielle effekt ved test 
i et 48 m3 rum og brug af en 
tågedensitet på 8 ml/m3 ved 
en kontakttid på fi re timer.

Resultater med 
bekæmpelse af 
resistente bakterier 
gav genlyd på plejehjem

Dorthe Marie Hjemmet i Rødovre skal til at desinfi cere med Copenhagen Clean 
Air. Sørine og Vibeke tog imod. (Foto: Copenhagen Clean Air).

Udviklingssamarbejde med resultater
Kontakten mellem de to plejecentre og Copenhagen 
Clean Air er skabt med hjælp fra Væksthus Hoved-
stadsregionens projekt Offentlige-Private Alliancer 
(OPALL), der har fokus på ny velfærdsteknologi og 
øget samarbejde mellem kommuner og virksomheder. 
- Det her har kunnet lykkes, fordi Ballerup Kommune 
med deres laboratorietankegang er åbne for at invi-
tere virksomheder indenfor. De to plejecentre havde 
ikke selv svaret på, hvad der skulle til for at løse de-
res udfordring med resistente bakterier. Ved at give 
virksomheden mulighed for at sætte sig ind i deres 
behov, har de sammen fået indkredset, hvad der skal 
til for at løsningen kan bruges og implementeres. Det 
handler ikke bare om et leverandørforhold og køb af 
en færdigpakket løsning, men om at de to parter har 
løst den konkrete udfordring i fællesskab, siger Sara 
Øllgaard, projektleder i OPALL.

Copenhagen Clean Air har 
udviklet en metode til rens-
ning af overfl ader og rum, 
som ved brug af en brinto-
veriltebaseret væske og en 
mobil renseenhed kan des-
infi cere et eller fl ere lokaler 
– og de ting, som er heri. En 
metode, der sikrer, at alle 
mikroorganismer og bakte-
rier effektivt bekæmpes. 

- Du kan ikke ”nulstille” 
en plejebolig med mindre, 
du bruger teknologier som 
vores. Knofedt gør jobbet et 
langt stykke hen ad vejen, 
men vil man sikre sig mod 
de farlige bakterier som CD, 
skal man enten bruge klor 
eller brintoverilte. Der er 

dog ikke ret mange fagper-
sonaler, der er begejstrede 
for at arbejde i klordampe, 
siger Eric Ahrenkiel.

I Ballerup havde man 
gennem tiden haft udfor-
dringer med fl ere beboere, 
der efter indlæggelse kom 
hjem med en multiresistent 
bakterie - med isolering og 
mekanisk rengøring af de-
res bolig til følge. 

- Her har vi brug for 
hjælp til at desinfi cere bed-
re, for medarbejderne kan 
jo overse en detalje, som 
gør at bakterien bliver ved 
med at fl orere, siger Dorte 
Sølling Christensen, funk-
tionsleder for sygeplejen på 

Plejecenter Sønderhaven i 
Ballerup. 

- Det er meget for et ple-
jecenter at skulle afsætte 
op til fl ere medarbejdere til 
rengøring. Derfor var der 
stor interesse for den her 
løsning, som gør at du får 
automatiseret en meget ma-
nuel arbejdsgang, der kræ-
ver ”varme hænder” i lang 
tid. Det er essensen i det. 
Samtidig bliver det gjort 
ens hver gang, fordi det gø-
res med maskine. Den sam-
me metode bruges i den far-
maceutiske industri, hvor 
kravet netop er ensartet 
rengøring hver gang, siger 
Eric Ahrenkiel, direktør i 

Copenhagen Clean Air.
- Med det her produkt får 

vi en målestok og en måle-
metode, der sikrer at vi slip-
per helt af med bakterierne. 
Som det er nu (før brugen 
af brintoverilte-løsningen 
-red.), udsætter jeg mine 
medarbejdere for en hel-
bredsrisiko, både på grund 
af smittefaren og fordi de 
skal rengøre med klor. Det 
vil vi langt hellere sætte en 
maskine til at gøre, så vi 
kan tage os af de direkte op-
gaver med beboerne, siger 
Dorte Sølling Christensen 
fra Sønderhaven.

Flere varme hænder med ny løsning

Mobiwatch er en desinfektionsmaskine, som anven-
der luftbåren desinfektion ved brug af hydrogenpe-
roxid og peredikkesyre opløsning (hydrogenperoxid 
< 8%, Pereddikesyre < 0,2%) til rumdesinfektion. 
Mobiwatch producerer tør tåge (”dry fogging”) inde-
holdende hydrogenperoxid og peredikkesyre, som 
mætter luften i rummet. Tågen består af dråber (< 
10µ), som lægger sig på tilgængelige overfl ader.

der luftbåren desinfektion ved brug af hydrogenpe-
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Dårlig hygiejne i turist-
områder kan få alvorlige 
konsekvenser - også for 
plejesektoren.

BAKTERIER
Af Anne R. Kraufeldt

Har man været en tur syd- 
eller østpå og kommer hjem 
til kontakt med ældre, sva-

gelige borgere, kan det i 
sidste ende få fatale konse-
kvenser. En ny undersøgel-
se fra Finland viser nemlig, 
at turister og andre rejsen-
de er i stor risiko for at brin-
ge resistente tarmbakterier 
med hjem til Norden. 

Undersøgelsen viste, at 
67 procent ud af 430 rejsen-
de fi k turistdiarré - og af 
dem havde 21 procent ud-

viklet antibiotika resistente 
tarmbakterier (ESBL-PE) ved 
hjemkomsten. 

Risikoen for at få de re-
sistente bakterier øges med 
alderen.

Fagpersonale, der er i 
tæt kontakt med borgere 
og patienter på sygehuse, 
plejehjem og i hjemmeple-
jen kan derfor hurtigt brin-
ge smitte videre. Det siger 

overlæge på Skejby Syge-
hus, Eskild Petersen. 

Til Magasinet Pleje siger 
han, at man godt må være 
ekstra opmærksom, hvis 
man som plejepersonale 
med borgerkontakt har væ-
ret ude at rejse.

- MRSA, som er et stort 
problem, fi ndes endnu of-
tere i lande helt tæt på os, 
som Tyskland, Frankrig og 

England. Bakterien kan 
sidde i næsen og på fi ngre-
ne, så den smitter let, siger 
overlægen.

Det er kutyme, at syge-
huspersonale, der for ek-
sempel har været på stu-
diebesøg i Asien, podes for 
MRSA, når de vender retur 
til Danmark.

Risikoen er størst, hvis 
man rejser i Asien og sam-

tidig bliver smittet med tu-
ristdiarrré, der er en af de 
mest udbredte sygdomme 
blandt rejsende. 

I Asien og mange andre 
lande er det desuden almin-
deligt at behandle turist-
diarré med antibiotika, og 
det øger yderligere risikoen 
markant for at få resistente 
bakterier med hjem.

Turister tager resistente bakterier med hjem

/ HYGIEJNE
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HS.

Parkinsons.

Smertepatienter.

Demens.

Alzheimers.

Sclerose.

ALS.

Neurologiske  
patienter.

Kan med fordel anvendes til...

Hjemmet.

Hjemmeplejen.

Institutioner.

Hospicer.

Hospitaler.

Carital Optima
Fuldautomatisk statisk helmadras, til fore-
byggelse og behandling af tryksår stadie 
0-4, samt forebyggelse af tryksår og til 
smertepatienter.

 Til smertepatienter hvor vekseltryk er 
 kontraindiceret
 Til brugere med høj risiko for at udvikle 
 tryksår
 Statisk reaktiv madras – indstiller sig selv 
 til brugeren
 Reagerer selv på ændringer i lejring
 Helmadras – lægges direkte på senge-
 fladen
 Strækbart og åndbart inkontinensbetræk

Kelvin kugle/skummadras
En stabil, tonusdæmpende og tryksårs-
forebyggende helmadras.

 Specielt velegnet til smertepatienter
 Tryksårsforebyggende
 Let at installere
 Stabilitet og funktionalitet bibeholdes
 Let at genanvende
 Ingen kontraindikationer
 Vedligeholdelsesfri – ingen pumpe, 
 der skal indstilles
 Max brugervægt: 30-150 kg

Kelvin kørestol  
Anvendes til voksne, som er alvorligt  
hæmmet i deres daglige liv.

 Giver støtte, ro, komfort og stimuli
 Opbygget af moduler af puder fyldt med 
 latex og Krøyer kugler
 Indstillingsmulighederne i hofte-, knæ, og 
 ankelled samt 30˚ tilt
 Let at tilpasse til den enkelte brugers 
 behov, trods deformiteter, kontrakturer 
 og smerter
 Den enkle løsning, når standarden ikke 
 længere rækker

Er du interesseret i ny viden om smerter?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.cobi.dk og bliv holdt orienteret 
om bl.a. produkter og mini-seminarer relateret til smerter. 

Intelligente produkter 
til smertelindring

Brugere med mange  
smerter såsom:

ALS, Cancer, HC.

Rygmarvsskadede.

Demente.

Brugere med rum-retningsforstyrrelser.

Brugere, der har brug for specifik lejring.

Brugere, der er meget lydfølsomme.

Hjerte/lungepatienter, da pumpen kan ind-
stilles til at bruger kan sidde op i sengen.

Kan med fordel anvendes til...

TRYKAFLASTNING  
HØJE MENNESKER 

SMERTE

Asklé lejringspuder til særlige 
lejringsbehov
Cobis populære serie af Asklé lejringspuder 
fremmer og sikrer den optimale lejring i  
sengen på en simpel og effektiv måde.  
Materialets fleksible sammensætning til-
godeser alle typer af underlag uden at øge 
risikoen for tryk og shear af huden.

 Til særlige lejringsbehov
 Kurver sig omkring knoglefremspring og 
 fordeler trykket
 Pefekt til lejring i Semi-Fowler position
 Gør det muligt og nemt at lejre side-
 liggende
 Antibakterielt forseglede
 Aftageligt vaskbart betræk som tilbehør

Pareser.

Sclerose. 

Hjerneskadede.

Neurologiske patienter.

Smertepatienter.

Terminale patienter.

Kan med fordel anvendes til...

TRYKAFLASTNING 
LEJRING – SMERTE

Semi-fowler stilling

Fås i flere størrelser…

L: 200 / 220 / 230 cm

B: 80 / 85 / 90 / 120 cm

30-160 KG

Kan også leveres i 
skræddersyet størrelse.

Carital Optima

Kelvin kørestol

Asklé lejringspuder

Kelvin kugle/skummadras

30-150 KG

125 KG

TRYKAFLASTNINGSMERTE

Sen hjerneskadede.         Alzheimer patienter.

Smertepatienter.             Til brugere med frakturer. 

Brugere, der har brug for trykaflastning, og som samtidig 
har brug for et fast underlag. 

Børn og unge med sansemotoriske problemer. 

Til nyopererede, som har brug for en stabil liggestilling. 

Kan med fordel anvendes til...

TRYKAFLASTNING
SMERTE

Læs hele undersøgelsen 
på cobi.dk

Klinisk dokumenteret
Af Dr. med. Thomas Hofmann, Christian Fehr  
og Carsten Hampel-Kalthoff



Minisymposium om dyre-
assisteret terapi trak fulde 
huse.

TERAPIHUND
Af Lotte Brochmann

145 fagpersoner var for ny-
lig samlet i København for 
at høre danske og uden-
landske eksperter fortælle 
om deres erfaringer med 
dyre-assisteret terapi.

Der var fuldt booket til 
minisymposiet, som Tryg-
Fonden stod bag.

- Vi ønsker at få lagt et 
fundament for forståelse 
af, hvad dyre-assisteret te-

rapi er, og sætte fokus på, 
at dyre-assisteret terapi er 
et dyrebart værktøj, sagde 
Galina Plesner, projektleder 
og adfærdsbiolog i TrygFon-
den.

Blandt oplægsholderne 
var ergoterapeut Stine Win-
ther Sebelin, der fortalte, 
hvordan man på Hammel 
Neurocenter benytter tera-
pihunden Gaia i neurore-
habiliteringsforløb. Gitte 
Nordahl, der er professionel 
rideterapeut og indehaver 
af Team Nordahl, fortalte, 
hvordan heste kan spille en 
unik rolle i behandlingen 
af mennesker med svære 
mentale udfordringer. Og 

Michael E. Kaufmann fra 
Green Chimney School i 
USA fortalte, hvordan dyr 
kan benyttes som en del af 
et større natur-baseret se-
tup, der muliggør unikke 
lærings- og behandlingsme-
toder for børn med særlige 
behov.

Spørgelysten var stor 
i det fyldte Festauditori-
um på Det Natur- og Bio-
videnskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet. 
Hvordan kommer man i 
gang med dyre-assisteret 
terapi, hvordan er mulig-
hederne for kompetenceud-
vikling og hvilke begræns-
ninger er der med terapien?

En hund kan være en unik 
motivationsfaktor i et re-
habiliteringsforløb, viser 
erfaringer fra Hammel 
Neurocenter.

TERAPIHUND
Af Lotte Brochmann

En logrende hale og et par 
glade hundeøjne kan øge 

motivationen og lysten til 
at træne.

På Hammel Neurocenter 
får man jævnligt besøg af 
den islandske fårehund Ga-
ia og hendes ejer. Gaia er en 

terapihund, og hun giver en 
hjælpende pote til patien-
ter, der genoptræner efter 
at have pådraget sig en hjer-
neskade.

Sammen med Gaia bliver 

der både lavet fysisk og kog-
nitiv træning. Det kan være 
patienten skal putte godbid-
der ned i små rum i et akti-
vitetsredskab, som hunden 
bagefter skal fi nde, holde 
armen i luften og få Gaia 
til at stå på to ben, eller gå 
rundt om kegler sammen 
med Gaia.

- Det er meget glædes-
fyldt. Vi skal lave noget 
sammen med den her dejli-
ge hund og sørge for, at den 
får sin daglige ration mad, 
så patienten lægger faktisk 
ikke mærke til, at det også 
er træning. Vi kan samti-
dig sidde og regulere i for-
hold til at kippe bækkenet 
eller understøtte en arm, 
det lægger patienterne of-
te ikke mærke til, fordi de 
er så fokuserede på, at den 
her hund skal have en god-
bid, fortæller ergoterapeut i 
Kognitiv Klinik, Stine Win-
ther Sebelin.

Og terapeuterne behøver 
ikke bede patienterne om 
lige at tage 10 mere af en 
øvelse, fordi de spørger selv, 
om de godt må prøve igen, 
og om Gaia må få en godbid 
mere.

- For hunden står jo og 
logrer og venter. Den siger 
ikke nej, siger Stine Win-
ther Sebelin og smiler.

En hjælpsom partner
Terapihunden er én af man-
ge aktiviteter, terapeuterne 
på Hammel Neurocenter 
kan vælge at inddrage i neu-

rorehabiliteringsforløbet, 
og genoptræningen sam-
men med Gaia er kun en 
lille del af et målrettet be-
handlingsforløb, understre-
ger Stine Winther Sebelin.

Afhængig af dagens for-
mål med træningen, kan 
det være forskellige fag-
grupper - f.eks. ergo-, fysio-
terapeuter og sygeplejersker 
- der deltager i træningen.

Hammel Neurocenter 
har benyttet sig af Gaias 
hjælpende poter i godt et 
års tid, og erfaringerne er 
meget positive.

- Det er helt klart vel-
valgt i mange situationer, 
siger hun.

Det er en forudsætning, 
at patienten er glad for hun-
de og interesseret. Og så 
kræver det også, at persona-
let har interessen for at ar-
bejde med terapihunden og 
kan se mulighederne i det, 
forklarer ergoterapeut Stine 
Winther Sebelin, der som 
kontaktperson har været 
ude på fl ere af afdelinger-
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Hjælpemidler til
blinde og svagsynede

Elektroniske hjælpemidler i over 35 år

www.instrulog.dk
I er altid velkomne i vores lokaler på

Bjerringbrovej 116, 2610 Rødovre

/ FYSIO- OG ERGOTERAPEUTER

Et dyrebart værktøj

På Hammel Neurocenter har man en mappe med Gaias foto, hvor formålet og udbyttet af dagens træning dokumenteres og samles, for-
klarer ergoterapeut Stine Winther Sebelin, der her har fat i både mappe og et af de aktivitetsredskaber, der kan bruges under træningen. 
 Foto: Lotte Brochmann.

Genoptræning, 
der giver pote

Patienten lægger ikke 
mærke til, at det også 
er træning

Ergoterapeut Stine Winther 
Sebelin

”

”

Der var fyldt helt op i 
festauditoriet på Det Na-
tur- og Biovidenskabelige 
Fakultet, Københavns Uni-
versitet, da TrygFonden 
inviterede til minisympo-
sium om dyre-assisteret 
terapi.  Foto: TrygFonden.



ne på Hammel Neurocenter 
for at fortælle, hvordan det 
er muligt at bruge Gaia i be-

handlingsforløbet. Og det 
er næsten kun fantasien, 
der sætter grænser.

- Gaia er en hjælpsom 
partner i at variere træning 
og ramme så godt som mu-

ligt, der hvor motivation og 
interesse ligger for patien-
terne, siger hun.
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tryksår

comfort cushions

®

De innovative lejringsprodukter fra 
Levabo® er udviklet i samarbejde 
med ledende sårsygeplejersker og 
bliver produceret i 
Danmark.

Produkterne har en lang række 
fordele i forhold til konventionelle 
lejringsprodukter.

Disse fordele kommer i særdeles-
hed til udtryk i hjemmesygeplejen, 
hvor man ved anvendelse af 
Levabo®'s lejringsprodukter altid 
har den fornødne lejringspude ved 

hånden, til effektiv tryksårsforebyg-
gelse.

Som hjemmesygeplejer har man 
med Levabo®'s produkter således 
mulighed for at starte en effektiv 
tryksårs forebyggende indsats 
tidligere, billigere og nemmere end 
ved anvendelse af konventionelle 
lejringsprodukter. 

Allerede ved mistanke om risiko for 
tryksår kan hjemmesygeplejeren 
øjeblikkeligt a�ejre  optimalt, og 
dermed undgå unødige lidelser for 

borgeren, og spare sundheds-
væsenet for efterfølgende store 
udgifter til behandling af tryksår.

Produkterne er multifunktionelle 
og kan med fordel anvendes i de 
�este lejringssituationer.

Se mere på www.levabo.dk eller 
kontakt os på tlf.: 20 70 09 30
E-mail: info@levabo.dk

Levabo®'s akut pakke
 kan sammensættes af

 11 forskellige lejringspuder
 fra Levabo®'s sortiment

 og med manuel eller
 opladelig batteripumpe

Vi har gjort tryksårsforebyggelse billigt, nemt 
og effektivt. Vores produkter kan virkelig 
gøre en forskel i din region eller kommune

SYGEPLEJESKER / 

Der er et rigtig godt samspil mellem patient og hund i træningssituationen, og der er kontakt og nærvær.  Foto: Stine Winther Sebelin.

Terapihunden Gaia på Hammel Neurocenter
TrygFonden indledte i 2014 et samarbejde med Hammel Neurocenter for at undersøge værdien og effekten af terapidyr i det 
højt specialiserede behandlingsmiljø. Pilotprojektets to primære formål er at indsamle viden om, hvad der skal til for at en hun-
deekvipage kan indgå i et terapeutisk forløb, og give ledelse og terapeuter mulighed for at bruge en hundeekvipage til deres 
terapi for at undersøge effekten i et patientforløb.

”
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a Siden 2010 har TrygFonden gennem ordningen TrygFonden Besøgshunde arbejdet med 
besøgshunde for at øge ældres og demensramtes livskvalitet på plejecentre. Og sidste 
år åbnede TrygFonden Besøgshunde for besøg på andre typer institutioner. Et korps af 
fl ere end 500 frivillige hundeejere og deres hunde besøger mere end 400 plejecentre, 
hospicer og bosteder i 2015.
Det har hele tiden været et mål at udvide arbejdet med besøgshunde til også at omfatte 
arbejde med hunde på andre områder. Og for TrygFonden Besøgshunde er dyre-assiste-
ret terapi et naturligt næste skridt.

Stort potentiale
København dannede også i 
dagene efter minisymposi-
et rammen om organisati-
onen IAHAIOs årlige inter-
nationale symposium, hvor 
forskere og udøvende eks-
perter på området dyreas-
sisterede interventioner 

mødtes til to intensive dage 
med foredrag, workshops 
og networking.

TrygFonden, der er med-
lem af IAHAIO, var med-
vært for symposiet.

- Vi tror på, at der er et 
stort potentiale i dyre-as-
sisteret terapi. Derfor er vi 

både glade og stolte over, at 
det er lykkedes at samle de 
førende forskere og eksper-
ter, så vi sammen kan ud-
vikle området og dele erfa-
ringer på tværs af landene, 
fortalte Galina Plesner fra 
TrygFonden.

Terapihunden Gaias ejer 
er en samarbejdspartner 
for personalet på Hammel 
Neurocenter.

Af Lotte Brochmann

Det er terapeuten, der har 
ansvaret for øvelserne, når 
terapihunden Gaia indgår 
i træningen. Men hundens 
ejer, Anne Bjerre Lauridsen, 
spiller også en meget vigtig 
rolle under træningen.

- Hun er utrolig lydhør 
overfor, hvad det er, vi ger-
ne vil, og hun ved, hvordan 
hendes hund kan medvirke, 
fortæller ergoterapeut Stine 
Winther Sebelin fra Ham-
mel Neurocenter.

Hvis en patient f.eks. skal 
sidde på en briks og øve sig 
i at rotere i overkroppen, så 
er det tit Gaias ejer, der fore-
slår at måske få den island-
ske fårehund til sidde på en 
anden måde eller stille bøt-
ten med godbidder et andet 
sted, så patienten skal dre-
je sig.

- Hun er en rigtig god 
samarbejdspartner, siger 
Stine Winther Sebelin.

Anne Bjerre Lauridsen 
sørger for, at Gaia undervejs 

i træningen forholder sig 
roligt og afventende, f.eks. 
siddende på sit håndklæde 
med kødben i en stol.

Og hun sørger også for, 
at hundens ve og vel hele ti-
den bliver tilgodeset.

Når hun kommer sam-
men med Gaia på Hammel 
Neurocenter, sidder de to 
altid først og venter ved ho-
vedindgangen i forhallen. 
Det er her, patient og hund 
møder hinanden for første 
gang. 

Og her varetager hunde-
ejeren Gaias interesser. Hun 
ser, om kemien passer og 
om Gaia synes om at snakke 
med patienten, om det slet 
ikke interesserer hende, el-
ler om hunden bliver bange 
for patienten. 

Hvis hun ikke tror, det 
går med Gaia og patienten, 
melder hun tilbage til tera-
peuterne.

Gaia og hendes ejer kom-
mer på Hammel Neurocen-
ter på helt frivillig basis, 
og de kommer to gange om 
ugen, hvis der er booket pa-
tienter til Gaia.

Hundens ejer har 
en vigtig rolle
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Køkkenledere Økonomaer Diætister Plejehjem Hospitaler Institutioner 

En verdenskendt dansk rø-
remaskine, der fi ndes over-
alt i danske storkøkkener, 
Bjørn fylder hundred år.

JUBILÆUM

Den unge, københavn-
ske mekaniker, Palle Hoff 
Wodschow, fi k i 1915 idé-
en til, hvordan man kunne 
skabe en røremaskine, hvor 
røreværktøjerne roterede 
i kedlen som planeter om-
kring en stjerne. Dengang 
havde han næppe forestillet 
sig, at det 100 år senere fort-
sat ville være den ultima-
tivt bedste teknologi, når 
dej og fars skal røres, eller 
fl øden skal piskes.
I dag står mere end 150.000 
Bjørn røremaskiner i stor-
køkkener og bagerier over 

hele verden. 
Bjørn røremaskiner ar-

bejder i dag i mere end 70 
lande.

- Det er design, der er 
en del af styrken, og her 
handler det både om bru-
gervenlighed, hygiejne og 
ergonomi. Den nyeste røre-
maskine i Bjørn-sortimen-
tet, Kodiak, er udviklet i 
et tæt samarbejde mellem 
brugere og designere, og re-
sultatet bryder på en lang 
række områder med traditi-
onel tænkning. Vi har stor 
fokus på den udvikling og 
de forandringer, der sker 
hos vores brugere, og bru-
gerdrevet innovation er et 
nøgleord i vores produkt-
udvikling, siger direktør for 
A/S Wodschow & Co., Jan 
Zimmermann.

På fabrikken i Brøndby 
handler det ikke om samle-
båndsarbejde og massepro-
duktion. Her er mange pro-
cesser og montage stadig 
håndarbejde for de 65 med-
arbejdere, men det er avan-
ceret teknologi, der samti-
dig har gjort det muligt at 
skabe en både fl eksibel og 
økonomisk fordelagtig pro-
duktion i Danmark. 

Sortimentet af professi-
onelle Bjørn røremaskiner 
omfatter modeller fra 5 til 
200 liter og udgaver, der er 
specielt udviklet til pizza-
produktion, til anvendelse 
på skibe og boreplatforme 
og til steder, hvor ergonomi 
er i fokus.  

Bjørnen fylder 100 år

Bjørnen udvikles til både de private hjem - så hedder den Teddy - men er primært i brug i de professi-
onelle køkkener og sågar på boreplatforme og skibe.

Produktionskøkkener på 
plejecentrene Skovvang 
i Slagelse Kommune og 
Sølund i København er vin-
dere af ”Årets økologiske 
køkkenroser 2015”.

PRISOVERRÆKKELSE

Det var med mange tanker 
i hovederne, da køkken-
personalet på plejecent-
ret Skovvang i Slagelse for 
nylig mødte frem til mø-

de med virksomhedsleder 
Ruth Klein.

Emnet var økonomi hav-
de de fået oplyst. Hvad var 
i vente?

Hvad de ikke vidste, var 
at Ruth Klein i al hemme-
lighed havde indstillet pro-
duktionskøkkenet til prisen 
som ”Årets økologiske køk-
kenroser 2015”, og at køkke-
net var blevet valgt som vin-
deren i Region Sjælland.

Da så Ruth Klein i sel-
skab med Region Sjællands 

repræsentant i Kost & Er-
næringsforbundet, Rikke 
Kristensen, troppede frem 
i mødelokalet med et rulle-
bord med kransekage, frug-
ter, chips samt et par fl a-
sker mousserende vin, samt 
blomster, økologisk choko-
lade drog de ansatte en let-
telsens suk med store smil 
på læberne.

Ruth Klein havde i sin 
indstilling blandt andet lagt 
vægt på, at processen med 
økologisk omlægning hav-

de været til stor inspiration 
og værdi for medarbejder-
ne, som har fået deres fag-
lige stolthed tilbage, ved at 
maden laves fra bunden.

Også pris til Sølund
Sammen med alle øvrige 
indstillede køkkener var 
personalet inviteret til en 
stor temadag på Hindsgavl 
Slot ved Middelfart den 18. 
juni, med økologisk buffet, 
foredrag og gæstevisit af 
Brødrene Price, og hvor den 

offi cielle offentliggørelse af 
vinderne fandt sted.

Køkkenet Madam Blå 
på Plejecenter Sølund i Kø-
benhavns Kommune blev 
vinder af årets Økologiske 
Køkkenrosepris i Region 
Hovedstaden. 

Prisen er givet for køkke-
nets indsats med at opnå en 
høj økologiprocent (78 pro-
cent) og for at formidle re-
sultaterne i bl.a. opskriftbø-
ger. ”De har fokus på smag, 
sæsonvarer og på beboernes 

egne ønsker, som altid fi n-
des på menuen”, lyder det 
fra Kost & Ernæringsfor-
bundet.

”Økologiske Køkkenro-
ser” er en hæder til fagfolk 
i professionelle køkkener, 
der omsætter gode råvarer 
til sunde og ernæringsrig-
tige hverdagsmåltider med 
fokus på økologi. Hæders-
prisen er stiftet af Landbrug 
og Fødevarer i samarbejde 
med Kost & Ernæringsfor-
bundet.

Produktionskøkken i Slagelse vandt pris - uden at vide det

Ple-
je-
cen-
ter 

Skovvang i Slagelse blev positivt overraskede, da der pludselig var champagne og blomster fra Kost & Ernæringsforbundet.

/ FYSIO- OG ERGOTERAPI
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Saftigt. Nemt at håndtere. Og friskt 
længe. Ja, der er mange gode grunde 
til, at vores fuldkornsformbrød i bage-
pose er et hit i professionelle køkkener.

Spar tid – med 
fuldkornsformbrød 
i bagepose

Kort bagetid
Saftig krumme

Unik bagepose
Allerede skiveskåret

Vores saftige 
fuldkornsformbrød 
kan bruges til 
mange måltider, 
så du kan nøjes 
med ét brød
– og dermed ét 
varenummer.”

Schulstad Bakery Solutions 

Brødet er allerede skiveskåret, så du sparer tid i 
køkkenet – skal blot bages i 20 minutter og kan 
derefter serveres nybagt, saftigt og helt perfekt 
til dagens mange måltider.

Fuldkornsformbrød 
i skiver og bagepose
Varenr. 26149

 

Huskedagen markeres 
med Huskekagen over hele 
landet, hvor plejecentrene 
også bager løs.

ALZHEIMERDAG
Af Anne R. Kraufeldt

Den 21. september er Inter-
national Alzheimerdag. 

En dag, der kaldes ”Hu-
skedagen” - og hvor man 
over hele landet bager ”Hu-
skekager”.

I Danmark går Alzhei-
merforenigen forrest og 
gør dagen speciel for men-
nesker med en demenssyg-
dom. 

- Det er en dag, hvor vi 
husker dem, som glemmer. 
Ikke fordi de er glemsom-

me, men fordi de har Alz-
heimers sygdom eller en 
anden alvorlig demenssyg-
dom, siger direktør Nis Pe-
ter Nissen fra Alzheimerfo-
reningen.

Huskedagen markeres 
over hele landet ved salg af 
Huskekager og ved at sætte 
fokus på demente og deres 
pårørende i medierne. Be-
boere, pårørende og med-
arbejdere på alle landets 
pleje- og aktivitetscentre 
opfordres også til at tage del 
i begivenheden ved at bage 
og sælge deres egne Huske-
kager.

- Vi vil i den forbindel-
se gerne opfordre alle ple-
je- eller aktivitetscentre til 
at melde sig på banen, siger 
Nis Peter Nissen.

Husk at bage en demenskage

Adskillige plejecentre over hele landet bruger Huskedagen som en hyggelig kage-bage-dag - også sammen med beboerne.

Tilmeld jer bagedagen
Det er enkelt at deltage i Huskedagen. Plejecentret 
inviterer pårørende, venner af huset, medarbejdere 
og frivillige til at komme og købe og spise Huskekager 
sammen med beboerne i forbindelse med Huskeda-
gen. Derefter bages kagerne - eventuelt sammen med 
nogle af beboerne. Gæsterne kommer på besøg og 
nyder kagerne i en hyggelig stund, samtidig med at de 
støtter en god sag. 
Læs mere og tilmeld dig her: http://huskedagen.dk/
plejehjem.

MAD & KØKKEN / 
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  Indretning

K O R T  N Y T

Kreds Hovedstaden under 
Dansk Sygeplejeråd har fi -
re bud på temaer til kred-
sens plejecentre 

1. Der er brug for fl e-
re sygeplejersker på ple-
jecentrene. Flere ældre 
og fl ere ældre med kroni-
ske sygdomme betyder, at 
kommunerne og beboerne 
har brug for de sundheds-
faglige kompetencer som 
sygeplejerskerne besidder. 

2. Plejeboligcentre skal 
være et godt hjem den sid-
ste del af livet. Der sjak 
være teknologi, organise-
ring og kompetencer hos 
personalet, der kan støtte 
selvbestemmelse og fri-
hed.

3. Pårørende og frivil-
lige kan være en støtte i 
alderdommen og pleje-
centrene skal åbne op til 
lokalsamfundet.

4. Plejeboligcentrene vil 
blive fremtidens hotte ar-
bejdspladser. Der er mas-
ser af spændende udfor-
dringer for sygeplejersker 
i plejeboligcentrene.

Anbefalingerne er ble-
vet til i et samarbejde mel-
lem kredsens politiske 
ansvarlige for primærom-
rådet Signe Hagel Ander-
sen, Kristina Robins og 
Mette Sofi e Haulrich og 
engagerede sygeplejesker 
fra plejecentre i hele regi-
onen.  

Plejecentre skal være hotte 
arbejdspladser for sygeplejersker

Som led i regeringens ”De-
menspakke” under Sats-
puljeaftalen for 2015 har 
SBi fået til opgave at ud-
arbejde to nye anvisninger 
om indretning af plejebo-
liger for personer med de-
menssygdomme. 

Og alt går efter planen. 
Det fortæller Lone Sig-
brand fra SBi.

- Den første anvisning 
er planlagt til at udkom-
me 30. juni 2015. Den skal 

bl.a. kunne anvendes som 
referencedokument for 
kommunerne i forbindel-
se med ombygning og ny-
indretning af eksisterende 
plejeboliger, siger hun.

Den anden anvisning 
og en tilhørende eksem-
pelsamling planlægges at 
udkomme foråret 2016. 
Anvisningen vil indeholde 
baggrundsviden, uddyb-
ning og detaljer. 
 

Første anvisning til demensboliger

Sundhedscentret i Sønder-
borg har igangsat et nyt 
initiativ: Det kaldes ”Inte-
ressevenner” og henven-
der sig til borgere over 65 
år, som føler sig ufrivilligt 
alene.

Baggrunden for initia-
tivet er, at sundhedsperso-
nalet ofte møder borgere, 
som har mistet deres æg-
tefælle og har begrænset 
netværk 

- Jeg er meget begejstret 
for Sundhedscenterets nye 
projekt. For sundhed er ik-
ke bare den daglige mo-
tion eller den varierede 
kost, det er også, at vi har 
nogen at dele vores liv og 
vores hverdag med. At vi 
socialt føler os veltilpasse 

og sunde. Desværre er der 
mange mennesker, især 
ældre, der oplever ensom-
heden inde på livet. No-
get som de måske ikke fø-
ler, de kan ændre på egen 
hånd. Derfor er det et vir-
keligt relevant tilbud, som 
jeg håber, at mange bor-
gere vil tage til sig og be-
nytte sig af, udtaler Helge 
Larsen, formand for Sund-
hedsudvalget i Sønderborg 
Kommune.

En koordinator på pro-
jektet vil fi nde det rigtige 
match, hvor der tages hen-
syn til interesser, bopæl 
og mobilitet. Koordinato-
ren vil også sørge for, at 
den første kontakt mellem 
parterne bliver etableret.

Sætter ensomhedsprojekt i søen

Herlev Sygehus Specialcentret Lindebo i 

Vi sparer det offentlige for millioner. Skal I også 
spare så ring til Reersø Møbelpolstrer ligesom:

Gammelt 
og brugt 
kan også 
blive smukt!

Reersø Møbelpolster . Strandvejen 78, Reersø, DK-4281 Gørlev
Robert Bang Hansen Tlf.: 5885 4680 . 4128 0779

Mail: reersopolster@hotmail.com

Smart arbejdstøj til 
sundhedssektoren

Blytækkervej 20 | 7000 Fredericia  | kentaur@kentaur.dk | Tlf. 7594 1177 | www.kentaur.dk 

  Automatiske Døråbnere

  Beklædning

-totalleverandør af alle typer 
energibesparende lyskilder.......

EL-ENGROS · TOTAL LEVERANDØR · INTET SALG TIL PRIVATE

Nyt lys - sund økonomi...

Kontakt vores projektafdelig og få en snak  
om energioptimering, lyskildevalg og
belysningsrenovering.

Godkendte elektroniske 
nøGlesystemer- oG bokse

 

www.birepo.dk • info@birepo.dk 

Plum A/S
Tel. 6471 2112 · info@plum.dk

www.plum.dk

Milde og effektive
håndhygiejne løsninger

tlf. 70 27 37 20 
www.ergolet.com

Hjælpemidler
til alle

tlf. 70 27 37 20 tlf. 70 27 37 20 
www.ergolet.comwww.ergolet.com

midler

Tårnborgvej 12C, 4220 Korsør  Tårnborgvej 12C, 4220 Korsør  

Vi har alt indenfor 
klinik- og plejeudstyr

KALLISTOS EQUIPMENT
Bryggervangen 22-24 - 2100 København Ø

Tlf. 3927 2319 Fax 3927 2315
E-mail: klinik@kallistos.dk

www.kallistos.dk

12112_Kallistos  30/09/05  16:28

Naverland 14 • 2600 Glostrup
Tlf. 3927 2319 • Fax 3927 2315

E-mail: klinik@kallistos.dk
www.kallistos.dk

INDRETNING TIL SUNDHEDSSEKTOREN 
WWW.KINNARPS.DK  -  70 15 10 10

MØBLER TIL ALLE FORMÅL
WWW.KINNARPS.DK  -  70 15 10 10

  Belysning

  Doseringsæsker og medicinskabe

  Elektroniske nøglebokse og låsesystemer

  Hudpleje

  Hjælpemidler

  Hospitals- og plejeudstyr

  Institutioner og plejehjemsbusser

  Møbler

Doseringsæsker

www.kibodan.dk - info@kibodan.dk - 44942640

AUTOMATIC
TORMAX DANMARK A/S

Vangeleddet 45-47 • 2670 Greve
tlf. 43 90 90 66 • mail: info@tormax.dk

www.tormax.dk
Vest: Hjortsvangen 36 • 7323 Give tlf. 75 73 90 66

TORMAX DANMARK A/S
Vangeleddet 45-47

2670 Greve - Tlf. 43 90 90 66
E-mail: info@tormax.dk

www.tormax.dk
Vest:

Hjortsvangen 36, 7323 Give
Tlf. 75 73 90 66

Arbejdstøj der bare holder
Tlf. 87 27 30 00

Industrivej 24-26 • 8800 Viborg
salg@nybo.dk • www.nybo.dk

   INDUSTRIVEJ 24-26 · DK 8800 VIBORG
TLF +45 87 27 30 00 · FAX +45 87 27 30 01

 Http://www.nybo.dk · E-mail:salg@nybo.dkArbejdstøj der bare holder

Tlf. 87 27 30 00

Industrivej 24-26 • 8800 Viborg
salg@nybo.dk • www.nybo.dk

   INDUSTRIVEJ 24-26 · DK 8800 VIBORG
TLF +45 87 27 30 00 · FAX +45 87 27 30 01

 Http://www.nybo.dk · E-mail:salg@nybo.dkArbejdstøj der bare holder

Tlf. 87 27 30 00

Industrivej 24-26 • 8800 Viborg
salg@nybo.dk • www.nybo.dk

Ekspert i træningscykler til plejehjem, 
genoptræning, rehabilitering og 

vedligeholdelsestræning siden 1983.

Komplet sortiment fra 2.450,-
Ring 3325 4002 for 

afprøvning i 14 dage
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Magasinet Pleje
70 11 49 00

Magasinet Pleje
70 11 49 00

ALT TIL STORKØKKENET
- FRA PROJEKT TIL BRØDKNIV

WWW.HWL.DK

Electrolux Professional A/S
Vaskeriløsninger 
Telefon...................63 76 22 20
www.electrolux.dk/laundrysystems
els.salg@electrolux.dk

Salg og service 
af komplette 
vaskeriløsninger

  Trappemaskiner

NETTI A/S
Kontinenstrusser

Gunnar Clausens Vej 58 • 8260 Viby J
 Tlf. 86 13 05 88 • www.netti.dk

NETTI A/S
Kontinenstrusser

Søndergade 74, 8000 århus C
Tlf. 86 13 05 88 - www.netti.dk

  Sygepleje- og  institutionsartikler

Vær sikker på at være på pletten
når dine kunders behov opstår.

Få mere at vide omkring leverandørguiden

Kontakt Magasinet Pleje

Telefonnummer +45 70 11 49 00

Email, salg  salg@magasinetpleje.dk

Hjemmeside   www.magasinetpleje.dk

LEVERANDØRGUIDEN

Leverandørguiden giver dig bl.a.:

- Direkte eksponering præcis der, hvor nye kunder er på udkig efter dine ydelser.
- Mulighed for at skille dig ud i mængden med billede eller logo på din annonce.
- Profilering over for vores 18.000 læsere.
- Dit budskab ud til beslutningstagere og ledere i social- og sundhedssektoren.
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Transport 
med omtanke
Trappetjeneren ApS
www.trappetjeneren.dk
Tlf. +45 31 72 85 00

Blødt vand,
pletfri opvask

Tel. +45 48 13 44 00 | www.guldager.com

  Storkøkken- og  kantineudstyr

  Undervisning

  vandbehandling   vaskeri- og skyllerumsudstyr

Danmarks førende Mobile Trappemaskiner
     - til Gods- og Persontransport

Kinco Corporation
Overgårdsvej 4 - 7500 Holstebro

Tlf.: 96 13 29 29 - Mobil. 26 27 83 63
E-mail: mail@kinco.dk - www.kinco.dk

Danmarks førende Mobile Trappemaskiner
     - til Gods- og Persontransport

Kinco Corporation
Overgårdsvej 4 - 7500 Holstebro

Tlf.: 96 13 29 29 - Mobil. 26 27 83 63
E-mail: mail@kinco.dk - www.kinco.dk

Lergravsvej 63  l  2300 København S  l  Tlf: 3286 0190  l  www.durewall.dk

durewall instituttet

Tager du fat i, eller hånd om, dem du skal hjælpe?
Ønsker du at arbejde med Nænsom Nødværge® en konfliktdæmpende metode og 
samtidig spare tid og penge ved at hente kompetencen hjem i eget hus. 
Ring og hør mere om vores instruktøruddannelse og vore workshops og kursusdage.

Erhvervsopvaskemaskiner og 
opvaskesystemer til alle typer opvask
• Friskvandsopvaskemaskiner 
• Tankopvaskemaskine til underbyg
• Hætteopvaskemaskine
• Vaskerimaskiner til arbejdstøjet
• Vaskemaskiner til mopper & klude

Kontakt os på 43271500 eller  www.miele‐professional.dk

Vaskerimaskiner
Fra projektering til nøglefærdigt vaskeri
• Vaskerimaskiner 5,5 – 32 kg 
• Tørretumblere med varmepumpe teknologi
• Instrument rengøring og desinfektion
• Autoklaver
• Bækkenvaskere
• Sengevaskere

Kontakt os på 43271500 eller  www.miele‐professional.dk

Erhvervsopvaskemaskiner og 
opvaskesystemer til alle typer opvask
• Friskvandsopvaskemaskiner 
• Tankopvaskemaskine til underbyg
• Hætteopvaskemaskine
• Vaskerimaskiner til arbejdstøjet
• Vaskemaskiner til mopper & klude

Kontakt os på 43271500 eller  www.miele‐professional.dk

Vaskerimaskiner
Fra projektering til nøglefærdigt vaskeri
• Vaskerimaskiner 5,5 – 32 kg 
• Tørretumblere med varmepumpe teknologi
• Instrument rengøring og desinfektion
• Autoklaver
• Bækkenvaskere
• Sengevaskere

Kontakt os på 43271500 eller  www.miele‐professional.dk



Her vil du fremover kunne se modtageren af avisen.  
Kontakt os gerne, hvis vi har skrevet forkert,   
eller hvis du har ændringer.

Telefonnummer +45 70 11 49 00
Email   abonnement@magasinetpleje.dk

Den nye Liberty seng er et stærkt alternativ til eksisterende plejesenge. Liberty løfter 
brugeren direkte fra ligge- til stole-position, så fx rollatorbrugere selv kan komme i og 
ud af sengen uden hjælp. Ultra nem betjening gør sammen med den lave pris Liberty 
til et stærkt bud på mere frihed i hverdagen for både brugere og plejepersonale.

Ny seng giver mere 
frihed i hverdagen

Du kan se Liberty sengen i brug på www.libertycarecompany.dk.
For yderligere information kontakt Erik Langelund på tlf. 62 29 16 53

» Fra stol til seng 
 på 20 sekunder.

» Liggeflade inddelt 
i 4 zoner betjenes 
nemt fra armlænet. 

Ny seng giver mere
» Fra stol til seng

på 20 sekunder.

» Liggeflade inddelt 


