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Datagrundlag 
 

• Gruppeinterview med tre sygeplejesker fra Klyngen Borgernær Sygepleje. 
• Virtuelt borgerbesøg over Microsoft Teams. 
• Virtuel workshop med fem sygeplejersker fra Klyngen Borgernær Sygepleje. 
• Rapporten ”Borgeroplæring i øjendrypning – En kvalitativ undersøgelse af 

borgernes oplevelse”. Rapporten er baseret på enkeltinterviews med seks 
borgere over 65 år, efter endt oplæring.  

• Debatoplægget ”Kærlig Kommune”. Udarbejdet af Mandag Morgen for 
Aarhus Kommune 

 

COVID-19 
Dataindsamlingen har fundet sted i maj og juni 2020. I denne periode har Aarhus 
Kommune arbejdet ud fra skærpede retningslinjer, som tiltag mod spredningen af 
COVID-19. På grund af de skærpede retningslinjer har det ikke været muligt at 
inddrage kommunens borgere i projektet, i den grad det oprindeligt var ønsket. 
Klyngen Borgernær Sygepleje har tidligere fået udarbejdet rapporten 
”Borgeroplæring i øjendrypning – En kvalitativ undersøgelse af borgernes 
oplevelse”, af tre sygeplejestuderende. Ovennævnte undersøgelse og borgenær 
klynges egne andenhåndsberetninger er grundlag, for denne rapports beskrivelse 
af borgernes oplevelse. 
 

Key findings 
I dette afsnit fremlægges de vigtigste erkendelser fra dataindsamlingen. 
 
Positiv betydning af oplæring 
Borgerne tillægger positiv betydning til, at de har mere kontrol over eget liv, efter 
endt oplæring. Efter endt oplæring behøver de ikke tilrettelægge deres hverdag 
efter hvornår de kan få hjælp til deres øjendrypning. Samtidig giver det også 
borgerne mulighed for selv at bestemme, hvem der kommer i deres hjem. Den 
øgede oplevelse af kontrol bidrager til, at borgerne opnår en hverdag med større 
fokus på deres liv, og mindre fokus på deres behandling. Efter endt oplæring 
oplever borgerne en følelse af selvstændighed, som de tillægger stor betydning. 
Borgerne oplever, at oplæringen har haft positiv indflydelse på deres hverdag. 
Borgerne oplever efter endt oplæring, at de i større grad selv kan styre deres egen 
tid, da de ikke længere skal overholde flere daglige aftaler med kommunen, som 
led i deres øjendrypning. Hverdagen før oplæringen var meget påvirket af at vente 
på sygeplejersken. 
 
Misforstået motivation 
Trods de positive effekter mente de adspurgte borgere, at deres oplæring primært 
skyldes ønsket for besparelser fra kommunens side. Det fremgår, at de føler 
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formålet ved, at de kan tage vare på sig selv, er for at aflaste kommunens 
budgetter.   
 
Krav til oplæringen 
Borgerne er typisk skeptiske i starten, overfor at de selv skal håndtere 
behandlingen med øjendråber, men dette aftager oftest i takt med at opgaven 
bliver forklaret og gjort mere håndgribelig. For at sikre en god oplæring bliver hver 
borger tilbudt en individuelt tilpasset oplæring. Både form og længde af oplæringen 
bliver tilpasset den enkelte, efter en sygeplejefaglig vurdering. Det er 
sygeplejerskernes opfattelse, at den tidlige modstand mod oplæringen, skyldes at 
borgerne har forventninger om at sygeplejersken vil stå for behandlingen. Ikke at 
de selv skal stå for den. Aarhus Kommune har et behov for, at borgerne ved, de vil 
blive mødt af en rehabiliterende tilgang. For nogle borgere kan det være svært at 
slippe støtten, fordi de ikke føler sig trygge ved det, fordi de er i tvivl om hvorvidt 
de udfører behandlingen korrekt. Der ligger en stor pædagorisk indsats for 
sygeplejerskerne i at kommunikere til borgerne, at de har styr på det, og hjælpe 
borgerne med at føle sig trygge. Det kunne være at rose, og at borgeren får 
mulighed for at gøre det rigtigt flere gange. Det er ligeledes vigtigt, at borgeren 
ved, at sygeplejersken også er tryg ved at borgeren nu selv tager opgaven. 
Muligheden for at kontakte sundhedsprofessionelle ved behov for hjælp bidrager 
til den oplevede tryghed hos borgerne. 
 
Den enkelte sygeplejerske er ansvarlig for kommunikationen 
Det er bedst for borgerne, at de bevarer deres færdigheder og at de kan have 
kontrol og ejerskab over egen behandling. Det er sygeplejerskens opgave at 
vurdere om borgerne kan blive selvhjulpne og bestemme, hvordan planen for 
oplæringen bliver.  Ideen er, at borgeren påtager sig opgaven, fordi sygeplejersken 
har leveret en god pædagogisk indsats og borgeren oplever at de selv kan stå for 
opgaven. At gøre opgaven meningsfuld og konkret er en opgave for den enkelte 
sygeplejerske, der er ude ved borgeren. Der er sket en omvæltning fra behandling 
til pædagogisk arbejde for sygeplejerskerne i Aarhus Kommune. Dette er et 
planlagt skifte fra kommunens side. Der er sket et paradigmeskifte i kommunen og 
uddannelser skifter fokus fra primært at behandle til også at inddrage pædagogik 
og kommunikation. Kommunikation er et nyt ben i uddannelsen og sygeplejersker 
uddannet de seneste år, har som del af deres studieliv haft større fokus på dialog 
med patienten og pædagogiske begreber. En stor del af de ansatte i Sundhed og 
Omsorg er blevet uddannet før uddannelserne ændrede karakter. De har ikke haft 
dette fokus i uddannelsen. Der er også forskel på hvor meget den enkelte ansatte 
selv køber ind i paradigmeskiftet, om at gå fra behandling til støtte. Der findes 
eksempler på sygeplejersker hvor der ikke er nogen grænser for tålmodighed og 
kreativitet under oplæringen, mens andre giver op på oplæringen meget hurtigt. 
Hjemmesygeplejesker arbejder meget selvstændigt, og det er ikke sikkert, de har 
set en kollega oplære nogen som del i deres oplæring. Når sygeplejerskerne er ude 
allerførste gang de skal oplære, så gør de det ud fra deres egen faglighed og 
fremgangsmåde. Der er ikke en struktureret metode for at dele hvordan hinanden 
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gør i praksis. I stedet har Klyngen Borgernær Sygepleje tidligere lavet initiativer 
hvor sygeplejersker, der er lykkedes godt med sit arbejde, har fået mulighed for at 
dele hvordan de arbejder og hvad de lykkes godt med. Borgeroplæring kan være 
meget krævende, og det kræver meget energi sammenlignet med at behandle. 
Derfor mener sygeplejerskerne fra Klyngen Borgernær Sygepleje, at de og deres 
kollegaer kan være tilbøjelige til at springe det over. Der findes også eksempler 
hvor sygeplejersker har opgivet oplæringen tidligt i forløbet, fordi de fandt det synd 
at borgeren skal gøre det selv, eller fandt det mindre tidskrævende at behandle 
borgeren på den korte bane, end at sætte ekstra tid af til at oplære dem her og nu.  
 

Problemstillinger 
 
Tryghed 
Når borgerne selv skal stå for deres behandling, er der en pædagogisk opgave i at 
hjælpe dem med at føle sig trygge med deres nye arbejdsopgaver. Det er et vigtigt 
fokus for kommunen, at alle der kan selv, de skal selv. Men kan man ikke selv, så 
skal man have hjælp, og oplæringen slutter ikke før både borger og sygeplejerske 
er tryg ved, at dette er en opgave borgeren godt selv kan håndtere. Det er derfor 
vigtigt at udvikle redskaber, der kan hjælpe borgeren ved at blive mere tryg ved de 
nye arbejdsopgaver. Først og fremmest igennem at uddanne dem og hvordan 
opgaven udføres, og derefter at tage hånd om usikkerheder, der kan opstå. Både 
mens de er en del af oplæringsforløbet, og efter de er overgået til at stå for egen 
behandling. Muligheden for at kontakte sundhedsprofessionelle ved behov for 
hjælp, bidrager til den oplevede tryghed hos borgerne. 
 
Borgernes forventning  
Borgerne tillægger positiv værdi til oplæringsforløbet, efter det er afsluttet. Dette 
kan de dog ikke forestille sig første gang sygeplejerskerne er ude ved dem. Der er 
et kritisk punkt i starten af oplæringen, hvor borgerne ikke oplever meningsfuldhed 
ved oplæring. Først og fremmest er borgerne primært optaget af opgaven med 
øjendrypning og, at deres øjne skal komme sig bedst muligt. Dette vurderer de, at 
sygeplejerskerne er bedst til, og når sygeplejerskerne står for dette, så får de det 
bedste resultat. De ser ikke ulemperne, der er forbundet ved at skulle have hjælp 
hver dag, hvor de skal vente på hjemmesygeplejersken, og planlægningsarbejdet 
og restriktionerne der følger ved at skulle være enten hjemme eller på lokalcenteret 
på bestemte tidspunkter, flere gange dagligt. Dette er en fremtidig konsekvens af 
at være afhængig af kommunens hjælp, der ikke opleves her og nu. Derfor bliver 
sygeplejerskerne i starten mødt med skepsis, når de introducerer en tilgang til 
behandling, der løser problemer borgeren endnu ikke har oplevet, fremfor det 
konkrete problem de sidder med lige nu og her. Denne skepsis bliver forstærket i 
situationer hvor borgeren har en klar forventning om, at det er sygeplejerskens 
arbejdsopgave at stå for selve øjendrypningen. For eksempel hvis de har fået dette 
at vide på hospitalet hvor de er blevet opereret. Sådanne forventninger kan være 
meget svære at bryde ned, når først de er opstået. Klyngen Borgernær Sygepleje 
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har erfaringer med, at oplæringsforløb hvor der er mulighed for at snakke med 
borgeren inden de skal opereres, der bliver de mødt med mindre skepsis og at de 
generelt går lettere. De har snakken omkring den rehabiliterende adfærd med 
patienten på et tidspunkt, hvor borgeren ikke har dannet sig en klar forventning til 
hvordan forløbet bliver. Ligeså vigtig er det, at de taler med borgeren på et 
tidspunkt hvor begge typer problemer, er fremtidige problemer.  
 
 
Støtteværktøj til kommunikationen 
Medarbejderne ved Sundhed og Omsorg har set et skifte i deres arbejdsopgaver, 
fra at have fokus på behandling, til i langt højere gad at have fokus på en 
rehabiliterende tilgang. Selv siger sygeplejerskerne at den nye rehabiliterende 
tilgang kan være krævende af dem, da det er mere energi krævende at stå for 
oplæringen af en borger, end det er at dryppe deres øjne. Der opstår derfor en 
konflikt mellem at skulle sætte mange ressourcer af til oplæring kontra at bruge 
færre kræfter på det hver dag i en afgrænset periode. Selvom det er 
sygeplejerskens arbejde at oplære, så bliver det der finder sted ude ved borgeren 
bestemt af hvor motiveret medarbejderen er og hvor simpelt det er at oplære. 
Medarbejdere der er meget opsatte på at få oplæringen til at lykkedes kan 
færdiggøre langt mere besværlige opgaver end de af deres kollegaer, der ikke ser 
samme værdi i at borgerne opretholder deres kompetencer. Der er et forhold 
imellem motivation og hvor simpelt opgaven er at udføre. Dette forhold går ikke 
kun en vej, men kan også vendes om. Desto lettere en opgave er at udføre jo mindre 
motiveret skal sygeplejersken være for at få udført opgaven. Ved at gøre opgaven 
med oplæring mere simpel kan det være muligt for flere sygeplejersker at udføre 
oplæringen. Om en opgave er simpel, kan være mange forskellige ting: 
 

• Hvis du ikke har tiden til det, så er det ikke simpelt 
• Hvis det er kræver meget energi, så er det ikke simpelt 
• Kræver det noget du ikke kan finde ud af eller har svært ved, så er det ikke 

simpelt.  
 
De steder hvor det observeres at medarbejdere ikke gør som de har fået instrueret, 
kan der først og fremmest se på: 
 

1. Er de blevet instrueret korrekt? 
2. Får de den fornødne støtte til at kunne leve op til instruktionen? 

 
Det fremgår fra dataindsamlingen at sygeplejerskerne ikke ser hinanden oplære, 
men i de fleste tilfælde kun arbejder ud fra deres egen faglighed. Der er derudover 
stor udskiftning i sygeplejerske-gruppen. Nogle sygeplejersker finder derudover 
opgaven med oplæring både tids- og energikrævende. 
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Koncept 
Konceptet eksperimenterer med hvordan en IT-løsning, og brugen af 
animationsvideoer, bedst passer ind og hjælper borger og sygeplejersker i 
borgeroplæring.  
 
Ud fra de overstående problemstillinger er der opsat følgende mål for konceptet: 

1. Uddanner borgeren omkring sin behandling. 
2. Tager hånd om kilder til usikkerhed og gør borgeren tryg. 
3. Virker som pædagogisk støtteredskab i sundhedspersonales samtale med 

borgerne om at påtage opgaven. 
 
Målgruppe 
Den primære målgruppe for konceptet vil være borgere, der viser potentiale for at 
påtage sig opgaver med selv at behandle sig. Sygeplejersker vil være den 
sekundære målgruppe, hvor det er målet at løsningen vil kunne være en støtte for 
dem i deres dialog med og oplæring af borgerne. Konceptet bliver gjort tilgængeligt 
for brugerne via et weblink, mens sygeplejerskerne får mulighed for at få installeret 
en applikations udgave på deres udleveret iPads. 
 
Videoer der uddanner 
Løsningen gør brug af animationsfilm til at kommunikere kommunens 
rehabiliterende tilgang og uddanne borgerne i de opgaver, de skal mestre, for at 
blive selvhjulpne. Videoerne fremlægger hvordan øjendrypning lykkes, både med 
og uden hjælpemidler. Derudover er der en video til hvis pårørende skal stå for 
øjendrypningen. 
 

 
 
 
Tidligt i gang 
Sygeplejerskerne fra Sundhed og Omsorg har selv observeret hvordan det at 
komme tidligt i gang med borgerne kan have stor betydning for deres oplæring. En 
digitaliseret kommunikation kan være med til at skalere denne indsats, hvis 
borgerne allerede på hospitalet kan blive gjort opmærksom på, at der findes digitalt 
materiale. I konceptet bliver der produceret informationskort, der kan deles ud til 
hospitalerne, der beskriver hvordan borgeren kommer hurtigt i gang. Personalet på 
hospitalerne kender ikke arbejdsgangene i kommunen, og en indgang til den 
digitale læring vil være en konkret ting hospitalets ansatte kan henvise til. 
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Hjælpemidler 
Løsningen har oversigt over de hjælpemidler det vurderes borgeren kan have gavn 
af i deres oplæring. Til øjendrypning findes der konkrete hjælpemidler som 
AutoDrop og AutoSqueeze, der hjælper borgere med fysisk funktionsnedsættelse 
med at dryppe deres øjne selv. Men der kan også tilføjes ting fra borgerens eget 
hjem, der bedømmes, kan have værdi at omtale separat. Ved at samle information 
om hjælpemidler for sig, kommer løsningen til at have en opdeling af information 
der er anvendelige og nødvendig for alle, og information der er til dem med 
udfordringer eller ønsker at vide mere. 
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Kontaktinformation 
Muligheden for at kontakte sundhedsprofessionelle ved behov for hjælp bidrager 
til den oplevede tryghed hos borgerne. Derfor indeholder konceptet mulighed for 
at tage kontakt til Sundhed og Omsorg hvis der er behov.  


