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INTRODUKTION

I de foregående moduler har vi set nærmere på de potentielle
løsningsmuligheder, som forskellige former for hjælpemidler
byder på for mennesker med fysiske handicap samt syns- høre-
eller talevanskeligheder. I dette sidste modul sætter vi fokus på
hjælpemiddelformidlerens rolle, og de grundlæggende
kompetencer, som er nødvendige for at udfylde denne rolle
bedst muligt.

Ved slutningen af dette modul, og dermed dette kursusmateriale,
skulle du gerne have tilegnet dig en grundig forståelse for,
hvordan du som ansat i social- og sundhedssektoren kan sikre, at
dine klienter er optimalt stillet med hensyn til at få adgang til de
hjælpemidler, som kan give dem en forbedret livskvalitet.

Hvis du har været igennem introduktionsmodulet, mindst ét
specialmodul, og du gennemfører dette afsluttende modul, så vil
du have opnået den viden, som var formålet med selve kurset,
idet du

•  ved nok om ældre og handicap til at forstå, hvor vigtige de rigtige
hjælpemidler er;

•  kender de mest almindelige former for hjælpemidler og forstår
nytten af det store udvalg af produkter og deres
anvendelsesmuligheder;

•  forstår, at den nuværende situation omkring tilgængelighed og
brugeraccept for hjælpemidler har sine fordele såvel som
ulemper;

•  forstår, at alle faggrupper inden for social- og sundhedsområdet
spiller en afgørende rolle og har et stort ansvar i forhold til at
forbedre situationen;

•  kender hovedelementerne i rollen som “hjælpemiddelformidler”,
som du som ansat inden for social- og sundhedsområdet kan og
bør udfylde, og

•  ved hvordan du kan udfylde denne rolle effektivt i din
professionelle praksis.
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1 ROLLEN SOM HJÆLPEMIDDELFORMIDLER

1.1 Introduktion

Selve formålet med dette kursus er at lære, hvordan man bliver “hjælpemiddelformidler”

Husk: hvad er en hjælpemiddelformidler ?

 En hjælpemiddelformidler er en ansat i social- eller sundhedssektoren, som
uden at være specialist i hjælpemidler, sikrer at klienterne/patienterne får de
relevante hjælpemidler. Som hjælpemiddelformidler er man opmærksom på
uopfyldte behov, som opstår på grund af handicap eller aldersrelaterede
funktionsproblemer, og handler relevant i forhold til problemerne.

Dette kan blandt andet indbefatte at hjælpe mennesker til at få tekniske
hjælpemidler ved at henvise dem til en ergo- eller fysioterapeut eller andre
specialister inden for området eller selv agere på en mere direkte måde.
Alle ansatte i social- og sundhedssektoren, som beskæftiger sig med ældre
og handicappede, bør have den nødvendige faglige viden og kompetence,
som gør dem i stand til at handle som hjælpemiddelformidler.

Der er tre hovedgrunde til, at dette er vigtigt i alle lande:

•  Uanset hvor godt et system man har for tildeling af hjælpemidler,
er der altid et potentiale for forbedring af servicen over for
brugerne. Nogle gange er der “huller”, som f.eks. i tiden lige efter
en patient er udskrevet fra hospitalet. Eller det kan være et “hul”,
som strækker sig over meget længere tid, som når ældre
mennesker ikke får den nødvendige omsorg i forbindelse med
den almindelige behandling og pleje, før deres funktionelle
problemer har været tydelige gennem en lang periode.
 Enhver, som arbejder med sociale forhold, omsorg, behandling
og pleje, kan via rollen som hjælpemiddelformidler bidrage til at
gøre disse “huller” så små som muligt ved at sørge for, at
mennesker, som er i fare for at falde gennem huller i det
almindelige sikkerhedsnet, får de nødvendige kontakter og
dermed en relevant service.
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•  I nogle lande er servicen noget spredt, forstået på den måde at
nogle typer klienter har god adgang til at få opfyldt deres behov
for hjælpemidler, mens andre får en betydelig ringere service. For
eksempel er det ofte tilfældet, at mennesker, som har problemer i
forhold til arbejde eller uddannelse, eller mennesker, hvis
handicap er anerkendt, får en tilfredsstillende service, mens
mennesker med mere generelle funktionelle problemer, som
begrænser dem i deres dagligdag, ikke får så god en service. Den
kendsgerning, at social- og sundhedspersonale ofte kommer i
kontakt med den sidstnævnte gruppe i hverdagssituationer uden
for arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen, giver en vigtig
mulighed for (og et ansvar for) at agere som
hjælpemiddelformidler.

•  I nogle lande er den offentlige service meget ringe. I den
situation må folk selv afse ressourcer til indkøb af egne
hjælpemidler, eller har måske behov for at blive sat i kontakt med
frivillige organisationer, som tilbyder en service. I sådanne
tilfælde kan social- og sundhedspersonalet også spille en
afgørende rolle som hjælpemiddelformidlere ved at videregive
information om de muligheder, der er tilrådighed.

Introduktionsmodulet viste, at den service, der er omkring
hjælpemidler, varierer meget i de forskellige europæiske lande.
Uanset hvordan serviceniveauet er, og hvilke typer service, der
tilbydes, er det en forudsætning at behovet opdages, hos de
mennesker, som har brug for hjælpemidler.

Dette kursus fokuserer netop på denne indledende fase, hvor
potentielle behov opdages og de første skridt til handling tages.
Det kan være  den ældre eller handicappede selv, eller det kan
være en anden person, som opdager behovet og indleder en
relevant kontakt eller handler mere direkte selv. Som det fremgår
af nedenstående eksempler, spiller social- og sundhedspersonalet
en afgørende rolle, fordi de har den daglige kontakt til klienterne.

1.2 Hvilke kvalifikationer skal en hjælpemiddelformidler have?

Man kan pege på 5 kvalifikationer, som er nødvendige, for at
kunne agere som en effektiv hjælpemiddelformidler:

•  man skal have praktisk anvendelig viden om hjælpemidler;

•  man skal være i stand til at opdage udækkede behov for
hjælpemidler;

•  man skal være i stand til at indsamle og videregive information
om hjælpemidler og service til klienterne;
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•  man skal være i stand til at handle, når man opdager udækkede
behov - give klienten specifik information, råd, henvisning eller
“recept” ;

•  man skal være i stand til at samarbejde med andre for at opnå de
ønskede resulter

! Sammenlign kvalifikationer
 

 Sammenlign de ovennævnte kvalifikationer med de øvrige
kvalifikationer, din profession indebærer. På hvilke måder vil de
nævnte kvalifikationer bidrage til din kompetence?

Brugbar viden om hjælpemidler

Brugbar viden om hjælpemidler er et grundlæggende krav, men det
er overraskende, hvor få af de ansatte i social- og sundhedssektoren,
som blot har en overfladisk viden om området. Alle, som arbejder
med ældre og handicappede, bør sikre sig, at de har en tilstrækkelig
viden om hjælpemidler.

Et andet krav i forlængelse heraf er, at man holder sin viden ajour.
Selv om mange nyttige hjælpemidler har eksisteret længe (og fortsat
vil være brugbare) er dette et område, hvor der sker en løbende
udvikling, og der kommer hele tiden nye produkter og nye former for
service. For at kunne råde og informere klienterne bedst muligt, er
det vigtigt, at du løbende holder din egen viden ajour. Det behøver
ikke at være særlig besværligt; det burde i de fleste tilfælde være
tilstrækkeligt at få sit navn på et par vigtige mailing lister og jævnligt
holde sig opdateret ved hjælp af nogle gode sider på Internettet.
Fagblade og nyhedsbreve indeholder også jævnligt artikler og
referencer, som gør det muligt at holde sin viden om hjælpemidler
ajour.

! Informationskilder
 

 Hvor eller hos hvem kan du få information om hjælpemidler,
teknologi, økonomisk støtte og tildeling?
 

♦  Kan du nævne informationskilderne - hvordan fandt du frem til
dem?

♦  Synes du det er vigtigt at registrere informationskilderne? Hvis
ja, hvorfor?
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Hvordan bliver man i stand til opdage uopfyldte behov for
hjælpemidler?

At kunne få øje på uopfyldte behov for hjælpemidler er centralt i
forhold til at være hjælpemiddelformidler. Det betyder ikke
nødvendigvis, at man skal foretage en nøjagtig vurdering eller stille
en konkret diagnose - faktisk er det ofte ikke ønskeligt. Derimod er
det vigtigt at man kan få øje på et eventuelt behov og sørge for en
relevant henvisning til en ergoterapeut, en specialist i hørelse, syn el.
lign. For at kunne udfylde denne rolle må man kunne en række
forskellige ting såsom at være opmærksom på tegn og signaler og
udføre enkle prøver for at kunne vurdere problemerne. Nøgleordene
i denne forbindelse er holistisk perspektiv, som betyder at man ikke
indskrænker sit ansvarsområde til et snævert fagligt felt (som f.eks.
udelukkende at stille medicinske diagnoser/give medicinsk
behandling eller at indskrænke sit ansvar til henvisning uden at sørge
for en passende opfølgning).

Hvordan bliver man i stand til at indsamle og effektivt videregive
information til klienterne?

Dette aspekt er tæt knyttet til det forrige. Ligesom man må sørge for
selv at holde sig ajour med udviklingen på området, er det også
vigtigt som hjælpemiddelformidler at videregive denne information
til klienterne/patienterne. En forudsætning for at kunne gøre det, er
at man ved, hvor man kan få pjecer, brochurer og andet
informationsmateriale af høj kvalitet (f.eks. fra
hjælpemiddelcentraler, specialistorganisationer, brugerorganisationer
eller hjælpemiddelproducenter). Desuden må man have en viden om,
hvordan man bedst formidler denne viden (f.eks. ved at lægge
informationsmaterialet på et synligt sted i venteværelse og andre
steder, hvor brugerne kommer).

! Udbredelse af information
♦  Hvordan kunne du videregive information til dine klienter på en

god måde?
♦  Hvad ville ulemperne være ved denne tilgang?
♦  Hvad ville fordelene være ved denne tilgang?

Hvordan bliver man i stand til at handle korrekt?

Når man har fastslået, at der sandsynligvis er tale om et uopfyldt
behov, er det vigtigt at kunne handle mest hensigtsmæssigt. Det er
meget forskelligt, hvad der er mest hensigtsmæssigt, afhængig af din
profession, dit arbejdsområde, personens behov og de
hjælpemidler/den service der er til rådighed i dit lokalområde. Du bør
kende de muligheder, der er, og sørge for at klienten får den bedst
mulige hjælp. Det betyder blandt andet, at du ved, hvem du skal
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henvise til, at du kender de private udbydere af hjælpemidler og at du
ved, hvilke “recepter” dine klienter behøver for at få den nødvendige
service. Selvfølgelig er din rolle og dit ansvar ikke begrænset til
disse områder. Det er ligeså vigtigt, at du følger op på sagen og
sørger for, at din klienter faktisk får den rette service og de rette
hjælpemidler og bruger hjælpemidlerne korrekt.

Hvordan samarbejder man bedst med andre?

Af ovenstående fremgår det, hvor vigtigt samarbejdet mellem
kolleger og faggrupper inden for social- og sundhedsområdet er.
Noget af det, som ofte volder problemer i forhold til koordination, er
processen omkring at skaffe klienterne adgang til de rette
hjælpemidler og serviceydelser. For at kunne være en effektiv
hjælpemiddelformidler skal du vide, hvem de øvrige udbydere af
service er, hvad de laver, og hvordan man kommunikerer og
samarbejder effektivt med dem.

Det er ligeledes vigtigt at udvikle et partnerskabsforhold til
klienterne og/eller de pårørende, som drager omsorg for dem. Dette
aspekt er selvfølgelig vigtigt i enhver omsorgsfunktion, men kan
have speciel betydning for udøvelsen af rollen som
hjælpemiddelformidler. For eksempel kan det være nødvendigt at
arbejde tæt sammen med klienterne for at sikre, at de får den
nødvendige specialiserede service, og i nogle tilfælde fungere som
“advokat” for klienternes sag. Ud over kerneproblemerne med
hjælpemidler, som ikke er til rådighed, eller behov, som ikke bliver
opdaget, er der ofte problemer omkring manglende anvendelse af de
anskaffede hjælpemidler, og i nogle tilfælde kan der også være tale
om overdreven eller forkert brug. Løbende opfølgning er derfor et
vigtigt aspekt af hjælpemiddelformidlerrollen.

Selv om teknologi ofte kan være til stor hjælp, skal man være
omhyggelig med at sikre sig, at den valgte teknologiske løsning
faktisk er den mest passende i hvert enkelt tilfælde. I nogle tilfælde
foretrækker klienten måske menneskelig omsorg frem for tekniske
hjælpemidler. Der kan også være en fare for social isolation eller
konflikter mellem forskellige interessegrupper i forhold til hvilke
former for løsninger, der foretrækkes.
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1.3 At være hjælpemiddelformidler

Nedenstående figur illustrerer en hjælpemiddelformidlers nøglefunktioner.

I bund og grund er rollen som hjælpemiddelformidler meget enkel –
du skal være opmærksom på funktionelle vanskeligheder og
udækkede behov for hjælpemidler.

Først skal du være i stand til at få øje på de signaler, som kan være
tegn på, at en person har problemer på det fysiske område, med
hørelsen, med synet eller problemer i forhold til kommunikation.

I de fleste tilfælde skal du sandsynliggøre eller bekræfte dit første
indtryk ved at udføre nogle simple prøver.

Når du har fastslået, at der er et uopfyldt behov, kan du hjælpe din
klient på forskellige måder. Grundlæggende er der tre muligheder:

•  hjælp klienten til selv at klare situationen;
•  henvis til nogen, som har større ekspertise og flere ressourcer;
•  tag selv hånd om problemet.

Og naturligvis skal du i alle tilfælde sørge for at sikre passende
opfølgning.

Hvilken mulighed, eller kombination, du skal vælge, afhænger af en
række omstændigheder :

•  hvilken type behov, der er tale om, samt klientens øvrige
situation;

Signaler Følge opVurdere

Hjælpe klienten
med at handle selv

Henvise til en

relevant specialist
i

Handle
selv
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•  dit kendskab til de specifikke funktionelle vanskeligheder, der er
tale om;

•  de professionelle grænser og kompetencer, som gælder i din
situation;

•  hvilke hjælpemiddelløsninger, der er til rådighed, og passende;

•  hvordan systemet for tildeling af hjælpemidler fungerer i dit
lokalområde.

Disse muligheder udelukker ikke nødvendigvis hinanden. Nogle
gange kan det være passende at foreslå indkøb af et simpelt
hjælpemiddel, samtidig med at du henviser din klient til en grundig
undersøgelse hos en specialist.

Uanset om du henviser din klient/patient til en anden behandler med
henblik på videre behandling og rådgivning, er det af afgørende
betydning, at du følger sagen og sikrer, at problemet bliver behandlet
samt følger op, når hjælpemidlerne er anskaffet. Træning i brugen af
hjælpemidler er ofte et forsømt område. For eksempel i tilfældet med
CCTV-udstyr til synshandicappede, hvor der i Sverige gives 20
timers træning, mens der slet ikke gives nogen træning i
Storbritannien. Hvis du er bekendt med brugen af de mest gængse
hjælpemidler, kan det være til stor hjælp for dine klienter.

Tegn på funktionelle problemer

Der er forskellige tegn, som når du møder dem, bør få dig til at stille
spørgsmålstegn ved, om din klient har funktionelle problemer i
hverdagen uden at vide det eller uden at tage sig af det. Når du er
opmærksom på disse tegn, vil du kunne få øje på uopfyldte behov for
hjælpemidler eller anden form for hjælp blandt dine klienter. Tegnene
kan blandt andet være:

•  En direkte melding fra klienten eller klientens omsorgspersoner
•  Observation af klientens adfærd
•  Indirekte tegn såsom skader, dårlig hygiejne etc.

Signaler Følge upVurdere

Hjælpe klienten
med at handle  selv

Henvise til

relevant specialist
service

Handle selv
i
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Efterprøv dit første indtryk

Du kan ikke altid udelukkende stole på førnævnte tegn. Når du har
bemærket et eventuelt problem, er det ofte nødvendigt at efterprøve
din mistanke. Dette kan sommetider gøres ved hjælp af simple
teknikker, som klienten/patienten ikke nødvendigvis behøver at
bemærke.

 Når du er temmelig sikker på, at klienten ville have gavn af
hjælpemidler eller anden form for service, er din næste opgave at
handle i forhold til problemerne. Som nævnt er der tre muligheder:

Mulighed nr. 1: Hjælp klienterne til selvhjælp

Generelt bør du, hvor det er muligt, give klienterne hjælp til
selvhjælp, samtidig med at du afvejer hensynet til klienternes behov
for og ønske om professionel støtte og intervention. Det første skridt i
hjælpen til selvhjælp er nænsomt at gøre klienten opmærksom på de
ting, du har observeret og sørge for, at klienten får yderligere
information. Du skal selvfølgelig sørge for, at materiale om
forskellige problemer og hjælpemidler er tilgængeligt for alle dine
klienter (f.eks. i venteværelser o.lign.), uanset om klienter har
problemerne for nuværende. Dette er en vigtig opgave for
hjælpemiddelformidleren og koster få kræfter og ressourcer.
I nogle tilfælde hvor din klient har et oplagt behov, vurderer du
måske, at problemerne kan løses ved, at klienten får råd omkring
indkøb af nogle få ting.

Mulighed nr. 2: Lav en henvisning

Som professionel omsorgsperson uden specialviden om hjælpemidler,
skal du ikke forvente eller lade som om, at du ved alt om dette
område. Ergoterapeuter har speciel ekspertise på dette område, hvor
forskning og udvikling sammen med markedskræfterne og politiske
beslutninger bidrager til en høj grad af innovation. Det som er god
praksis i dag, er måske forældet næste år.

Hvis du er i tvivl om, hvilken hjælp, der er brug for, så henvis
personen til en ergoterapeut eller en anden specialist i hjælpemidler.
Hvem, der er den rette fagperson både med hensyn til kvalifikationer
og placering i systemet, kan meget vel være forskelligt i forskellige
situationer. For eksempel er det ikke sikkert, at der er mulighed for
direkte henvisning til en ergoterapeut, selv om denne faggruppe både
har den bredeste og mest detaljerede viden om hjælpemidler.

Signaler Følge opVurdere

Hjælpe klienten
med at handle
selv

Henvise til
relevant specialist

Handle selv

Signale Følge opVurdere

Hjælpe klienten

Med at handle
selv

Henvise til

relevant specialist

Handle
selv

Signals Follow upValidate

Help the client
to deal with it

Refer to an occupational
therapist or other relevant
specialist service

Deal with it
yourself
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Hvor det er muligt, er en henvisning til ergoterapeut sandsynligvis en
god løsning. De fleste europæiske lande har et netværk af
ergoterapeuter, som enten arbejder inden for social- og
sundhedssektoren eller privat, og som kan give en grundig vurdering
af, hvad den enkelte kunne have gavn af blandt det store udbud af
hjælpemidler og serviceydelser. Desuden har ergoterapeuter en up-to-
date viden om lokale udbydere af hjælpemidler og mulighederne for
økonomisk støtte.

! Opgaver

Undersøg hvilke muligheder der er for henvisning i dit lokalområde. Hvilke
former for service udbydes af hvilke organisationer eller personer?
Hvordan varierer de inden for de forskellige former for funktionelle
handicaps?

" Besøg af en ergoterapeut

Invitér en ergoterapeut til at besøg jeres hold og få ham/hende til at vise,
hvordan man laver en omfattende vurdering af en persons behov.
Ergoterapeuter har stor erfaring og kan ofte beskrive mange tilfælde, hvor
hjælpemidler har været til stor gavn.
Du kan få kontakt med en ergoterapeut ved at spørge på den nærmeste
ergoterapeutskole eller hos social- og sundhedsforvaltningen.

Hvis det ikke er muligt at henvise direkte til en ergoterapeut, eller
hvis din klient helt tydeligt har et alvorligt problem, er det bedre at
henvise klienten direkte til en specialist på området.

Mulighed nr. 3: Tag selv hånd om problemet

Generelt er det bedst at henvise klienter, som man regner med har
behov for hjælpemidler til en specialist på området. Men i nogle
tilfælde kan det være relevant selv at tage sig af problemet.

Ét tilfælde kan være, når klienten allerede har været hos en specialist,
men stadig har nogle behov, som ikke er opfyldt. Et andet tilfælde
kan være, når en klient har modvilje mod at opsøge specialister af
nogen art. I den situation kan det være relevant at anskaffe og/eller
installerer hjælpemidler på deres vegne.
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! Hvor fås produkterne?

Tit er det svært at finde ud af, hvor man kan få et specielt hjælpemiddel, da
der som regel ikke findes nogen steder, hvor alle hjælpemidler fås samlet.

Brug telefonfagbogen, handicaporganisationerne og andre relevante
informationskilder til at besvare følgende spørgsmål:
•  Hvor er det nemmest at få/købe hjælpemidlerne i dit område?
•  Findes der en enkelt udbyder, som har et bredt udvalg af produkter?
•  Hvad er fordelene ved denne situation?
•  Hvad er ulemperne ved denne situation?

Opfølgning

Det er ikke nok blot at sørge for, at klienten får “et skub i den rigtige
retning”. Det er vigtigt, at der er kontinuitet i din rolle som
hjælpemiddelformidler. For eksempel bør du sikre dig, at klienterne
finder vej gennem servicesystemet, og får den hjælp, de har brug for.
Hjælpemidler skal desuden ofte vedligeholdes, og du bør hjælpe med
at sørge for, at dette sker. Derudover kan problemet selvfølgelig ændre
sig til det bedre eller værre med tiden, og denne udvikling bør
overvåges, så  ændringer i behovet for hjælpemidler kan opdages og
behandles.

Signaler Følge opVurdere

Hjælpe klienten

  at handle selv

Henvise til
relevant
specialist

Handle selv

Signaler Følge opVurdere

Hjælpe klienten

  at handle selv

Henvise til
relevant
specialist

Handle selv
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2 OPSUMMERING – HVEM BØR VÆRE
HJÆLPEMIDDELFORMIDLERE, OG HVAD SKAL DE GØRE

2.1 Forskellige faggrupper og forskellige situationer

Selv om rollen som hjælpemiddelformidler i det store og hele er ens
for alt social- og sundhedspersonale, vil det være forskelligt, hvilke
foranstaltninger, der er mest passende i forhold til såvel klientens
situation som de faggrupper, der er involveret.

I hjemmet

Det er forskelligt fra land til land i Europa, hvilken rollen de
forskellige faggrupper såsom hjemmesygeplejersker, socialrådgivere
og hjemmehjælpere spiller. Men på trods af forskellene, er der nogle
basale ting, alle skal vide for at kunne være effektive
hjælpemiddelformidlere  - hvordan man opdager uopfyldte behov,
hvilke hjælpemiddelløsninger, der findes, samt hvad man kan gøre
for at sikre, at hjælpemidlerne bliver anskaffet og brugt af dem, som
har behovet.

Sygeplejersker
Sygeplejersker har en central rolle i hjemmeplejen i de fleste
europæiske lande. Selv om de præcise betegnelser og faggrænserne
er forskellige fra land til land, skelner man alligevel generelt mellem
sygeplejersker (hjemmesygeplejersker) og sundhedsplejersker.

Hjemmesygeplejersker tilbyder alle former for sygepleje til
mennesker i eget hjem. De mennesker, de plejer, er mennesker, som
er nyligt udskrevne fra hospitalet og langtidssyge eller handicappede,
som kræver pleje. Ud over den praktiske pleje giver de også
patienterne og deres pårørende psykisk støtte og bruger tid på at
hjælpe dem med at lære at klare sig.

Hjemmesygeplejersker har ofte en formel rolle i forhold til at sikre
patienterne en god livskvalitet ved at sikre, at patienterne får den
hjælp og de hjælpemidler, de har brug for, selv om det ofte
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begrænser sig til forhold omkring sygdom og hygiejne. De kan
måske sørge for at skaffe udstyr såsom sengeheste, hospitalssenge,
specialmadrasser, badesæder, underlag til sengen ved inkontinens og
formidle kontakt til hjemmehjælp.

Sundhedsplejersker er sygeplejersker, hvis opgave det er at fremme
sundhed og forebygge sygdom. I nogle lande tilbyder de rådgivning
omkring helbredsspørgsmål til alle aldersgrupper. Dette gør de ved at
lære klienterne noget om emner som diæter, hygiejne og infektioner.
I nogle land arbejder sundhedsplejersker på klinikker og
sundhedscentre og tager ud derfra og besøger folk i deres hjem. De
arbejder tæt sammen med andre faggrupper såsom praktiserende
læger, hjemmesygeplejersker og socialrådgivere.

Det er klart, at sygeplejersker på forskellige måder kan komme i
kontakt med mennesker med funktionsproblemer. De kan på forhånd
være opmærksomme på problemet, fordi en klient er kommet på
besøgslisten  netop på grund af et funktionsproblem, eller
funktionsproblemet kan være én af flere grunde. Dette kan ske
direkte i forbindelse med, at en patient udskrives eller gennem
henvisning på anden måde. Men omvendt sker det også, at ingen har
bemærket funktionsproblemerne ved starten af hjemmesygeplejens
besøg. Uanset om situationen er den først- eller sidstnævnte, bør du
være på vagt over for funktionsproblemer samt vide, hvad du skal
gøre, når du bemærker dem. 

Socialrådgivere
Socialrådgivernes rolle er meget forskellig i de forskellige
europæiske lande. I nogle lande fokuserer de meget snævert på
bestemte grupper såsom børn og ældre, mens de i andre lande har en
meget bredere rolle i forhold til den offentlige service.

Ud over disse forskelle i klientellet, er der også stor forskel på, i hvor
høj grad socialrådgivere er involveret i tildelingen af hjælpemidler. I
nogle lande har socialrådgivere en klart defineret rolle i tildelingen af
hjælpemidler, mens de i andre lande formelt set er meget lidt
involveret i disse ting.

Uanset forskellene er socialrådgiverne én af de faggrupper, som
kommer i kontakt med et stort antal klienter og tager sig af praktiske
problemer i klienternes dagligdag. Dette giver socialrådgiveren en
central rolle som hjælpemiddelformidler.

Hjemmehjælpere
Som hjemmehjælper er du i den unikke situation, at du har mulighed
for at iagttage klienterne i deres hjemlige omgivelser dagligt,
ugentligt eller med andre jævne mellemrum over lang tid. Det
betyder, at du  - udover familien og nære venner – er den nærmeste
til at opdage, om din klient har problemer med dagligdags gøremål,
såsom at spise, sørge for den daglige personlige hygiejne eller læse.
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Du bør som hjemmehjælper ikke gå ud fra, at en anden nødvendigvis
vil få øje på problemet og tage hånd om det – din klient kommer
måske ikke i kontakt med den rette specialist i lang tid, eller måske
slet ikke. Ved at rådgive, henvise (eller hvis henvisning ikke ligger
inden for dit kompetenceområde, foreslå at klienten får en tid hos en
relevant specialist) eller selv handle aktivt kan du i høj grad bidrage
til, at klienten kan forblive uafhængig og bevare en høj livskvalitet.

Hos lægen

Almindelige lægekonsultationer hos familiens egen læge, på lokale
sundhedscentre eller ambulatorier giver en god mulighed for at
opdage udækkede behov for hjælpemidler. Specielt fordi de fleste
mennesker går til lægen med jævne mellemrum kan familielægen
eller andre ansatte på konsultationsstedet være centrale personer i
forhold til service omkring hjælpemidler. I nogle lande er det en
formel del af deres arbejdsområde, mens det i andre lande ikke
indgår som en fast del af deres professionelle rolle. Det er vigtig at
du som læge ser bredt på din rolle og er ligeså opmærksom på de
funktionelle krav til en velfungerende hverdag som på de rent
medicinske aspekter omkring din klients situation.

På hospitalet

Hospitalet er også et vigtigt sted, når det gælder om at opdage og
imødekomme udækkede behov for hjælpemidler. Følgerne af
bestemte sygdomme og/eller behandlinger kan medføre behov for
hjælpemidler. Ligeledes giver et hospitalsophold gode muligheder
for en generel observation af, hvordan ældre mennesker klarer sig, og
for at opdage udækkede behov for hjælpemidler, som måske ikke
lige relaterer sig til den umiddelbare grund til indlæggelsen. I begge
tilfælde er det vigtigt at behov for hjælpemidler tages med i
planlægningen omkring udskrivning og tiden umiddelbart herefter.
Forskellige faggrupper kan være ansvarlige for, at dette sker,
herunder læger, sygeplejersker på afdelingen og socialrådgivere.

2.2 Resumé: Hvad du bør vide, og hvad du bør gøre

Dette afsluttende afsnit giver en opsummering af den vigtigste
praktiske information, som blev givet i de 4 moduler om henholdsvis
fysiske funktioner, syn, hørelse og kommunikation. De tre
opsummeringsoversigter giver dig en ramme for arbejdet som
effektive hjælpemiddelformidler i dit professionelle virke.
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Tegn på behov for hjælpemidler

Fysisk Syn Hørelse Kommunikation
Hvad klienten viser
eller fortæller

•  Usikker med at
bevæge sig rundt

•  Besvær med at
tage tøj på, spise,
vaske sig og andre
daglige aktiviteter

•  Smerter
•  Klodset
•  Kommer til

skade

•  Besvær med at
læse etiketter og
bogstaver

•  Beklager sig
over dårligt lys

•  Mindre sikker i
at bevæge sig rundt

•  Har flere ulykker
•  Ondt i øjnene
•  TV skærmen er

uskarp på afstand
•  Genkander ikke

altid andre
•  Specielle

synsproblemer
(tåget/uskarpt syn:
plet foran øjet; kan
kun se det der er lige
foran; ser kun
skygger og klare
farver, solring eller
ring omkring lys, lys
blinker; kan ikke se
noget om natten
(natblind);
dobbeltsyn; alt ser
uskarpt ud)

•  Problemer med
at følge en
telefonsamtale

•  Problemer med
at følge samtalen i
en lille gruppe

•  Konsonanter er
svære at høre

•  Telefonopringnin
ger bliver ikke
besvaret selvom
klienten er hjemme

Tale handicap:
•  Ondt i halsen
•  Svært for andre at høre

hvad der bliver sagt
•  Besvær med at bruge

telefonen

Sprog kognitive handicap:
•  Andre undgår at tale med

personen
•  De antages at have en lav

intelligens
•  Andre begynder at råbe

under samtalen

Hvad du selv kan
observere

•  Usikker i
bevægelserne

•  Blå mærker
•  Formindsket

aktivitetsradius
•  Bruger andres

hjælpemidler
•  Ting flyder i

hjemmet
•  Bruger løst

siddende tøj og
sko, som let kan
tages på uden at
bøje sig

•  Puder eller bøger
i stolen for at sidde
højere

Møbler på mærkelige
steder, der bruges som
støtte til at komme
rundt

•  Problemer med
at læse/skrive, se
TV, spille
spil/hobby,
bevægelse og
forskellige daglige
aktiviteter

•  Uforklarlige fald,
sår, brændemærker
skåret sig

•  Forfald i
fremtoning og
hygiejne

•  Kan ikke
genkende dig eller
andre

•  Kan ikke finde
personlige ejendele

•  Går ind i ting
eller spilder

•  Tilbagetrækning
fra sociale aktiviteter

•  Taler højere end
normalt

•  TV og radio er
skruet højere op end
normalt

•  Beder ofte om
gentagelse

•  Besvær med
telefonsamtaler

•  Bliver
overrasket, når
nogen kommer ind i
rummet

•  Synes
fraværende og
distraheret

•  Vejrtrækningsbesvær
afbryder talen

•  Behov for at gentage
hvad der er blevet sagt, for
at være sikker på det var
hørt.

•  Forvirret over ord
•  Den flydende tale eller

samtale begynder at gå i
opløsning

•  Glemmer hvad der bliver
talt om

•  Trækker sig fra sociale
aktiviteter

Almindelige årsager •  Slid- og ledegigt
•  Slagtilfælde
•  Parkinsons

sygdom
•  Andre

neurologiske
sygdomme (MS,
ALS, CP)

•  Højt eller lavt
blodtryk

•  Macula
forkalkning

•  Grå stær
•  Grøn stær
•  Diabetis betinget

nethindeløsning
•  Slagtilfælde

•  Infektioner i det
indre øre

•  Hårcellerne i det
indre øre er ødelagte
p.gr.a. aldring

•  Kraniebrud,
slagtilfælde, AIDS,
…

Stemme bånds handicap:
•  Parkinsons sygdom
•  Lammelser
•  Dissemineret sklerose
•  Skader på lillehjernen
•  Strubesygdomme

Sprog-kognitive handicap:
•  Slagtilfælde
•  Låst inde syndromet
•  Demens
•  Hjerneskade
•  Indlæringsvanskelighede

rs
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Variation af hjælpemidler som er dækket af kurset

Fysisk Syn Hørelse Kommunikation
Ikke teknisk:
•  Boligindretning
•  Forebygge ulykker

Personlige hjælpemidler:
•  “Forlænget arm”
•  Letvægts bestik og store dørhåndtag
•  Redskaber til påklædning
•  Gang redskaber
•  Hjælpemidler til inkontinens (Bleer ,

specielt undertøj)

Tilpassede ting:
•  Toilet forhøjere
•  Badestole
•  Bade hjælp, tavle, sæder, gelænder,

lifte
•  Hånds fri funktion i telefon
•  Omgivelseskontrol
•  Elektrisk justerbare senge
•  Specielt indrettede biler

Boligindretning:
•  Fjernelse af dørtrin
•  Udvide dørkarme
•  Ændre badekar til bruser
•  Vælge skridsikre gulvbelægninger
•  Udskifte lyskontakter
•  Forbedre lyset
•  Installere trappe elevator
•  Installere gelændere
•  Installere skydedøre og skuffer

Hjælperens redskaber:
•  Hejseredskaber
•  Telefon alarmer
•  Kørestole betjent af hjælperen
•  Drejemåtter og puder
•  Glide brætter og løfte bælter
•  Elektrisk regulerbare senge

Informations og Kommunikations
Teknologier
•  Elektronisk indkøb og andet Internet

service
•  Mobiltelefoner
•  Telemedicine
•  Electroniske personlige ID kort

Fremtiden:
•  Elektroniske ortopædiske proteser

som hjælper bevægelser
•  Stemmekontrollerede robotter som

personlige hjælpere
•  Den virtuelle verden

Ikke teknisk:
•  Boligindretning
•  Forbedre lyset
•  Brug af farvekontraster
•  Forebygge ulykker
•  Organisering og mærkning

Trykt  materiale:
•  Magna print
•  Braille og Moon
•  Lydbøger/blade
•  Elektroniske bøger og balde

Personlige hjælpemidler:
•  Til at forbedre synet (kikkerter)
•  Til at læse (Lup, PC med

talesyntese, Braille eller
forstørrelse, CCTV, elektroniske
læse maskiner)

•  Til at skrive (hjælp til at skrive
på papir, tilpassede computer
styrede redskaber og software,
Braille printerere, notat hjælp)

•  Til at bevæge sig og gå (
krykker, orienterings- og
navigerings systemer)

Tilpassede daglige redskaber:
•  Telefoner (store knapper,

nummer husker, drejehjælp)
•  Opmærksomheds redskaber

(dørklokker/alarmer talende ure)
•  Køkkenredskaber (talende

redskaber, strækbare/kontrastrige
overflader, skærekasser)

•  Spise og drikke (tallerken
holdere, skridsikre måtter)

•  At tage medicin (doserings
bokse, måleglas)

•  Spil og fritid  (bruge strækbare
måtter med kontrast, eller lyd
givere; bolde med klokker/rangler
indeni)

Informations og Kommunikations
Teknologier
•  Se TV ( skærmforstørrere,

briller, høj opløselig skærm,  lyd
beskrivelser talende teletekst)

•  Computerere og andre apparater
med elektronisk display( skærm
læsere og syntetisk tale, adgang til
offentlige informationer

•  On-line service (radio
oplæsning, fjernlæsning,
elektroniske aviser og bøger

Fremtiden
•  Orientering og  navigation ved

hjælp af satelliter og mobiltelefoner;
talende skilte

Ikke teknisk:
•  Tal på en afslappet
måde

•  Gør din mund synlig,
når der tales

•  Råb eller tal ikke højt
•  Understøt talen med

naturlige armbevægelser
•  Skift ikke emne for

pludseligt
•  Mundaflæsning
•  Tegnsprog

Personlige hjælpemidler:
•  Høreapparater
•  Implanteret øresnegl

Tilpassede daglige
redskaber:
•  Blinkende dørklokke
•  Blinkende telefon
ringning

•  Vibrerende alarmer

Informations og
Kommunikationsteknologie
r
•  Induktive teleslynge

systemer på offentlige
steder

•  Tekst and
videotelefoner

Fremtiden:
•  Tale skrives af

computere der oversætter
•  Mindre høreapparater

Ikke teknisk:
•  Giv god tid til

Kommunikation
•  Brug mime, pege

og gestikulere
•  Skrive
•  Etiketter på ting

med symboler

Personlige
hjælpemidler:
•  Stemme

forstærkere
•  Hovedsæt til

mikrofoner
•  Billede

kommunikations bræt
•  Symbol kort og

bøger
•  Kommunikatorer
•  Alarm telefoner

Tilpassede daglige
redskaber:
•  Let læse bøge,

blade og aviser

Informations og
Kommunikation
Teknologier
•  Tekst telefoner
•  Fax maskiner
•  Computere der har

specielle måder at
blive styret på (med
øjenbevægelser, med
mundholdte pinde)

•  Syntetisk tale og
programmer til dette

•  Elektronisk post
•  Adgang til Internet

og andre elektroniske
service tilbud

Fremtiden:
•  Bærbare

kommunikationshjælp
emidler til
understøttelse af
almindelig samtale
(skal have stor
hukommelse og evne
at lære brugerens
tænkemåde; kan give
forslag til forskellige
svar, som brugeren
kan vælge fra)

•  Indretning der kan
oversætte uklar tale til
et forståeligt sprog på
ethvert sprog

•  Store billede og
symbol biblioteker,
hvorfra det er enkelt at
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vælge ens egne sprog
eller billedbøger
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Hvad du kan gøre

I hjemmet Hos lægen På hospitalet
Gør information generelt
tilgængelig

•  Udgive
basisinformation i form af
hæfter og foldere med
oplysninger om daglige
praktiske problemer og
hjælpemidler til patienter
og behandlere/hjælpere

•  I venteværelset kan
foldere om praktiske
problemer ligge fremme

•  På afdelingen, i
venteværelser og andre
offentlige områder, kan
foldere ligge fremme om
de praktiske problemer

Hjælp til selvhjælp •  Skaffe specifikke informationer om hjælpemidler og hvordan man får dem
•  Give information om hjælpemidler og eksperter på området, inklusiv

hjælpemiddelcentraler, frivillige organisationer og relevante private firmaer
Foreslå boligændringer og/eller anskaffelse af simple

Foretag en henvisning •  Gin en formel
henvisning til
beskæftigelsesterapeut
eller andre relevante
specialister i hjælpemidler
(hvis det er en del af din
rolle)

•  Informer andre som
kan give en formel
henvisning (hvis
henvisninger ikke er en
del af din rolle)

•  Giv en henvisning til
beskæftigelsesterapeut
eller andre specialister

•  Henvis til hospitalets
egen hjælpemiddel
ekspertise og ressourcer
(hvis de er tilstede)

•  Giv en henvisning til
beskæftigelsesterapeut og
andre specialister i
hjælpemidler ved
udskrivningen

•  Forud for udskrivning,
skal alle relevante
personer informeres om
de praktiske
vanskeligheder og
hjælpemidler

Tag selv hånd om
situationen

•  Organisere indretning
af hjemmet

•  Bestil hjælpemidler
(hvis det er en del af din
rolle)

•   Installer simple
hjælpemidler (hvis det er
en del af din rolle)

•  Ordiner hjælpemidler
(hvis det er en del af din
rolle)

•  Foreslå boligændringer
•  Forslå indkøb af simple

hjælpemidler

•  Skaffe hjælpemidler
(under opholdet og i
udskrivningsperioden)

•   Ordiner hjælpemidler
(hvis det er en del af din
rolle)

•  Foreslå boligændringer
•  Foreslå anskaffelse af

simple hjælpemidler
Opfølgning •  Opfølgning der sikrer at klient også får de nødvendige hjælpemidler

•  Hjælp med installation og øvelse i brugen (hvis der er relevant for din rolle og
uddannelse)

•  Følg op på om hjælpemidlerne bruges og efter nogen tid om der er behov for
ændringer
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