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INTRODUKTION

Eileen

Eileen O'Keefe er en kvinde på 65 år, der bor alene. Hun har kæmpet med
ledbetændelse, siden hun var i 30’erne. Da ledbetændelsen blev værre, måtte hun
trække sig tidligt tilbage i 1982. Siden da er hendes tilstand blevet en smule bedre
som følge af flere ledoperationer. På trods af dette  tilhører Eileen en minoritet af
ledbetændelsespatienter, der hverken behøver eller bruger en kørestol. Hendes
bror overbeviste hende om, at det måske var en god idé at bruge en, og da hun
først havde set en, tænkte hun at “dette kunne være sjovt”. Hendes beslutning om
at begynde at bruge en, har været positivt befriende. Hun er nu meget mere
uafhængig. Hun kan komme omkring, og køber endda selv ind i området.

Nicole

Nicole er en 82 år gammel kvinde, bosat i Eindhoven, en middelstor by i det
sydlige Holland. Som tidligere universitetslærer har hun altid haft et aktivt liv
med et godt netværk af venner og et betydeligt engagement i lokale foreninger.

I de sidste par år har hun haft svært ved at gå, men hun nægter at give op, og har
anskaffet sig en rollator: “med dette redskab er jeg i stand til at gøre ting, jeg
ellers ikke kunne, som  at købe ind eller at komme til forestillinger af den lokale
teatergruppe, …. Jeg kunne ikke klare mig uden min rollator længere”.

Nicole nægter at flytte til en beskyttet lejlighed eller på plejehjem. Hun har boet i
sin egen lejlighed i mange år, og er stadig fuld af minder om sin mand, der døde
for 4 år siden. Nicole kan stadig lide at gå ud, og nyder sine venners selskab over
en kop kaffe på en dejlig forårseftermiddag. Hjemme hos sig selv kan hun godt
lide at se fjernsyn eller brodere lidt, men mest af alt elsker hun at læse en god bog.

Mary

Mary Sommers er 91, og har siden 1925 boet i sit eget hus i en lille by. Hun har
en datter, der bor i nærheden, ca. 300 m. væk. Mary synes ikke, at “det at flytte på
plejehjem” er en hverken nødvendig eller god idé: “Jeg er lykkelig for at bo her –
jeg kunne ikke drømme om at flytte. Dette sted giver mig så mange gode minder
om Will, min mand, som døde for 15 år siden. Og alle vores børn er født i dette
hus”.
Siden Marys mand døde, er Mary blevet meget selvstændig. Forskellige former
for hjælpemidler hjælper hende med at klare de problemer, hun oplever ved at
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blive ældre. Hun er åben overfor nye redskaber, der kan gøre livet lettere – en
indstilling, hun har udviklet gennem de sidste 10 år. Det hele startede med de
problemer hun oplevede pga. nedsat hørelse, selvom hun ikke dengang så dét som
årsag til problemerne og ikke vidste, at problemerne kunne afhjælpes med
hjælpemidler.

Anna

Anna er en 65årig kvinde, der bor i en lille by i Finland. Forud for sit slagtilfælde
arbejdede hun på forskellige kontorer, og har erfaring med at bruge computere.
Anna fik et slagtilfælde for få år siden, hvilket resulterede i en ensidig lammelse i
den højre hånd og afasi. Umiddelbart efter slagtilfældet havde hun alvorlige
vanskeligheder ved at forstå tale, og hendes talepædagog observerede, at hun ikke
var i stand ti t følge med i diskussioner, eller til at svare på simple ja/nej-
spørgsmål. Hun var visuelt i stand til at kombinere billeder, der mindede om
hinanden, men hun kunne ikke kombinere begreber (f.eks. frugt, møbler etc.).
Hun havde afasi, med visse stærke stereotype udtryk, og var ikke i stand til at
indlede kommunikation.

Dette undervisningsmateriale beskæftiger sig med ”hjælpemidler”. Ved
hjælpemidler forstås de tekniske systemer og redskaber, der hjælper mennesker
som har problemer p.gr.a. alder eller handicap, med at udføre dagligdags
aktiviteter. Materialet sætter fokus på, hvordan du som ansat i social- og
sundhedsektoren kan hjælpe med at sikre, at ældre eller handicappede klienter får
gavn af de hjælpemidler, de har brug for.

Målet er at give dig et overblik over:
•  De udfordringer, som alder og handicap kan give
•  Den rolle, som hjælpemidler kan spille i forhold til ældre og handicappedes

uafhængighed og velbefindende; og
•  Den afgørende rolle, som hver af de forskellige indenfor social- og

sundhedssektoren har i forhold til at sikre, at de rette hjælpemidler bliver
tilgængelige for dem, der har behov for det.

Dette modul giver en indledende introduktion til de emner, der gennemgås mere
detaljeret på i følgende moduler, der fokuserer på specifikke områder – fysisk
kunnen, syn, hørelse og kommunikation.

Læringsmålene i dette og de følgende moduler er, at du vil:
•  Vide nok om alderdom og handicap til at forstå vigtigheden af hjælpemidler;
•  Kende de vigtigste former for hjælpemidler, og kende til den brede vifte af

produkter, redskaber og tanvendelsesmuligheder;
•  Indse, at den nuværende situation med hensyn til tilgængelighed og

tilvejebringelse af hjælpemidler til dem, der har behov for det, ofte er meget
utilfredsstillende

•  Forstå den afgørende rolle og ansvar, som alle grene af social- og
sundhedssektoren, og al dens respektive personale har i forhold til at afhjælpe
denne situation; og

•  Kende de væsentligste elementer i den rolle som ”hjælpemiddelformidler”,
som du kan og bør spille som social- og sundhedsarbejder.
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1 HJÆLPEMIDLER, ALDRING OG HANDICAP

Kurset sigter primært mod to ting – at skærpe din opmærksomhed omkring
hjælpemidler og hjælpe dig til at lære nogle praktiske ting, som du kan gøre
som ansat på dette område. Afsnittet giver en første introduktion til
hjælpemidler, aldring og handicap.

1.1 Hjælpemidler

" Opgave - hjælpemidler

•  Tænk på mennesker i dine omgivelser, som bruger hjælpemidler, og svar på
følgende spørgsmål:

•  Hvilken slags hjælpemidler bruger de?
•  Hvorfor bruger de dem?
•  Hvor fik de dem?
•  Hvilke personalegrupper var involverede i denne proces?

Udtrykket hjælpemidler refererer til de tekniske produkter, redskaber og
anordninger, der kan dagligdagen for ældre og handicappede. Det engelske
”assistive technology” (Hjælpemidler) er nu blevet den fortrukne term til at
beskrive teknologierne og bruges i stigende grad frem for ældre udtryk som
”rehabilitation technology” (rehabiliterings teknologi) eller ”technical aids”
(tekniske hjælpemidler). Imidlertid bruges ”technical aids” officielt for eksempel
hos International Standard Organisation (ISO) og af offentlige myndigheder i en
del lande.

Den Internationale Standard Organisation (ISO) definerer tekniske hjælpemidler
som:

“ethvert produkt, instrument, udstyr eller teknisk system, som bruges af en
handicappet, specielt fremstillet eller generelt tilgængeligt, til
forebyggelse, kompensation, afhjælpning eller neutralisering af svækkelse,
invaliditet eller handicap.”

Men faktisk behøver hjælpemidler ikke at være begrænset til ting, som direkte
bruges af handicappede (eller ældre), men omfatter også ting, som bruges af
personalet (f.eks. løfteredskaber), eller ting, der bruges til at tilkalde hjælp, såsom
tele-alarmer.
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Udfra denne definition er hjælpemidler to ting – hjælpemidler specielt designet til
at imødekomme handicappede og ældres behov, og de mere generelle
hjælpemidler, som handicappede og ældre også har stor gavn af.

I kategorien generelt brugbare findes en mangfoldighed af forbrugerprodukter,
husholdningsfaciliteter og arbejdsbesparende redskaber (f.eks. opvaskemaskiner),
faciliteter (f.eks. indendørstoilet), og brugsredskaber (f.eks. telefonen), som kan
være specielt vigtige for mennesker med handicap. Disse hverdagstredskaber
spiller en vigtig rolle i at støtte uafhængighed og selvhjælp, men selv i et Europa
på vej mod et nyt årtusinde lever et lille - men uacceptabelt - antal mennesker,
stadig uden adgang til sådanne grundlæggende faciliteter som et privat
indendørstoilet eller telefon.

Listen over de vigtigste former for ”technical aids”, som findes i ”the European
Glossary on Technical Aids” (baseret på ISO’s klassifikationssystem) indikerer
den meget brede vifte af udstyr, redskaber og tilpasninger, som er indeholdt i
rækken af hjælpemidler.

European Glossary om Technical Aids
(Europæisk ordliste om tekniske hjælpemidler)

Her er nogle af de vigtigste kategorier fra ordbogen (frit oversat):
•  Personlig pleje og beskyttelse ( f.eks. hjælpemidler til brug af toilettet eller til at

tage bad/vaske sig, tilpasset påklædning og sko etc.)
•  Personlig mobilitet (f.eks. kørestole, dreje- og løfteredskaber,

orienteringshjælpemidler etc.)
•  Husholdning (f.eks. hjælpemidler til madlavning, til opvask, til at spise og

drikke, til at gøre rent etc.)
•  Tilpasning af hjemmet (f.eks. tilpassede møbler, hjælpemidler til at åbne/lukke

døre, vinduer, gardiner, lifte, sikkerhedsudstyr etc.)
•  Kommunikation, information, signalering (f.eks. optiske hjælpemidler,

høreapparater, skrivehjælpemidler, computere og software, alarmsystemer,
telefoner, ansigt-til-ansigtsystemer, etc

•  Håndtering (f.eks. hjælpemidler til at  styre ting, fjernbetjeninger; hånd-, finger
eller rækkehjælpemidler, hjælpemidler til at bære eller transportere, robotter
etc.)

•  Miljøforbedring (f.eks. klimaanlæg)
•  Rekreation (f.eks. de rette legetøj eller spil, trænings- og sportsfaciliteter,

haveudstyr, etc.)
•  Terapi og træning (f.eks. dialyse, medicindosering, test/analyse, stimulation,

forebyggelse af ømhed, hjælpemidler til terapi og træning på mange områder
såsom udtale, kunst, kommunikative evner)

•  Ortopædiske proteser (f.eks. til ryg eller lemmer, ortopædisk fodtøj, etc.).

Hele klassifikationen kan findes i “The European Glossary on Technical Aids”,
EU DGV, Helios-Handynet, 1996. Videre information om “the ISO classification
system”, som dette er baseret på kan findes på www.iso.ch
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Kurset vil dække alle disse teknologier med undtagelse af Ortopædiske proteser
og nogle af de mere medicinsk orienterede teknologier såsom dialyse.

1.2 Handicap

Dette kursus handler om hjælpemidler der kan afhjælpe handicappede og ældres
behov. Derfor er det vigtigt, som udgangspunkt, at opnå en forståelse af, hvad
handicap og aldring betyder for dem, det direkte berører – de handicappede og
ældre selv. Dette afsnit ser vi på handicap, og på hvordan forskellige parter har
opfattet det igennem årene. Det følgende afsnit ser på meningen med og
oplevelsen af alder.

Én af de væsentligste grunde til at  handicappede har problemer i samfundet i dag,
er at de ikke nyder godt af ligestilling på grund af den måde, som handicap
defineres og forstås på. Handicap er et svært begreb at definere. Den måde, det
forstås på, bestemmer den social- og sundhedspolitik, som føres, samt på, hvilke
indvirkninger handicappet har på alle områder, fra individet selv til samfund.

Tom

Tom lider af ledbetændelse. Han har svært ved at gå, og bruger et gangstativ med
hjul. Han bor i en lejlighed på tredje sal, men heldigvis er der elevator i
bygningen. Han bruger altid elevatoren til eller fra lejligheden, når han skal ud at
købe ind i nærheden.  Så lukker den lille butik, hvor han altid køber sine
dagligvarer, og tilbage er kun et stort supermarked, som ligger 2 km væk. Han
kan ikke selv gå til butikken for at købe ind.

" Opgave – handicap
" Prøv at forklare konceptet ”handicap” i Toms tilfælde

Igennem årene har der udviklet sig mange forskellige syn på handicap. Som to
modsætninger er der opfattelser indeholdende henholdsvis den “medicinske”
model og den “sociale” model.

Traditionelt blev meget af social- og sundhedspolitikken baseret på den
medicinske model, der så handicap som et ”personligt” problem, direkte opstået
af sygdom, traumer eller helbredstilstande, og som noget, der først og fremmest
krævede medicinsk pleje i form af professionel individuel behandling.

Den sociale model ser det primært som en
udfordring for samfundet at sikre
handicappedes integration i samfundet. Set ud
fra dette synspunkt er handicap ikke et
kendetegn ved en person, men en række
(potentielt) begrænsende tilstande, som opstår,
ikke som resultat af handicappet per se, men
som resultat af samfundets manglende evne til
at imødekomme de handicappedes behov, og til
at give dem mulighed at udfolde deres evner.
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Bortset fra at kræve praktiske handlinger (såsom at gøre hjælpemidler
tilgængelige og designe produkter og gøre omgivelserne tilgængelige for alle),
kræver den sociale model en ændring i traditionelle holdninger, og en
anerkendelse, på politisk niveau, af at udfordringen ved handicap er et spørgsmål
om menneskerettigheder.

Nu om dage er den sociale model blevet den dominerende, og, som vi vil vise i
næste afsnit, har World Helth Organisation (WHO) bestræbt sig på at indbygge
disse nye perspektiver i deres klassifikationsystemer for handicap.

" Opgave – handicap
" Vil din beskrivelse af Toms handicap ændre sig,
" hvis du følger den sociale model?
"  Og hvis den forandrer sig – på hvilken måde?

WHO’s handicapklassifikationer

I 1980 udgav the World Health Organisation (WHO) den første udgave af ICIDH
(International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicap). Denne
blev udviklet som supplement til en ældre WHO-klassifikation, the International
Classification of Diseases (ICD), da den medicinske profession erkendte, at
handicap rækker ud over selve sygdommene eller ulykkerne, der giver skaderne,
og at man, for at kunne foreskrive behandling og rehabilitering, havde brug for en
klassifikation, der kunne beskrive konsekvenserne af de medicinske tilstande.

De centrale begreber i denne ICIDH-1980 klassifikation er ”impairment,
disability and handicap”, og disse termer bruges på en præcist defineret måde. Et
impairment er et hvilket som helst tab eller anormalitet af fysisk, psykisk eller
anatomisk struktur eller funktion. Et disability er enhver begrænsning eller
mangel på evne, opstået af et impairment, til at udføre en opgave på, hvad man
betragter som normal vis. Et handicap er en skade, opstået af et impairment eller
disability, som begrænser opfyldelsen af individets mål.

Efter to årtiers brug blev det accepteret at denne klassifikation trængte til en
revision som følge af ændringerne i sundhedssektoren og den nye sociale
forståelse af handicap. Arbejdet med den nye ICHID-2 er allerede undervejs, og
den forventes færdig i år 2000, hvor den vil blive indført af WHO.

Hvad ”Disabled Peoples” International siger…

Disabled Peoples’ International (DPI) har udtrykt handicappedes krav overfor de
nye WHO forslag meget klart:

“I en perfekt verden ville vi foretrække slet ikke at have en klassifikation. Vi er
den eneste undertrykte gruppe, der skal hele møllen igennem, for at man kan
identificere, hvem vi er. Men for statistikkernes skyld, for at få service og
programmer og fremfor alt for en ikke-diskriminerende lovgivning, har vi dog
behov for en definition af, hvem vi er og af vores situation, og vi accepterer
modvilligt, at dette kræver en vis klassifikation eller analyse af handicap. Men det
afgørende for os er, at enhver klassifikation af os eller vores situation sker i den
sociale kontekst og ikke i den individuelle kontekst.”
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WHO’s første skridt har været at ændre navnene på nogle af kategorierne for at
eliminere deres negative karakter. Handicap er blevet til aktivitet og, som en
udvidelse eller begrænsninger af aktivitet. Handicap er blevet til deltagelse og
som forøgelse, begrænsninger i deltagelse.

Definitioner af foreslåede dimensioner i ICIDH-2:

”Impairment” er et tab eller anormalitet i kropsstrukturen eller af fysisk, psykisk
eller anatomisk funktion, f.eks. tab af lemmer, tab af syn…

En Aktivitet er arten af og omfanget af funktionsevnen på personens niveau.
Aktiviteter kan være begrænsede i sin natur, varighed og kvalitet, f.eks. at tage
vare på sig selv, beholde sit job…

Deltagelse er naturen og omfanget af en persons engagement i livssituationer i
forhold til ”Impairments”, Aktiviteter, helbredstilstande og andre kontekstuelle
faktorer. Deltagelse kan være begrænset i sin natur, varighed og kvalitet, f.eks.
deltagelse i fællesskabet, få et kørekort…

Du kan følge arbejdet med ICIDH-2 på: http://www.who.int/msa/mnh/ems/icidh/

Vægtning af funktion

Vægtningen af aktivitet og deltagelse vil gøre at nationale og europæiske
statistikere er mere opmærksomme på de funktionelle besværligheder, som
handicappede oplever. Dette vil være til hjælp, når der skal gives information om,
hvor mange, der faktisk har problemer med at opnå, hvad de gerne vil, såsom at se
fjernsyn, bade og vaske sig uden besvær, løfte et telefonrør eller føre en samtale
over telefon.

" Opgave
" Husk på eksemplet med Tom, og prøv at beskrive hans handicap som en

begrænsning i hans aktivitet, hans deltagelse og en kontekst afhængig faktor,
der har betydning for disse beskrivelser.

Den funktionelle tilgang er især nyttig, når man betragter handicap i en høj alder.
Der er en forbindelse mellem aldring og handicap på den måde, at en stor del –
omkring 70% - af handicappede er over 65. Men selvom ældre mennesker
gennemgår mentale og fysiske ændringer, vil det være forkert at betragte alle
ældre som skrøbelige eller handicappede. Størstedelen af ældre lever faktisk med
et ganske godt helbred.

Det er i særdeleshed den funktionelle status, snarere end den medicinske eller
handicapklassifikationer eller alder, der bestemmer, hvorvidt en person kan leve
et uafhængigt liv i lokalområdet. Den funktionelle status vil også bestemme
niveauet og typerne af hjælp, inklusive krav om hjælpemidler, som der er behov
for, for at kunne udføre almindelige opgaver i  dagligdagen. Klassifikationen af
aktiviteter i ICIDH-2 systemet (se informationsarket om dette for detaljer) giver
en indikation på den lange række af funktionelle evner, der er vigtige for
hverdagslivet.

http://www.who.int/msa/mnh/ems/icidh
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" Opgave – aktiviteter fra WHO ICIDH-2
" Kig på listen over aktiviteter i informationsarket, og udvælg de aktiviteter,

hvor du tror, at Tom er begrænset. Sammenlign så beskrivelsen af begrænsede
aktiviteter med beskrivelsen af handicap, som du lavede tidligere, og prøv at
kombinere disse beskrivelser med de hjælpemidler, Tom ville have gavn af.
Hvilken beskrivelse giver dig de bedste spor til at definere, hvilken type hjælp
og/eller hjælpemidler, Tom kunne have gavn af?

Udbredelsen af handicap

Den positive udvikling indenfor opfattelsen og klassifikationen af handicap har
dog endnu ikke fundet vej til de nationale og europæiske statistikker. Der findes
faktisk endnu ikke en tilstrækkelig samling data, der kan gøre  os i stand til at lave
en nøjagtig fortegnelse over handicap i EU, ligesom der heller ikke findes et
system, der kunne hjælpe til at lave et sammenlignende billede af situationen de
europæiske lande imellem.

De seneste data om udbredelsen af forskellige former for handicap findes i the
Eurostat udgivelsen Disabled Persons Statistical Data (Eurostat, 1995). Disse
data er baseret på forskellige nationale definitioner på handicap, og giver en
vurdering af antallet af handicappede i EU-landene. Tallene varier mellem 9.3%
og 15.2% af befolkningen, hvor de fleste af medlemslandene tilsyneladende har
en forekomst tæt på 12% af befolkningen. Variationen kan være resultatet af
forskellige aldersstrukturer i befolkningen i de forskellige lande, af de forskellige
metoder, der bruges til at definere og identificere personer med handicap eller en
kombination af disse eller andre faktorer.

Selvom disse data fortæller os, at handicap er et væsentligt emne for social- og
sundhedsmyndighederne i Europa, betyder det faktum, at der ikke er en opdeling
af forskellige handicapkategorier, at det ikke er særligt brugbart, i sig selv, til at
identificere omfanget af potentielle behov for hjælpemidler. Med denne type data
er det nødvendigt at se på nationale statistikker af høj kvalitet, og dernæst koble
disse til de europæiske  for at kunne få et rimeligt vurdering af antallet af
mennesker med forskellige typer handicap.

Tabel 1 giver en vurdering baseret på en engelsk undersøgelse, der brugte WHO’s
ICIDH 1980 klassifikationer. Udfra denne kan vi give en nogenlunde indikation
på antallet af mennesker med forskellige handicap i Den Europæiske Unions
befolkning på omkring 375 millioner mennesker. (cf. Eurostat, 1995, Table 9,
p.192)

Vi kan se af tabellen, at et stort antal europæere oplever handicap indenfor de fire
områder, der er målet for dette kursus – fysisk funktion, hørelse, syn og
kommunikation. Det står også klart, at mange mennesker oplever multihandicap
(antallet i hver kategori giver, når de lægges sammen, et meget højere antal, end
totalsummen med mindst et handicap).
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TABEL 1.
Vurdering af antallet af handicappede i EU

 (baseret på engelske data)

Typer af handicap % N
(millions)

Fysisk funktion:
    Personlig pleje 7.3 % 27.4
Bevægelse/mobilitet 7.8 % 29.3
Brug af kroppen 2.2 % 8.3
Smidighed/klodsethed 3.1 % 11.6
Syn 3.0 % 11.3
Hørelse 4.7 % 17.6
Kommunikation (verbal) 2.3 % 8.6
Total (med mindst et handicap) 11.6 % 43.6

1.3 Aldring

Som den Europæiske Union nærmer sig det nye årtusind,
opstår en kæmpe demografisk udfordring. Antallet af børn
og unge i Unionen er faldende, mens antallet af ældre
fortsat stiger. Siden den Europæiske Union blev dannet for
over 30 år siden, er befolkningen blevet ældre. Denne
”gråning” i befolkningen findes i alle EU-landene, med en
vis variation i tid i de forskellige lande.

En række faktorer har betydning for dette, inklusive et fald
i fertilitetsraten og den øgede længde eller forventning om
livstids længde i den ældre befolkning. Som konsekvens af
dette er den traditionelle pyramideformede aldersstruktur,
med den brede base og smalle top, blevet erstattet af en
mere søjlelignende form. Det vil sige, at der er en mere
lige fordeling af mennesker i de forskellige aldersgrupper.
Denne tendens forventes at fortsætte og accelerere med
aldringen af efterkrigstidens ”baby-boom’ere”, hvilket
yderligere udligner pyramidestrukturen i befolkningen.
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Alderspyramide: EU vurderinger 2020
(Eurostat/ILO data)

Et stigende antal ældre
Der er mere end 75 million mennesker på 60 år og over i
den Europæiske Union lige nu, hvilket udgør omkring en
femtedel af den samlede befolkning. Tallet forventes at
stige kraftigt i de kommende årtier, sådan at i år 2020  vil
mere end en fjerdedel af Unionens befolkning have nået
deres 60 års fødselsdag.

80 årige og derover, i % af hele befolkningen i hvert EU land. (Eurostat 97)
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På grund af forskellige fertilitets-, døds- og migrationsrater i medlemslandene,
varierer raten for befolkningsaldringen i EU. Men ikke desto mindre forventer alle
medlemslande en væsentlig forøgelse i deres ældre befolkning indenfor de næste 20
år.

Hvad ligger der i et navn?

Folk på 60 og derover blev for nyligt spurgt i en
meningsmåling, hvad de foretrak at blive kaldt. Selvom der
ikke var nogen konsensus igennem Fællesskabet, med
størstedelen splittet mellem “ældre mennesker” og
“seniorborgere”, var de overvældende meget imod at blive
kaldt ‘ældre’ - det udtryk, som medier og politikere oftest
bruger.
(Cronin & McGlone, 1993)

Meget gamle mennesker
Endda endnu mere betydelig end den proportionelle vækst i ældre mennesker
i EU, er aldringen af de ældre selv. De meget gamle – på 80 og derover – er
den hurtigst voksende del af ældrebefolkningen og vil udgøre 20 millioner
mennesker i år 2020. (Figur 3 og 4). Dette betyder en vækst på omkring 60%
i gennemsnit mellem 1990 og 2020.

Flere ældre kvinder end ældre mænd
Mens flere europæere end nogensinde før bliver gamle og meget gamle,
gælder dette ikke for begge køn. Kvinder lever længere end mænd med et
gennemsnit på omkring 6 år. Kvinders forlængede levetid resulterer i en
ubalance mellem kønnene i alderdommen. Næsten tre ud af fem ældre
mennesker i alderen 60-79 i EU er kvinder, ligesom syv ud af ti på 80 og
derover.

Faldende fødselstal og afhængighedsrater
Som tidligere nævnt, er de faldende fødselstal en afgørende faktor, der
bidrager til befolkningsaldringen. Det gennemsnitlige antal børn per kvinde i
EU er faldet siden midt i 1960’erne, fra 2.63 i 1960 til 1.58 i 1990, og det er
nu under reproduktionstallet for befolkninger på 2,1 barn per kvinde. Da folk
får færre børn, vil der også være færre familiemedlemmer til at pleje de ældre
i fremtiden. Denne reduktion i antallet af uformelle omsorgspersoner vil
sandsynligvis blive forstærket mere efter pres fra arbejdsmarkedet, for at få
”typiske” familieomsorgspersoner (som regel midaldrende kvinder) til at
søge betalt arbejde. Disse tendenser vil øge vigtigheden af hjælpemidler til at
støtte selvhjælp og uafhængig levevis.

Handicap blandt ældre mennesker i Europa

Ved tresårsalderen er den forventede gennemsnitslevetid på yderligere 20 år,
og for de fleste vil disse år gå med ganske godt helbred. Der er naturligvis en
enorm variation mellem mennesker i det omfang, hvor aldring følges af
problemer i hverdagen, og kun meget lidt vides om de komplekse processer
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involveret i dette. Forskning omkring beskyttelse og opretholdelse af ældre
menneskers helbred er i sin vorden, men nyder stigende støtte.

Det er sandt, at størstedelen af ældre mennesker har et godt helbred og  stadig
er i stand til at klare sig selv – faktisk er mange af dem selv omsorgspersoner
– men ikke desto mindre har et betydeligt mindretal problemer, der berører
deres funktionelle evner og kræver en vis assistance for at kunne klare
hverdagsopgaver. Mellem en fjerdedel og en tredjedel af de 70 årige og
derover har brug for en vis grad af hjælp, og det vurderes, at over 40% af de
på 80 og derover er alvorligt funktionshæmmede.

Udbredelsen af funktionelle begrænsninger hos
ældre

Som tidligere nævnt har funktionelle begrænsninger snarere end handicap
tendens til at være i fokus, når det gælder ældre mennesker, selvom
begreberne tydeligvis overlapper hinanden. Funktionelle begrænsninger, der
relaterer til hverdagslivet, bliver traditionelt opdelt i  basale aktiviteter
(ADLs) and instrumentale aktiviteter (IADLs). ADL aktiviteter er dem, der
direkte sørger for de primære behov i den personlige pleje og vedligeholdelse
(f.eks. for mad, at holde sig varm, se ordentligt ud). IADLs er de sekundære
aktiviteter, der er instrumentale i at opretholde disse primære behov i et
uafhængigt liv i fællesskabet (f.eks. indkøb og madlavning). Basale og
instrumentale aktivititeter dækker over forskellige områder som det se af
eksemplerne i den følgende boks. (baseret på Guralnik et. al., 1996).

Aktiviteter i hverdagen

Basale

At spise
At flytte sig rundt (seng til
stol)
Gå på toilet
Tage tøj på
soignering (f.eks. tånegle)
Tage bad
At gå (400 m)
Benytte trin og trapper

Instrumentale

Tilberedelse af mad
At gå udenfor
Husarbejde
Indkøb
Styre pengene
Bruge telefonen
Selv-medicinering
Benytte offentlige
transportmidler

Evnen til at udføre forskellige aktiviteter uden hjælp falder typisk ikke med
sammen med den højere alder. Dette er vist i figur 1, som er baseret på data
fra en finsk undersøgelse af over 1000 ældre mennesker i alderen 60 år og
op (Ferrucci et al., 1998). Figur 1 viser, at hvor henved 50% af mennesker
over 60 sagde, at de havde svært ved at udføre hårdt husarbejde, var der
kun 3% der ikke var i stand til at spise selv.
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Aldring – en triumf, en krise, en udfordring?

Aldringen i befolkningen repræsenterer en triumf for den sociale udvikling
og folkesundheden. Det bør derfor ses som en positiv udvikling, ikke en
krise. Social- og sundhedsmyndighedernes fokus burde være på at forlænge
uafhængighed, deltagelse og livskvalitet, og på at hjælpe med at åbne op for
de enorme ressourcer af erfaring, visdom og evner, som den ældre befolkning
har.

Hjælpemidler spiller en vigtig rolle i denne tilgang. De kan hjælpe ældre
mennesker med at gøre ting, der ellers ville være svære, og kan forstærke
værdigheden og gensidigheden i omsorgsforhold.

" Opsamlingsopgave – resumé af aldersafsnittet

Opsummér hovedbudskabet i dette afsnit. Diskutér indholdet
fra forskellige synspunkter, f.eks. den ældre person, din
profession, socialpolitikken, …

1.4 Udfordringer ved handicap og aldring

Selvom oplevelsen af aldring og handicap for en stor del bestemmes af det
samfund, vi lever i, udgør de ikke desto mindre praktiske udfordringer på en
række niveauer:

•  for handicappede og ældre
•  for familien
•  for social- og sundhedssektoren
•  for samfundet som et hele.

Implikationer for handicappede og ældre

Den forrige diskussion taget i betragtning burde det være indlysende, at det, i
det mindste i en ideel verden, ikke burde give begrænsninger i det daglige liv
at være handicappet eller at have en aldersbetinget funktionel begrænsning.
For at sige det enkelt: Indvirkningen ville være minimal, hvis omgivelserne, i
ordets bredeste betydning, var åbne overfor handicappede og ældres behov.
Dette inkluderer:

•  design (bygninger, transport, udstyr, etc.)
•  holdninger (hos arbejdsgivere, serviceydere og hos alle

i samfundet)
•  tilgængelig hjælp og støtte (fra formelle eller uformelle

omsorgsydere) og
•  tilgængelige hjælpemidler
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I virkeligheden er tingene selvfølgelig ikke så ideelle. Faktisk er adskillige
aspekter af omgivelserne i mange europæiske lande (bortset fra uformel pleje
og støtte) ofte meget dårligt udviklet. Dette betyder,  at det at have et
handicap eller en funktionel begrænsning kan resultere i betydelige negative
indvirkninger.

Et område af denne indflydelse ses på evnen til at leve uafhængigt af
samfundet. Dette er den foretrukne situation for størstedelen af alle
mennesker, inklusive ældre og yngre mennesker med handicap. Men uden
støtte fra omgivelserne (inklusive de nødvendige hjælpemidler) kan
handicappede og ældre mennesker miste deres uafhængighed, selv i en grad
hvor de ender på et plejehjem. Som minimum vil mange opleve
besværligheder med at udføre hverdagsaktiviteter. Andre indvirkninger
inkluderer de besværligheder handicappede i en arbejdsdygtig alder ofte har
med at få et arbejde (man kan finde arbejdsløshedstal på helt op til 80% i
nogle af de europæiske lande), og begrænsede muligheder i mange andre
områder af livet, inklusive adgang til
uddannelse og til det sociale liv
generelt.

Hjælpemidler, der
støtter
hverdagsaktiviteter
, har et enormt
potentiale til at
minimere
funktionelle
begrænsninger og andre indvirkninger af handicap for
de berørte individer.

Udfordringer for familiemedlemmer

Selvom social- og sundhedssektoren spiller en afgørende rolle, er det
anerkendt, at familiemedlemmer udgør kernen i plejen og støtten til
handicappede og ældre mennesker. Når det drejer sig om yngre mennesker og
børn, er det som regel forældrene, der plejer. Og når det drejer sig om ældre,
er det typisk en ægtefælle eller et voksent barn (som regel en datter), der er
de primære plejere.

Selvom pleje, familien yder, ofte gives udfra de bånd og den gensidighed,
som ligger til grund for familieforhold, må man også indse, at det at yde pleje
kan være meget krævende, og have betydelige omkostninger for plejegiverne.
På det praktiske niveau kan pleje være meget fysisk krævende, og kan
resultere i fysiske belastninger, endda skader (rygskader forårsaget ved
ukorrekt løfteteknik som den mest almindelige). Måske endnu mere vigtigt er
de psykiske og emotionelle belastninger, som kan opstå, især hvor plejen
gives 24 timer i døgnet, og muligheden for et pusterum er begrænset eller
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ikke eksisterer. Det at pleje mennesker med demens (for eksempel
Alzheimers Syge) kan være specielt stressende.

Omkostninger for familiemedlemmer
bør også tages i betragtning.
Plejeansvar kan i særdeleshed reducere
eller eliminere karrieremulighederne
for familiemedlemmet.

Også i denne sammenhæng har
hjælpemidler et stort potentiale for at

minimere disse belastninger og begrænsninger. De kan støtte plejen på en
praktisk måde (f.eks. kran til hjælp ved løftning), og kan også  hjælpe til
større selvhjulpenhed. På den måde kan det være meget befriende for både
den plejede og familiemedlemmet.

Udfordringer for social- og sundhedssektoren

Handicap og aldersrelaterede funktionelle begrænsninger udgør også en
række udfordringer for social- og sundhedsektoren, inklusive spørgsmålet
om, hvordan man bedst yder kvalitetspleje og –støtte udfra det
omkostningstryk, som de fleste lande oplever.

Igen vil vi se,
hvordan
hjælpemidler kan
spille en stor rolle
i både
plejeydelsen og i
at møde
strategiske cost-
benefit mål. Hvad
angår
kvalitetsspørgsmål, kan hjælpemidler ofte være det
vigtigste bidrag til opnåelse af målene om uafhængighed,
deltagelse og livskvalitet.

Med hensyn til omkostningsbegrænsning, er det blevet vist, at
hjælpemidler kan være meget omkostningsbesparende løsninger indenfor
mange områder af serviceydelserne (f.eks. telealarmservices kan spare
omkostninger, hvad angår akut- eller langtidsindlæggelse eller andre
former for fuldtidspleje).

Udfordringer for hele samfundet

Overordnet set udgør disse praktiske aspekter ved aldring og handicap,
sammen med behovet for at sikre, at ældre mennesker får fuld respekt,
værdighed og rettigheder, fundamentale udfordringer for hele samfundet.
Det er faktisk blevet foreslået, at udviklings- og civilisationsniveauet i et
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samfund kan måles på den måde, det behandler sine gamle og
handicappede borgere.

Hjælpemidler er ofte en forudsætning for ligestilling i den fulde
deltagelse i samfundslivet og for høj livskvalitet for handicappede og
ældre, så samfundet har pligt til at sikre, at de rette redskaber er til
rådighed og økonomisk opnåelige.

I fremtiden bliver disse spørgsmål endog mere afgørende. På den ene
side, betyder aldringen af befolkningen, at ældre og handicappede udgør
en større del af befolkningen. På den anden side vil der være pres fra
arbejdsmarkedet, som støtter handicappedes deltagelse, ældre menneskers
senere tilbagetræden, og større deltagelse fra de traditionelle plejeydere
for ældre og handicappede – midaldrende kvinder.
Endnu engang kan hjælpemidler spille en vigtig rolle, et bredt udvalg
ville være en lettelse for os alle.
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2 LIDT OM HJÆLPEMIDLER

Dette afsnit giver et indledende overblik over hjælpemidler. Målet er at
give den studerende en forståelse for viften af typer af teknologi og
brugen af dem. En dybere behandling af specifikke teknologier gives i de
følgende moduler.

En bred vifte - high-tech og low-tech, specielle og generelle formål

Der findes bogstaveligt talt tusinder af hjælpemiddelprodukter og –
serviceydelser. De spænder fra simple low-tech redskaber til det seneste
indenfor high-tech computere, ”intelligente” hjem og robotter.Udvalget
omfatter såvel redskaber til generelle formål, der er af speciel nytte for
ældre og handicappede, som specielle redskaber, der er specifikt designet
med tanke på ældre og handicappedes behov.

Opgave – udvalget af hjælpemidler
•  Undersøg udvalget af hjælpemidler.
•  Du kan finde oversigter over hjælpemidler:
•  I databaser og kataloger på kontoret eller kontorene, der

yder hjælpemidler i dit land eller amt (find ud af, hvem de
er, og se hvilken information, de giver).

•  Ved at skaffe kataloger fra kommercielle
hjælpemiddelforhandlere ( du kan få information om disse
fra ovennævnte kontorer eller i de ”gule sider” i
telefonbogen).

•  Ved at besøge sider på internettet såsom
http://www.rehadat.de/ or http://www.abledata.com/

Redskaber til generelle formål kan være nyttige

Mange hjælpemiddelprodukter er både til gavn for mennesker med og uden
funktionelle begrænsninger. Disse produkter gør aktiviteter lettere og mere
effektive for alle. Der er for eksempel den elektriske tandbørste, elektrisk
dåseåbner, langskaftet skohorn, frugtskrællemaskiner, fod- eller armlæn
(der støtter håndled/arme/ben ved brug af tastatur eller andre gøremål).
Sådanne produkter kan som regel fås hos almindelige forhandlere.

http://www.rehadat.de/
http://www.abledata.com/
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Specielt designede produkter fra specialiserede udbydere

Andre hjælpemidler (såsom størstedelen af dem, der beskrives i de
følgende moduler) er specielt designet med tanke på handicappede og
ældres behov. Disse produkter fås som regel ved specialiserede udbydere,
skaffet enten af forhandlere i den private sektor eller af den offentlige
sektors hjælpemiddelcentraler.

“Hjælpemidlet” kan ligge i designet

Visse hjælpemidler findes ikke i form af specielle produkter, men snarere i
den måde, hvorpå de er designet. For eksempel er en vandhane, der har en
drejehane, sværere at bruge for dem med svage hænder, end én med en
arm; et håndtag til mere/mindre eller varmt/koldt vand kan være endnu
lettere at bruge. Et sådant produkt er måske oprindeligt designet som, og
opfattes måske stadig som, en luksus, men det kan gøre dagligdagen lettere
og understøtte et uafhængigt liv.

Udtrykkene “design for alle” eller “universaldesign” bruges til at beskrive
design, hvor det er et udtrykt mål at designe produkter, som imødekommer
den bredest muligt række af brugere, herunder også handicappede og
ældre. Yderligere information om “design for alle” kan findes på:
http://www.stakes.fi/include/

En bred prisklasse

Selvom det måske er den almindelig opfattelse, at hjælpemidler primært er
‘high-tech, dyrt udstyr’, er mange hjælpemidler faktisk low.tech, og koster
mindre end 100 EURO. Produkter såsom en blinkende dørklokke, telefon
med hukommelse eller lup, koster ikke mere end en bog. Der er
selvfølgelig dyrere redskaber, såsom elektriske kørestole, der koster det
samme som en lille bil, eller lup til fjernsyn, som koster i nærheden af
2500 EURO.

“Medicinske” hjælpemidler

Selvom medicinske teknologier, som førnævnt, ligger udenfor dette
kursus’ rammer, har nogle af produkterne, der sædvanligvis inddrages i en
bred definition af hjælpemidler ikke desto mindre en medicinsk dimension.

Mange af disse produkter er ved at blive mere almindelige i hjemmeplejen,
da borgerne sigter mod at kunne blive i mere velkendte omgivelser så
længe som muligt, og politikere over hele Europa prøver at reducere
varigheden af sygehusophold.

Sådan teknologi strækker sig ud over det termometer, der er at finde i
ethvert hjem, og inkluderer redskaber såsom doseringsæsker til medecin,
glukosemålere (findes også i specialdesign til svagtsynede med diabetes
relaterede synsproblemer), blodtryksmålere, senge med indstillelig bund og
aerosol udstyr.
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2.2.  Hjælpemidler til forskellige problemer

En måde, hvorpå man kan begynde at forstå rækkevidden af de involverede
hjælpemidler er at overveje de forskellige typer assistance og støtte, der
måske er behov for til nogle af de mere almindelige problemer for
handicappede eller ældre.

" Opgave – hjælpemidler
" Skriv 10 eksempler på hjælpemidler ned.
" Skriv dernæst 10 eksempler på hjælpemidler i det rum, hvori du befinder dig, ned.

Kig på svarene, og beskriv forskellene imellem dem.
" I den første kategori koncentrerede du dig nok om hjælpemidler specifikt designet

til handicappede.I den anden kategori har du måske medtaget velkendte
teknologier, som folk ikke længere betragter som hjælpemidler (f.eks. briller,
computere og mikrobølgeovne).

" Bortset fra at indikere, at vi tager hjælpemidler for givet, viser denne øvelse også,
at visse teknologier og, , visse “handicap” er mere accepterede end andre.
Denne relativitet mellem handicap/afhængighed er klart udtrykt af Sinclair and
Williams (1990) – “mænd definerer ikke sig selv som afhængige, fordi de ikke
kan lave mad, det gør tjenestemænd heller ikke, fordi de får pension, ej heller de
rige, fordi de har kammertjenere”

Fysisk funktionsevne
Indenfor området fysisk funktionsevne dækker typerne af relavante
hjælpemidler en bred vifte. For eksempel gangstøtter, kørestole, redskaber
til at række og løfte med, redskaber til at flytte ting og løfteredskaber.

Hørelse
Der er to hovedkategorier til høreproblemer – redskaber til forøgelse af
hørelsen (høreapparater), og det store udbud af redskaber, der kan erstatte
auditive signaler med visuelle eller vibrerende signaler. De sidste inbefatter
teksttelefoner, vibrerende eller blinkende alarmer, tekstfaciliteter i
videoafspillere og mange andre redskaber og tilpasninger.
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Syn
Til visuelle problemer er der igen to kategorier – i dette tilfælde redskaber
til at forstærke synet (f.eks. forstørrelsesglas), og redskaber til at erstatte
visuelle signaler med auditive eller berøringssignaler, for eksempel
syntetisk tale og blindeskrift.

Kommunikation
Endelig er der til kommunikationsproblemer redskaber som understøtter
gengivelsen af tale (f.eks. stemmesynthesizer), og det kognitive aspekt af
gengivelsen og forståelsen (f.eks. computer fremstillede symbolsprog)

2.3 Anvendelsesområder

Hjælpemidler kan også grupperes udfra den form, de har, og den måde,
hvorpå de bruges. Der er mange måder at gøre dette på. Til vort formål kan
man lave en brugbar opdeling i følgende kategorier:

•  Personlige plejeredskaber
•  Tilpassede hverdagsgenstande
•  Bygningsmæssige ændringer
•  Teleservices.

Personlige plejeredskaber
Personlige plejeredskaber er udstyr, der direkte benyttes af ældre eller
handicappede selv, eller af deres omsorgspersoner. De dækker en bred
vifte, for eksempel høreapparater, gangapparater, læseredskaber, kørestole,
lifte, forstørrelsesglas og knapperedskaber.

Tilpassede hverdagsobjekter
Der er også mange tilpassede hverdagsgenstande, som kan være nyttige.
For eksempel tilpassede vandhaner, køkkenredskaber, stole, bade, toiletter,
senge og medicinske doseringsapparater.
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Bygningsmæssige ændringer
Ændringer af hjemmet kan også være en stor fordel. Det kan være lifte,
lettilgængelige badeværelser og toiletter, og et udvalg af “smart home”
tilpasninger såsom fjernbetjening af gardiner, vinduer og døre.

Teleservice
Telekommunikation spiller en stadig vigtigere rolle i alle aspekter af livet i
dag, og har gjort at en række teletjenester er føjet til repertoiret af
hjælpemidler til handicappede og ældre. Det er service baseret på
telekommunikation, der gør, at man kan udføre ting på afstand.

Teleshopping, for eksempel, kan være meget nyttigt for folk, der har svært
ved at forlade deres hjem. Videotelefoner kan gøre døve i stand til at
kommunikere med tegnsprog eller mundaflæsning. Social- og
sundhedsydelser kan også gives med afstand nu om dage. Et velkendt
eksempel er  telealarmsystemer, der nu er almindeligt brugt af ældre i
mange lande. Andre eksempler kunne være telemedicin og ydelse af
sociale services over videotelefon.

2.4. Brugssammenhænge
I dette kursus interesserer vi os primært for hjælpemidler til brug i daglige
gøremål, hvadenten det er i hjemmet eller i samfundet. Der er også en lang
række anvendelser af teknologi, der stiler mod arbejde, uddannelse og
transport. Disse er af stor vigtighed for at sikre fuld deltagelse i alle
aspekter af det sociale og økonomiske liv i dagens samfund.

" At klassificere hjælpemidler

Fremhæv nogle af måderne, hvorpå man kan klassificere de mange produkter og
ydelser, mens du undersøger udbuddet af hjælpemidler.

Dine svar bør inkludere, hvorvidt de:
•  Er low-tech eller high-tech
•  Er billige eller dyre
•  Kan købes ved kassen, eller skal tilpasses individuelt
•  Er til personlig brug eller til tilpasninger i hjemmet, samt
•  De mange andre klassifikationsmåder, der blev diskuteret ovenfor.
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3 HVORDAN FÅR MAN HJÆLPEMIDLER?

Dette afsnit giver et overblik over de serviceydelser (såkaldte ”assistive
technology service delivery systems”), der ydes i Europa for at hjælpe
folk med at få de hjælpemidler, de har behov for. Du vil se, at der findes
mange tilgange og serviceniveauer i de forskellige lande.

3.1 De forskellige systemer i de forskellige lande
Der blev i 1993 udført en stor europæisk undersøgelse om hjælpemidler
af den EU-støttede HEART-study (de Witte et al., 1994). Denne
undersøgelse viste, at der var stor variation i de forskellige lande. Hvert
land har sit eget unikke system. For at gøre tingene mere enkle, kan man
dele landene ind i grupper, der har visse nøgletræk til fælles. Nedenfor er
der givet nogle eksempler på lande i fire grupper – skandinavisk,
kontinental europæisk, middelhavs- og England og Irland.

En beskrivelse af landene giver en kort opridsning af situationen på
følgende områder:
•  Hvem er berettiget til hjælpemidler og hvorad er finansiering
•  Hvilke faggrupper opdager behovene, og foretage vurderinger, og
•  Hvem er beslutningtagere og udbydere.

Materialet er baseret på HEART studiets arbejde, og afspejler situationen,
sådan som den så ud i 1993. Det er værd at notere sig, at der er mange
flere detaljer at finde i visse lande end i andre. Dette kan nogle gange
være en smule misvisende, idet flere problemer kunne blive synlige, hvis
vi havde mere detaljereret information. Derfor kan det ikke antages, at
dét, at et emne ikke står anført for et givent land, betyder, at alt er godt i
det land!

Men overordnet giver beskrivelserne nedenfor, -selvom situationen
måske har ændret sig, og er forbedret i visse tilfælde -, dog en nyttig
illustration af de væsentligste systemformer og deres styrker og
svagheder.

Skandinaviske lande

Under de skandinaviske landes ”socialiserede” systemer er
hjælpemiddelservice og politik klart defineret og støttet i lovene. Service
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ydes uafhængigt af brugerens finansielle situation; de er gratis og ydelserne
gives efter behov. Selv universale ydelser som disse kan være underlagt det
økonomiske klima, og økonomisk lavkonjunktur kan føre til
begrænsninger i den aktuelle ydelse af tekniske hjælpemidler.

Danmark
Alle borgere er berettigede til , uanset deres finansielle situation,  at få de
hjælpemidler, de har brug for. Omkostningerne finansieres over skatten.
Kommuner og amter har det primære finansielle ansvar for hjælpemidler til
personer, der bor hjemme. Kommunen betaler omkostningerne for
personer over 65 år, og for personer under 65 deles kommune og amt  om
udgifterne.

Personen, der har brug for hjælpemidler, kontakter deres kommunale
sagsbehandler eller hjælpemiddelcentraler for at få rådgivning og en
vurdering. Vurderingen kan nogle gange kræve eksperthjælp, f.eks. fra
organisationer, der repræsenterer døve eller blinde. Beslutningerne træffes
lokalt i kommunen, som regel af sagsbehandleren. Hjælpemidlerne
kommer fra  lokale lagre eller bestilles fra forhandlere gratis.

Finland
Hjælpemidler, der ydes under sundheds- og velfærdslovgivningen, er
gratis. Hovedansvaret for at yde hjælpemidler ligger hos den kommunale
sundhedspleje på lokale sundhedscentre. Omkostninger dækkes på
kommuneniveau udfra egne skatteindtægter eller statstilskud. Førhen har
finansielle nedskæringer ført til faktiske nedskæringer i den aktuelle
hjælpemiddelydelse, hvor de alvorligst ramte personer havde det største
krav på midlerne.

Ydelserne er lette at få, men ikke altid kendte. Personen, der har brug for
hjælpemidler, bliver ofte først gjort opmærksom på ydelserne af
hjemmeplejepersonalet. Vurdering foretages af socialarbejder,
fysioterapeut, eller andre professionelle, og inkluderer en vurdering af
personens hjem. Beslutningerne tages på højere niveau af en læge eller en
administrativ medarbejder. Hjælpemiddelcentre leverer enten fra lager eller
bestiller fra forhandlere.

Kontinentale Europæiske lande

Under de kontinentale europæiske “pluralistiske” systemer er der ofte
problemer med systemets kompleksitet og det adskilte ansvar med
forsikringer. Teoretisk set burde alle modtage de hjælpemidler, de har
behov for, men nogle gange er det svært at finde ud af hvorfra. En anden
kilde til forvirring er nogle gange det store udbud og den store variation,
der er på markedet. Social- og sundhedsarbejdere kan finde det svært at få
et overblik over den rette række hjælpemidler, og folk kan ende med at
være dårligt og utilstrækkeligt sørget for.
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Holland
Hjælpemidler gives ikke til alle, og er ikke altid gratis. Systemet er
komplekst og specifikke regler dækker specifikke situationer. Personer
under 65 dækkes af en social forsikring, indført af ”Industrial Insurance
Boards”. Ydelser til handicappede dækkes typisk af en social forsikring og
ikke af social- og sundhedssystemet. Folk over 65 er for det meste ikke
dækket ind under en social forsikring, og deres behov kan dækkes af
”General Financial Assistance”, hvis de ligger under et bestemt
indkomstniveau.

Generelt, hvis en person under 65 ønsker hjælpemidler, søger
vedkommende hos sit ”Industrial Insurance Board”. ”The Board” beslutter
sig om ansøgningen udfra råd fra deres medicinske vurderingsenhed. En
del af omkostningerne til hjælpemidlet (de første 65 ECU i 1993) betales af
ansøgeren, og mange low-tech hjælpemidler koster mindre end det.
hjælpemidler klassificeres som fastgjorte eller ikke fastgjorte, hvor ikke
fastgjorte hjælpemidler dækkes af ovennævnte procedure. Hjælpemidler,
der skal fastgøres til en væg, søges der om hos den lokale kommune som
vurderer og yder tilskud. Igen betales en del af omkostningerne af
ansøgeren selv (de første 220 ECU i 1993), og omkostninger over en
bestemt grænse (7000 ECU i 1993) refunderes i afdrag.

Ældre mennesker, der søger om hjælpemidler dækkes af den sociale
forsikring, hvis skaden opstod før de 65 år. Hvis skaden opstår efter 65, er
personen ikke dækket, og må selv betale, medmindre vedkommende er
berettiget til økonomisk støtte fra kommunen på grund af lav indkomst. For
eksempel må en socialt aktiv 68 år gammel mand med almindelig pension,
der først for nylig er blevet døv, selv betale for en teksttelefon.

Tyskland
Hjælpemidler finansieres af forskellige lovbefalede forsikringer, typisk
helbreds- eller pensionsforsikring. Årsagen til handicappet er afgørende for
beslutningen om, hvilken sektor, der er økonomisk ansvarlig, og nogle
gange er der besvær med at opnå enighed om ansvaret. Forhandlinger
mellem forsikringsorganer er meget almindeligt. I komplicerede tilfælde
bliver personen sendt fra dør til dør, fordi der ikke er nogen, der vil tage
ansvaret på sig. Støtte med henblik på hjemmepleje kan involvere både
pensions- og helbredsforsikringerne, men en ny pleje- og
omsorgsforsikring er blevet gennemført. Personer, der er udenfor de
lovbefalede forsikringer, der typisk er forbundet med arbejdsmarkedet, er
meget uheldigt stillet, og må fæste lid til offentlig støtte.

Personen, der ønsker et hjælpemiddel, eller deres familie, starter processen
med at bede om en medicinsk recept fra en læge, f.eks. en recept på en
computer til blindskrift. Det er nødvendigt med en medicinsk rapport, der
oplyser om skadens årsag, og en recept (med et tilbud på hjælpemidlet),
når man søger om støtte fra den ansvarlige forsikringsorgan. Den
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lovbefalede forsikringsgivers medicinske service vurderer dernæst
nødvendigheden af hjælpemidlet, for eksempel accepteres teksttelefoner
sjældent som nødvendige. Det er en god idé for personen og familien selv
at undersøge udbuddet af de hjælpemidler, der findes, før de opsøger en
læge,  da han eller hun måske kun har ringe kendskab til, hvad der findes.
Valget af hjælpemidler er begrænset til et ”Katalog Over Hjælpemidler”,
der dækker en omfattende liste producenter og produkter. Forsikringerne
betaler kun for de hjælpemidler, der står i listen. Større hjælpemiddelcentre
findes endnu ikke, men der arrangeres ofte store hjælpemiddeludstillinger.

Middelshavslandene

Selvom der er stor variation landene imellem med hensyn til den service,
de yder, er serviceniveauet generelt lavere i Middelhavslandene end i andre
lande.

Spanien
Ret til tekniske hjælpemidler gælder i princippet for alle, men i virkeligheden
begrænser manglen på økonomiske midler forsyningen af hjælpemidler.
Hovedkriteriet for at få støtte er at være i besiddelse af et ”Handicap Certifikat”,
eller et lignende certifikat til ældre. Den næste sondring er, hvorvidt ansøgerne
kan opnå støtte fra det Nationale Sundhedssystem, hvor hjælpemidlerne på listen i
så fald ydes efter berettigelse. For de, som ikke er berettiget til gratis hjælp, er
støtte fra de sociale myndigheder skønsmæssig og afhængig af den disponible
indkomst. For blinde er der en stærk frivillig organisation, der yder støtte til
hjælpemidler.

En person eller familie, der søger hjælpemidler, må først finde ud af, hvor de kan
få hjælp. Medmindre de lige er udskrevet fra sygehuset, vil vedkommende
sandsynligvis have ret svært ved at søge om støtte. De sociale myndigheder har
måske kun lidt kendskab til hjælpemidler, når man går til dem. De har måske
lister over produkter og forhandlere, men gennemfører sandsynligvis ikke en
seriøs vurdering af behovene. Hvis personen eller familien går til en privat
forhandler, er de i hænderne på en sælger. Efter at regningen er lagt på bordet, kan
en vis del af omkostningerne måske dækkes afhængig af en undersøgelse af de
økonomiske forhold. Selv ved udskrivning fra sygehuset kan der være et meget
ringe kendskab til og erfaring med hjælpemidler, og normalt må familien hjælpe,
indtil rekreationsperioden er ovre.

Italien
Alle, der er registerede som handicappede har ret til igennem det nationale
Sundhedssystem at modtage hjælpemidler, som står opført i det Nationale
Register. Andre redskaber leveres måske af administrationen gennem
kommunerne, afhængigt af personens behov og økonomiske situation. Handicap
(andre end arbejdsskader), vurderes af et medicinsk panel i de lokale
sundhedsenheder, og dette kan tage fra måneder til år. Berettigelse til
hjælpemidler kræver 34% invaliditet.

Som i mange andre lande må personen med behov for hjælpemidler selvfølgelig
først blive kendte af de relevante sociale myndigheder, og der findes ikke nogen
systematiske procedure, der kan sikre, at dette sker.
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England og Irland

England
Der er ikke nogen overordnet politik for hjælpemiddelydelser. ”Local Authority”
(eller kommunernes) socialafdelinger har det primære ansvar for hjemmepleje og
hverdagens hjælpemidler, men ydelserne er ikke lovbefalede, og service udvikles
afhængigt af den disponible økonomi. Mange myndigheder valgte indtil for nyligt
ikke at kræve betaling, men mange er nu begyndt at tage betaling før services, der
før var gratis. Når ydelserne er gratis, men der ikke er penge til rådighed, sættes
personen på venteliste. Lokale boligafdelinger giver bevillinger til store bolig
forandringer, disse er formålsbegrundede eller indkomstregulerede. Redskaber,
der ønskes af medicinske grunde, støttes af ”National Health Service”. Der
findes en separat kørestolsservice til gratis ydelse af kørestole.

En person, der ønsker at få hjælpemidler, kan gå til den lokale socialafdeling.
Vurdering foretages som regel af en ergoterapeut eller nogle gange af en relevant
frivillig organisation på kontrakt. De faktorer, man tager under overvejelse, er
graden af behov, graden af skaden, graden af isolation og sandsynligvis af hvor
meget det skal bruges. Beslutninger tages af den undersøgerens overordnede.
Afhængigt af lokale forhold, kan hjælpen være gratis, eller delvis støttet på
baggrund af formålsbegrundelsen, eller ansøgningen sættes på venteliste. Hvis
sagen vurderes til ikke at være en hastesag, kan det tage 3-18 måneder at få
udstyret.

Irland
Hjælpemidler ydes gratis kun til fuldt berettigede ansøgere, som regel indehavere
af medicin- eller langtidssygdomskort. Det er ”the community care services” fra
de otte regionale ”Health Boards”, der er ansvarlig for processen med udlevering
af hjælpemidler. Men i mange tilfælde er det specialiserede, frivillige
organisationer, der yder servicen til døve, blinde eller talehæmmede personer, og
udgifterne dækkes enten af sundhedsstyrelsen eller fra deres egne ressourcer.
Ansøgernes omkostninger til hjælpemidler er afhængig af deres økonomiske
situation. Omkostningerne – til hjælpemidler fra en standardliste - dækkes helt for
indehavere af medicinkort. Dyrere redskaber kræver et bidrag fra ansøger.
Mennesker uden kort vil blive bedt om helt eller delvist selv at betale
omkostningerne.

Personen, der søger hjælpemidler, henvises til ”the health board community care
service” af egen læge, sygeplejerske, socialarbejder eller andre professionelle. En
”health board” ergoterapeut vurderer vedkommende og ønsket om hjælp. Ønsker
om dagligdags- og tekniske hjælpemidler behandles direkte af ”community care
services”, og en ”health board” ansvarlig giver godkendelsen. Andre
forespørgsler henvises muligvis til frivillige organisationer, der yder service og
nogle gange økonomisk støtte.
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3.2 Hovedtemaer og -spørgsmål

Der kan foretages en række vurderinger af de ydelser, der findes i de forskellige
europæiske lande. For det første står det klart, at de varierer betydeligt i niveau og
i udbuddet af ydelser og service. For det andet, er der en betydelig forskel på de
professionelle, der involveres og måden dette sker på. I nogle tilfælde spiller
læger en nøglerolle, idet det tit  er nødvendig at have en recept på hjælpemidlet,
før man er berettiget til offentlig støtte. I andre tilfælde spiller en mangfoldighed
af professionelle en hovedrolle, blandt andet ergoterapeuter, socialarbejdere,
hjemmesygeplejersker og hjemmehjælpere. For det tredje, er der store forskelle i,
om der er systematiske procedurer til at samle op på udækkede behov, og også i
omfanget af, hvilke organer, der samarbejder og i hvor omfattende opfølgningen
er sikret, når et behov opdages.

" Opsamlingsopgave

Undersøg hjælpemiddelservicen i dit land nærmere.

•  Hvordan fungerer den for mennesker med fysiske, syns-, hørelse- og
kommunikationshandicap?

•  Hvad er fordelene og ulemperne ved den måde, servicen fungerer i dit land?
•  Hvad er hovedproblemerne?
•  Hvilke er hovedorganisationerne?
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4 MANGE UDÆKKEDE BEHOV FOR HJÆLPEMIDLER

4.1 Introduktion

På trods af den lange række nyttige hjælpemidler og eksistensen af offentlige
hjælpemiddelservice i alle lande er det skuffende, at måtte notere sig, at rigtigt
mange ældre og handicappede i Europa ikke i øjeblikket får gavn af de
muligheder, der findes. Selvom omfanget af ”underudnyttelsen” varierer
betydeligt landene imellem, er der ikke noget land, hvor det kan siges, at alle, som
behøver eller kunne have gavn af hjælpemidler, får dem. I dette afsnit ses på
omfanget af udækkede behov, og på nogle af de væsentligste faktorer, der er årsag
til denne utilfredsstillende situation.

Mary

Mary, en midaldrende kvinde, der bor i et landområde vest for Dublin, har taget
sig af sin ældre far i årevis. I de sidste fem måneder er hun stået op hver anden
time om natten for at vende sin far, så han ikke får liggesår. Så opdagede hun, at
man kan få specielle madrasser, der reducerer risikoen for, at liggesår opstår. Da
først én af disse var bevilget, kunne Mary sove hele natten igennem, og var meget
bedre i stand til at give god, kvalitetsomsorg om dagen.

Mark

Mark, en aktiv 75-årig indbygger i Antwerpen, kæmper med et tab af hørelse. Han
finder sociale kontakter mere og mere trættende. Venner og familie besøger ham
mindre ofte, fordi han taler meget højt; hans små børnebørn er blevet en smule
bange for denne “råbende mand”, og hans kone beklager sig dagligt over
lydstyrken på fjernsynet. Efter lang tid accepterede han endelig situationen, og gik
med til at få installeret en simpel, hjemmelavet teleslynge til fjernsynet. Nu er alle
meget mere glade i Marks hjem.

4.2 Omfanget af udækkede behov

Der er en udbredt underudnyttelse af hjælpemidler fra de, der kunne have gavn af
dem. Modtageniveauet er højest i de nordiske lande, og lavest i
Middelhavslandene og Irland, med de resterende lande et sted ind imellem.
Selvom der endnu ikke har været en omfattende og systematisk opgørelse over
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situationen på tværs af de forskellige handicap- og aldersgrupper, ligger der meget
bevis til grund for at støtte denne vurdering af den nuværende situation. For
eksempel:

•  I mange lande bruger størstedelen af ældre med funktionelle begrænsninger
få, hvis overhovedet nogen hjælpemidler, selv ikke almindelige billige
løsninger og –redskaber.

•  Der er store variationer landene imellem i tilgængelighed og i niveauet
for ibrugtagning af hvad, der ellers betragtes som almindelige løsninger
og som ydes til alle i de mere avancerede lande. For eksempel er der
kun et lille antal brugere af telealarmservice i Middelhavslandene
sammenlignet med et stort antal brugere i de nordiske lande.

•  Der er også store variationer i brugen af teknologier, der er
betydningsfulde for deltagelse i det almindelige samfundsliv; for
eksempel har teksttelefoner stor betydning for mange døve, hvis de
skal kunne ringe op eller modtage opkald. Kun en lille del af de døve i
Irland og de sydlige lande har dem, sammenlignet med det store antal i
de nordiske lande.

4.3 Hvorfor er udækkede behov så almindelige?

Dårlig kvalitet af hjælpemiddelservice i mange lande

Én forklaring på situationen er den dårlige kvalitet i de (offentlige)
leverancesystemer for hjælpemidler i mange lande. Det vil sige, den service, der
blev beskrevet i sidste afsnit og som ydes af staten, regionale eller kommunale
myndigheder, for at bedømme behov for hjælpemidler og gøre de nødvendige
teknologier tilgængelige. Der er, som det førnævnte HEART studie fandt ud af,
betydelige problemer med den eksisterende service i mange lande.

Mangel på finansiering
Et problem vedrører mangel på penge. Handicappede har ofte en indkomst der er
lavere end gennemsnittet. Og også ældre, selvom de nu gennemsnitligt har det
bedre end før, har ret stor risiko for fattigdom i en række lande. Derfor er
tilstedeværelsen af offentlige midler en vigtig faktor i relation til brugen af
hjælpemidler. I mange lande er omfanget af offentlige ydelser meget begrænset,
og ydes efter skrappe regler.

Mangel på koordination
Mangel på koordination og manglende klarhed for ansvaret er andre udbredte
problemer. Ofte er ansvaret for ydelserne af hjælpemidler ikke formelt
specificerede til bestemte professioner og/eller grene af social- og
sundhedssystemet. Ligeledes fordeles ansvaret ofte vilkårligt, på tværs af
sektorerne (inklusive social- og sundhedsmyndigheder, uddannelse og arbejde).
Som konsekvens heraf falder mange mennesker gennem nettet og får ikke de
hjælpemidler, de har behov for.
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Mangel på sammenhæng
Et andet problem vedrører antallet af hjælpemidler og/eller antallet af brugere, der
er dækket af omfanget af  hjælpemiddelservice i de forskellige lande. Som
førnævnt sørges der ikke ordentligt for ældre. Der er også ofte en tendens til at
sørge ganske godt for folk, der har brug for hjælpemidler i uddannelses- eller
arbejdsøjemed, men mindre godt for alle de, der mangler dem i dagligdagen.
Servicen i de forskellige lande varierer også meget indenfor den tilgængelige
teknologi. I nogle lande dækkes elektriske kørestole for eksempel ikke (kun de
manuelle finansieres), kun visse former for bygningsændringer i hjemmet dækkes,
og de mere moderne computer- eller telekommunikationsbaserede systemer
dækkes for det meste ikke.

Ingen steder at gå hen
Det faktum, at visse hjælpemidler kan findes i almindelige forretninger og nogle
kun hos specialister kan også udgøre et problem. På den ene side er der de
besværligheder, der opstår når man ikke kan købe alle de nødvendige
hjælpemidler ét sted. Der er også den medfølgende sætten i bås (stigmatisering),
hvadenten den er ægte eller indbildt, når hjælpemidler kun kan købes hos
specielle forhandlere for folk, ”der har problemer”. Dette kan være en vigtig
faktor, der reducerer brugen hos ældre mennesker,  der kunne have betydeligt
gavn af hjælpemidler.

Når behovene slet ikke opdages

Bortset fra disse mangler i den offentlige hjælpemiddelservice i mange lande, er
der også problemer med behov, der slet ikke opdages .

Manglende kendskab
En vigtig faktor er de handicappede og ældres, deres familiemedlemmer og mere
generelt offentlighedens, manglende kendskab til hjælpemidler. Igen er der store
variationer landene imellem, hvor kendskabet tilsyneladende er højere i de
nordiske lande sammenlignet med nogle af de andre lande.

Ikke nok opmærksomhed fra ikke-specialiserede professionelle
I betragtning af det  manglende kendskab og den ofte dårlige kvalitet af de
etablerede systemers  levering af hjælpemiddelservice, ville det være meget
værdifuldt, hvis alle grene af social- og sundhedssektoren prioriterede det højt at
imødekomne behov for hjælpemidler indenfor rækkevidden af deres arbejde og
deres ydelser overfor klienterne. Desværre er dette ikke altid tilfældet, og især
omsorgsprofessionerne synes ikke at være særligt opmærksomme, hverken
organisationsmæssigt eller individuelt.
Afhjælpning af denne mangel er det primære sigte med dette kursus, og målet er
at give alle social- og sundhedsarbejdere motivation og kompetence til at kende til
muligheder for hjælpemidler.

" Opgave – hvordan man øger opmærksomheden på hjælpemidler
" Som du ved, handler hele dette kursus om at lære social- og

sundhedsarbejdere om vigtigheden af hjælpemidler. Hvilke forslag har
du til hvordan man kan øge din faggruppes opmærksomhed om emnet?
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5 VEDRØRENDE RESTEN AF KURSET – HVORDAN
MAN KAN VÆRE HJÆLPEMIDDELFORMIDLER

Dette afsnit opridser strukturen og indholdet af resten af kurset. Det giver også
en første forklaring på begrebet ”hjælpemiddelformidler”.

5.1 Hjælpemiddelformidlere
At lære dig, hvordan du bliver en såkaldt ”hjælpemiddelformidler”, er, hvad
hele dette kursus går ud på. En hjælpemiddelformidler er en social- og
sundhedsservice professionel, der, om end ikke specialist i hjælpemidler, ikke
desto mindre hjælper med til at sikre, at ens klienter får de hjælpemidler, de har
brug for. At være hjælpemiddelformidler betyder at holde øje med udækkede
behov, der opstår som følge af handicap eller som følge af aldersrelaterede
funktionelle problemer, og at handle derefter, når sådanne behov opdages.

F
i
guren giver en opsummering af hovedtrækkene ved hjælpemiddelformidler-
rollen. Du vil støde på denne model i hvert af de andre moduler i kurset.

Hjælpemiddelformidlerens rolle er faktisk ligetil – du skal være opmærksom på
vanskeligheder med at fungere og udækkede behov for hjælpemidler.

Det væsentligste er, at kunne se de signaler, der viser, at en person har et fysisk,
høremæssigt, synsmæssigt eller kommmunikationsmæssigt problem. I nogle
tilfælde kan du vurdere og eventuelt få dette bekræftet, ved at gennemføre
simple test.

Signaler Følge opVurdere

Hjælpe klienten
med at handle selv

Henvise til en

relevant specialist
i

Handle
selv
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Når et behov en gang er fastslået, er der forskellige måder at hjælpe
klienten på.  Der er tre grundlæggende muligheder, at:

•  Hjælpe klienten til at klare situationen selv.
•  Henvise til en med mere ekspertice og flere resourcer end dig

selv
•  Løse problemet selv

I alle tilfælde skal du sikre en relevant

•  opfølgning.

Hvilke muligheder du vælger afhænger meget af variationen og
hvilke sammenhænge der indgår:

•  typen af behov og klientens situation
•  hvor godt du kender den specielle funktionelle vanskelighed det

drejer sig om
•  professionelle grænser og kompetencer og sammenhængen med

din situation
•  passende og mulige hjælpemiddelløsninger
•  kendetegn ved den hjælpemiddelservice der er til rådighed

indenfor området.

I senere moduler vil du finde mere om, hvordan forskellige typer af
behov kan opfanges i forskellige klientsituationer, og hvad du kan
gøre som hjælpemiddelformidler.

5.2 Overblik over tilbageværende moduler

Resten af dette kursus er organiseret i fire centrale moduler og et
afslutningsmodul, der i flere detaljer viser hvordan du kan agere
som hjælpemiddelformidler.
De fire moduler dækker:

•  Fysisk handicap
•  Syn
•  Hørelse
•  Kommunikation

Disse områder er valgt af mange grunde. For det første er det
områder, hvor det giver betydelige vanskeligheder ikke at fungere i
dagligdagen,. For det andet, er det områder, hvor det er sandsynligt,
at især ældre har udækkede behov for hjælpemidler. For det tredje
er det områder hvor der er mange hjælpemidler til rådighed, ofte
simple redskaber der er relativt billige.

Ældre, hvadenten de har midlertidige eller får permanente handicap
senere i livet, er den største gruppe, som kan få fordel af social- og
sundhedsarbejdernes effektive aktiviteter som
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hjælpemiddelformidlere. Selvom fokus i dette kursus er på ældre,
må man ikke glemme de yngre handicappedes behov, da de kan
falde igennem nettet af eksisterende hjælpemiddeltilbud.

Hvert af modulerne behandler et bestemt problemområde og er
inddelt i to dele:

•  Den centrale del introducerer problemområderne, de behov der
kan give anledning til at behovet for hjælpemidler opstår og de
mulige tekniske løsninger

•  I de specielle dele ses på hvordan et bestemt problem
fremtræder i forskellige sammenhænge, hvor social- og
sundhedsarbejdere kommer i kontakt med ældre eller
handicappede.

I tre forskellige situationer behandles følgende
problemområder:

•  I hjemmet (for eksempel: besøg af hjemmesygeplejersken,
hjemmehjælperen eller socialarbejderen);

•  Hos lægen (hovedsageligt familielægen, men også andre);
•  På hospitalet (hvor forskellige fagpersoner kan optræde, læger,

fysio- og ergoterapeuter, plejepersonale og socialarbejdere)

I hjemmet
Forskellige faggrupper kan have kontakt med klienter i
hjemmet, specielt hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og
socialarbejdere. Ældre der bor på plejehjem med social- og
sundhedspersonale, er også omfattet af disse afsnit. Ved
hjemmebesøg er der en ideel mulighed for at observere
udækkede behov og manglende hjælpemidler. Man vil selv
kunne se hvor godt klienten fungerer i sine daglige omgivelser
og om der er muligheder for at hjælpemidler kan bidrage til at
afhjælpe behov.

Hos lægen
Et centralt sted hvor man kan opdage udækkede behov for
hjælpemidler, er hos lægen, speciallægen, på hospitalet og
klinikker. Da alle bruger disse tilbud på en tilbagevendende
basis, har især familielægen en vigtig rolle som ”ledvogter” til
hjælpemiddeltilbud. I nogle lande er dette allerede en del af
deres formelle ansvar, mens det i andre lande ikke er en del af
lægens professionelle rolle. Det er vigtigt at læger ser bredere
på deres rolle og lægger lige så stor vægt på de daglige
funktionelle behov, som de rene medicinske aspekter af
klienternes/patienternes). tilstand.

På hospitalet
Hospitalet er et andet vigtigt sted, hvor man kan opdage
udækkede behov for hjælpemidler. På den ene side kan en
speciel tilstand eller behandling medføre et  behov for
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hjælpemidler På den anden side kan et hospitalsophold være en
god mulighed for at vurdere ældre menneskers mere generelle
funktionsevne og behovene for hjælpemidler kan identificeres,
også behov som ikke nødvendigvis hænger sammen med den
aktuelle sygdom eller behandling. Under alle omstændigheder
er det vigtigt, at behovet for hjælpemidler vurderes i forbindelse
med udskrivningen og ved opfølgning efter udskrivningen.
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6 HENVISNINGER

Dette modul havde til formål, at give dig et overblik over handicap, det at
blive gammel og hjælpemidler. Hvis du er interesseret, kan flere
informationer findes på biblioteket eller hos organisationer for
handicappede.

Som alternativ kan du bruge Internettet til at finde mere information. Du
kan starte med at søge på ”disability” (handicap),  ‘impairment’
(svækkelse) or ”assistive technology” (hjælpemidler), men vi vil foreslå, at
du prøver www.socialnet.lu , hvor du vil finde en meget omfattende
oversigt over WEB-sider under deres  “Handitel” service.

Andre kilder til information som er anvendt i teksten er:

•  Cronin, N. & McGlone, F. (1993)  Older People in the European
Community. Family Policy Studies Centre: London

•  De Witte, L., Johnson, I. & Parker, M. (1994) European Service
Delivery Systems in Rehabilitation Technology. IRV: Hoensbrock, The
Netherlands

•  European Glossary on Technical Aids.  European Commission: DGV,
Helios-Handynet, 1996

•  Eurostat Demographic Statistics 1997
•  Eurostat Disabled Persons Statistical Data 1995.
•  Ferrucci L. et al. (1998) Constant Hierarchic Patterns in Physical

Functioning across Five Countries. Gerontologist, 38:3:286-294
•  Guralnik J. at al. (1996) Disability as a Public Health Outcome in the

Aging Population. Annual Review Public Health, 17:25-46
•  Sinclair, I. & Williams, J. (1990) Elderly people: coping and quality of

life. In: I. Sinclair et. al. The Kaleidoscope of Care: A Review of
Research on Welfare Provision for Elderly People. HMSO: London

http://www.socialnet.lu/
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7 GLOSSARY

(Af hensyn til mulige søgninger på Internettet, er de engelske betegnelser
bibeholdt i nedenstående oversigter)

•  ADL:  activities of daily living  aktiviteter i dagligdagen - activities
basic to personal care and maintenance (e.g. for nourishment, keeping
warm, looking well-groomed)

•  Disability:  (the current term used in the WHO classification of
disabilities; will be replaced by the term “activity” in the future) any
restriction or lack of ability, resulting from an impairment, to perform
an activity in a manner considered normal for people

•  Handicap: (the current term used in WHO classification of
disabilities; will be replaced by the term “participation” in the future)
a disadvantage, resulting from an impairment or disability that limits
the fulfilment of individual goals

•  IADL: instrumental activities of daily living - secondary activities
instrumental to sustaining the basic activities (ADLs) in independent
community living (e.g. shopping cooking)

•  Impairment: (the current term used in WHO classification of
disabilities) any loss or abnormality of a psychological, physiological
or anatomical structure or function
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8 FURTHER INFORMATION

! Activities from the WHO ICIDH-2 Classification of Activities

COMMUNICATION ACTIVITIES

Understanding messages
Understanding messages in speech and formal sign language
Understanding non-verbal messages (other than formal sign language
Understanding written language

Producing messages
Producing messages in speech or formal sign language

Communicating messages
Producing non-verbal messages other than formal sign language
Producing written language

Using communication device
Using communication devices / techniques
Other

MOVEMENT ACTIVITIES

Maintaining and changing body position
Maintaining a body position
Shifting the weight of the body
Changing a body position

Transferring oneself
Walking and related activities
Transferring oneself while sitting or lying

Manipulating and moving objects
Activities involving fine hand use
Activities involving arm and coarse hand use
Activities aimed at making objects move

Other Unspecified

MOVING AROUND

Moving around without using transportation
Moving around in the general environment
Climbing
Moving around in specified environments
Moving around in traffic situations as a pedestrian

Moving around using transportation
Using transportation
Moving around in traffic situations as a driver

Other
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DAILY LIFE ACTIVITIES

Keeping self clean and appropriately groomed
Washing oneself
Care of body parts, teeth, nails and hair
Activities related to excretion
Dressing

Eating and drinking
Caring for own well-being
Dealing with everyday objects and appliances
Other

CARE OF NECESSITIES AND DOMESTIC ACTIVITIES

Procurement and care of necessities
Procuring and taking care of daily necessities (e.g. shopping and clothing)
Procuring and taking care of shelter

Domestic Activities
Taking care of meals
Laundry and caring for clothes and footwear
Taking care of dwelling

Caring for household members, animals and plant
Taking care of other household or family members
Looking after possessions, plants and animals

Other

RESPONDING TO AND DEALING WITH PARTICULAR SITUATIONS

Managing environmental demands and circumstances
Managing in specific climate or temperature
Managing in other environmental circumstances
Managing in a dangerous environment

Work- and school-related skills
Work- and school-related behaviours
Work acquisition and retention skills

Social activities and economic skills
Personal social activities
Economic skills

Other
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