Forebyggende hjemmebesøg og samtaler til borgere over 65 år, der har mistet ægtefælle/samlever

Projektet er udarbejdet af Vejle Kommune, Sundhedsafdelingen, Sundhedsvejlederteamet
og University College Lillebælt, Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning

Samtale om tab og livsm
od
– for dig, som har mistet

BORGER

Samtalerne giver en fortrolighed til
at tale om de svære ting i livet.
Det er en vigtig hjælp til at opbygge en
meningsfuld hverdag igen og leve med sorgen.

FAGPERSONALE

Uddannelse i at tale med ældre i sorg
er meget afgørende for god kvalitet
og gode resultater.

FORSKNING

Borgerne tager godt imod tilbuddet
– både mænd og kvinder. Det gælder også
borgere, der ikke tidligere har modtaget
sundhedstilbud fra kommunen.

Hvordan skaber vi det bedste tilbud til borgere over 65 år, der mister ægtefælle/samlever?
• Det vurderes, at hver tiende efterladte over 65 år udvikler symptomer på kompliceret sorg og depression.
Derudover øger tab af ægtefælle eller samlever betydeligt risikoen for at begå selvmord.
• Formålet med projektet er at udvikle et tilbud, der støtter den efterladte i at håndtere hverdagen og forbygge mistrivsel, depression og selvmord.
• Formålet er også at sikre udvikling af kompetencer hos sundhedsvejlederne.
• Kommunen tilbyder hjemmebesøg otte uger, 20 uger og et år efter dødsfaldet. Der er sat en time af til besøget.
• Sundhedsvejlederne er sundhedsfagligt personale som sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter.
• Omkring to ud af tre i målgruppen har taget imod tilbuddet i Vejle Kommune.
• Projektet har kørt fra september 2015 til september 2018.
Kontakt - Vejle Kommune, Sundhed og forebyggelsesafdelingen, sundhed@vejle.dk

Samtale_tab_livsmod_A4.indd 1

9/7/2018 12:09:00 PM

BORGER

“Hun sagde til mig:
”Det er ganske normalt.”
Det har været en rigtig god
hjælp.”

pe,
“Jeg havde mange parader op
fik
men hun læste dem, inden jeg
mi
sat mig ned. Vi fik en god ke
.
og fik snakket godt sammen
Det betyder noget, at det er
en professionel.”

“Jeg er blevet lidt bedre til
at tvinge mig til
at glæde mig over nogle ting.
Prøve at tvinge
mig til, at det ikke er sort de
t hele.”

BORGERNE SIGER JA TAK
Når mennesker møder livsforandrende begivenheder, kan der være øget risiko
for, at de bliver syge eller mister evnen til at gøre ting i hverdagen, de ellers
kunne før. Der kan også udvikles en form for mistrivsel. Det vurderes, at hver
tiende efterladte over 65 år udvikler symptomer på kompliceret sorg og
depression. Derudover øges risikoen for selvmord betydeligt ved tab af ægtefælle/samlever.
I 2017 er der i Vejle Kommune 245 borgere over 65 år, der har mistet en
ægtefælle/samlever, og som er omfattet af indsatsen for forebyggende
hjemmebesøg og samtaler. 244 borgere fik et brev om tilbuddet.
Det første tilbud om forebyggende hjemmebesøg og samtale ligger omkring
otte uger efter dødsfaldet. 166 borgere i målgruppen – svarende til 66%
eller to ud af tre – takkede ja til tilbuddet. Både mænd og kvinde sagde ja til
samtalen. Af mændene sagde 71% ja tak, hvor der blandt kvinderne var 63%,
der sagde ja til et besøg.

80 af dem, der takkede ja til samtalen – svarende til halvdelen – havde ikke tidligere haft besøg af en sundhedsvejleder. Projektet nåede dermed også borgere,
der ikke tidligere har modtaget sundhedstilbud fra kommunen.
Det andet tilbud om forebyggende hjemmebesøg og samtale ligger omkring 20
uger efter dødsfaldet. 141 borgere i målgruppen – svarende til 58% – takkede
ja til anden samtale.
I evalueringen giver borgerne udtryk for, at det er vigtigt, at sundhedsvejlederen
er en professionel fagperson. Det giver en anden fortrolighed, der kan være
svær at have med familie og venner. Borgerne fortæller, at det er lettere at tale
med en professionel om de svære ting i livet efter at have mistet. Ting, de ellers
ikke har delt med andre.
Derudover taler borgerne med sundhedsvejlederne om at genetablere gamle
eller begynde på nye aktiviteter, hvor der kan skabes et frikvarter fra sorgen.
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FAGPERSONALE

“Jeg har fået nogle værktøjer
med mig, som jeg direkte
kan bruge i hverdagen.”

“Jeg har kunnet spejle mig i
ger.”
og hente inspiration hos kolle

et kvaliteten
“Kurset har utvivlsomt højn
i samtalen med den ældre.”

“Jeg er blevet klogere på, hv
or

jeg selv står,

hvad er jeg god til,
og hvad jeg skal blive bedre
til.”

UDDANNELSE ER AFGØRENDE
Sundhedsvejlederne er sundhedsfagligt personale som sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter, og et andet formål med projektet var at sikre
udvikling af fagpersonalets kompetencer.

I evalueringen gav sundhedsvejlederne udtryk for, at undervisningen var meget
brugbar. De fik udviklet deres kompetencer og forbedret den måde, de arbejder
på i hverdagen.

Sundhedsvejlederne har været igennem et fem-dages undervisningsforløb hen
over seks måneder i løbet af 2016. Et forløb med udgangspunkt i teori om sorg
suppleret med cases, sundhedsvejlederne havde med. Ti sundhedsvejledere fra
Vejle Kommune deltog i undervisningen. Derudover har sundhedsvejlederne
deltaget i et gruppesupervisionsforløb, hvor de sammen med underviseren
gennemgår udfordringer fra hverdagen og udveksler erfaringer.
Det er foregået tre gange om året i to år.

Underviserens fremtoning og kompetencer, og at teori blev relateret til nære
eksempler og det daglige arbejde, gjorde, at sundhedsvejlederne fik et stort
udbytte af kurset, som kunne tages med hjem og inddrage det direkte i det
daglige arbejde.

Formålet med kurset er at give sundhedsvejlederne de fornødne redskaber til
samtalerne ved at koble teoretisk viden sammen med praksis fra hverdagen.

Derudover blev der opbygget et fællesskab blandt sundhedsvejlederne i Vejle
Kommune med hensyn til at udveksle erfaringer og problemstillinger fra
hverdagen, og der blev udviklet en fælles faglig praksis til de forebyggende
hjemmebesøg og samtaler.
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