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KONKLUSION OG OPSAMLING AF RAPPORTEN 
 

Projektet 
Borgere med psykosociale handicap og borgere med udviklingshæmning udvikler 

ligesom den øvrige befolkning i stigende grad livsstilssygdomme. Studier på området 

viser, at sundhedsadfærden hos disse borgere er dårligere end hos befolkningen 

generelt, og at antallet af livsstilssygdomme er højere. På denne baggrund har 

Rudersdal Kommune i 2012, i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, 

gennemført undersøgelsen ’Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal 

Aktivitets og Støttecenter’ (herefter RAS). Undersøgelsen giver et billede af borgernes 

konkrete sundhedstilstand, de pædagogiske udfordringer, handlemuligheder og 

uformelle initiativer, der optræder i arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing 

på RAS’ tilbud. Formålet med undersøgelsen er at skabe et videngrundlag til at 

kvalificere en fremtidig forebyggelsesindsats for brugere af RAS.  

Undersøgelsen omfatter borgere tilknyttet RAS. Det vil sige borgere med 

udviklingshæmning og borgere med psykosociale handicap. Borgerne har behov 

for forskellige grader af pædagogisk støtte for at få hverdagslivet til at fungere 

tilfredsstillende. Kortlægningen omfatter ikke borgere med et omfattende støttebehov
1
. 

 

I undersøgelsen er der taget udgangspunkt i kvalitative interviews med borgere 

tilknyttet RAS, pædagogiske medarbejdere og ledelse på RAS samt et mindre antal 

praktiserende læger i Rudersdal Kommune. Der er desuden en kvantitativ del i 

undersøgelsen, der består af data trukket fra e-sundhed.  Denne del af undersøgelsen er 

gennemført af Rudersdal Kommune.   

 

Konklusioner 
Rapporten indeholder en deskriptiv analyse af kvalitative og kvantitative data 

vedrørende sundhedstilstand, pædagogiske udfordringer samt formelle og uformelle 

initiativer i arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing på RAS. 

 

Borgere tilknyttet RAS kommer senere til lægen 

Der er visse lighedstræk mellem borgere med udviklingshæmning og borgere med 

psykosociale handicap, som adskiller sig fra den øvrige kommunepopulation. Data fra e-

sundhed viser, at grupperne adskiller sig fra den øvrige population ved, at de har 

længere forløb, når de kommer til lægen end andre grupper; med flere indlæggelser, 

besøg og sengedage. Dette understøttes af de interviewede praktiserende læger, der 

vurderer, at borgerne kommer senere til lægen og, at symptomerne ved konsultationen 

er mere alvorlige end for andre patienter. Derudover er patienterne ofte vanskeligere at 

fastholde i forløb; de kan, ifølge det pædagogiske personale, have sværere ved at huske 

beskeden fra lægen vedrørende opfølgende undersøgelser og behandling, eller kan 

mangle overskud og forudsætninger til efterfølgende selvstændigt at opsøge information 

                                                      
1
 Se Virksomhedsplan. Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter 2012, www.rudersdal.dk 
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om en diagnose. Blandt gruppen af borgere med udviklingshæmning er der desuden 

væsentligt færre, der benytter sig af eksempelvis forebyggende screeningstilbud. Begge 

grupper af borgere tilknyttet RAS afviger også fra den øvrige population ved at have 

færre behandlingsforløb for kræft.  

 

Diagnosebilledet for borgere tilknyttet RAS 

Når der ses på borgernes diagnosebillede, adskiller grupperne sig fra den øvrige 

population ved at have en væsentligt højere forekomst af læsioner, forgiftninger og 

andre følger af ydre påvirkninger. Behandling for livsstilssygdomme fylder procentvis 

mindre hos borgere tilknyttet RAS. Dette skal først og fremmest ses i sammenhæng 

med, at behandling for kræft hos disse grupper er markant mindre end hos 

kommunens øvrige population. Ser man på de faktiske tal, får udsatte borgere mere 

behandling for en række andre livsstilssygdomme end kræft. Dette stemmer overens 

med, at der er flere livsstilssygdomme, der er langt hyppigere hos denne gruppe, at 

en del borgere tilknyttet RAS har problemer med overvægt, og at en del af borgerne med 

psykosociale handicap ryger og enkelte desuden har misbrugsproblematikker. At der 

ikke er flere, der behandles for kræft, indikerer underbehandling på denne specifikke 

diagnose. 

 

Borgere tilknyttet RAS har ofte behov for støtte til lægebesøg 

For begge grupper er det i mange tilfælde personalet, der skal initiere et lægebesøg og 

hjælpe borgeren med at komme til lægen. Dette kan, ifølge personalet, bl.a. skyldes, at 

borgeren har dårlig kropsfornemmelse, manglende overskud eller kompetencer til at 

handle på sygdomstegn. Sundhedssystemet tilbyder ingen særlig indsats for borgere 

med behov for en opfølgende indsats. I dag ligger initiativ og ansvar for at opsøge lægen 

suverænt hos patienten/borgeren. Dette er, ifølge de praktiserende læger, en væsentlig 

barriere i forhold til at sikre borgerne tidlig og tilstrækkelig behandling.  

 

Borgere tilknyttet RAS er sværere at diagnosticere 

Sammenlignet med den øvrige kommunepopulation bliver borgere, der er tilknyttet 

RAS, hyppigere indlagt til udredning eller i forbindelse med symptomer og abnorme 

fund
2
. Dette kunne tyde på, at de er vanskeligere at diagnosticere. De praktiserende 

læger og det pædagogiske personale beskriver, at det kan være vanskeligt med 

kommunikationen med borgerne i forhold til beskrivelser af symptomer og 

sygdomsforløb; borgerne kan have vanskeligt ved at give udtryk for hvorvidt, hvordan og 

hvornår det gør ondt. I den forbindelse efterlyser lægerne øgede kompetencer hos det 

pædagogiske personale i forhold til at arbejde mere systematisk med 

sundhedsobservationer, der kan anvendes i diagnosticeringsarbejdet. Desuden vurderer 

de praktiserende læger, at de selv mangler ekspertise i forhold til denne gruppes 

forudsætninger, kommunikation og behov.    

  

                                                      
2
 Symptomer og abnorme fund henviser til mere eller mindre usikre diagnoser og tilfælde, hvor det er svært at 

stille en diagnose. 
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Tidlig opsporing er et fælles arbejde 

Det pædagogiske personale mener generelt, at man - af flere grunde - skal være 

påpasselig med at gøre dem ansvarlige for tidlig opsporing. For det første fordi det 

pædagogiske personale først og fremmest skal løse pædagogiske opgaver. For det andet 

fordi man skal være påpasselig med at sygeliggøre udsatte borgere og ”hospital-gøre” 

deres eget hjem. Og for det tredje fordi arbejdet med tidlig opsporing - såvel som 

arbejdet med forebyggelse - kan påvirke relationen mellem det pædagogiske personale 

og borgeren negativt, særligt hvis borgeren ikke ønsker et lægebesøg. Centralt bliver en 

drøftelse om, hvem der har det egentlige ansvar for tidlig opsporing: Lægen, 

personalet eller borgeren, der fravælger et lægebesøg.  

 

 

Pædagogiske udfordringer i arbejdet med forebyggelse 

Rudersdal Kommune har en sundheds- og forebyggelsespolitik
3
, der i høj grad centrerer 

sig omkring KRAM-faktorerne: Kost, rygning, alkohol og motion. RAS yder støtte til 

borgerne med udgangspunkt i ydelseskataloger, der er udarbejdet inden den nuværende 

sundheds- og forebyggelsespolitik forelå. Der er lavet ryge- og alkoholpolitikker på 

alle RAS’ tilbud, mens der arbejdes mindre struktureret med kost og motion. Ifølge 

personalet er vægtproblemer et omfattende problem blandt brugerne, hvis man opgør 

på antal af overvægtige. Manglende retningslinjer betyder, at indsatser vedrørende 

forebyggelse bliver afhængige af de enkelte medarbejdere og kulturen på et tilbud. 

Omvendt formulerer det pædagogiske personale på RAS, at der kan være en række 

udfordringer ved at formulere formelle retningslinjer vedrørende kost og motion: 

Borgerne har ret til selvbestemmelse - herunder også at spise den mad, de har lyst til og 

dyrke den motion, de ønsker. Bor borgerne for sig selv kan potentielt usund ”købemad” 

være den umiddelbart nemmeste løsning på et manglende mentalt overskud, 

impulsstyring eller manglende kompetencer i forhold til selv at lave mad, idet der i dag, 

ifølge medarbejdere og brugere af RAS, ikke er tilstrækkeligt med ressourcer til, at fx en 

medarbejder der yder bostøtte, kan støtte borgerne i konkret madlavning.  

 

Opsamling  
På baggrund af kortlægningen vil der i det følgende blive peget på en række forskellige 

fokusområder, der er væsentlige at tage i betragtning i en kommende sundhedsindsats i 

Rudersdal Kommune.  

 

Udgangspunktet for fokusområderne er, at de bør målrettes hver sin målgruppe - det vil 

sige borgere med psykosociale handicap henholdsvis borgere med udviklingshæmning. 

  

Fokusområder i forhold til en forebyggende indsats 

 

 Rygestopkurser.  

Brugere med psykosociale handicap efterspørger rygestopkurser, der er 

målrettet dem. Der er, ifølge RAS’ ledelsesrepræsentanter, god erfaring fra 

tidligere rygestopkurser under RAS, med at medarbejdere også deltager på 

kurserne.  

                                                      
3
 Godkendt i august 2012 
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 Støtte til madlavning. 

Der er behov for at tage stilling til, hvordan borgerne bedst muligt støttes i 

madlavning og herunder får viden om sund mad.  

 Motion 

Der er behov for at tage stilling til, hvordan borgerne i højere grad støttes i at 

dyrke motion og anvende de eksisterende tilbud i kommunen samt får støtte til 

at komme i motionscenteret o. lign.  

 Formaliserede rammer 

Der er behov for en afklaring af, hvorvidt arbejdet med kost og motion bør og 

kan formaliseres. 

 Pædagogiske redskaber 

Medarbejdere efterspørger redskaber til at arbejde målrettet med forebyggelse, 

uden at dette påvirker den pædagogiske indsats og relationen til borgeren. 

 Samarbejde på tværs 

Der er behov for et øget samarbejde mellem psykiatri, praktiserende læge og 

pædagogisk personale i forhold til at samstemme medicin og behandling. 

 

Fokusområder i forhold til tidlig opsporing 

 

 Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale 

Hvis det pædagogiske personales bidrag i arbejdet med tidlig opsporing ønskes 

styrket, er der behov for øgede kompetencer og viden samt redskaber til arbejdet 

med systematiske sundhedsobservationer. 

 

 Kompetenceudvikling af det lægefaglige personale 

Det lægefaglige personale vurderer, at de har behov for større viden om 

målgruppen, deres kommunikation, forudsætninger og behov.  

 Ansættelse af sundhedspersonale 

Det må diskuteres, hvorvidt opsporingsarbejdet kunne kvalificeres ved 

ansættelse af flere sundhedsfaglige medarbejdere fx social- og 

sundhedsassistenter i RAS’ regi. Dette med henblik på at sikre, at der er 

medarbejdere, der både har sundhedsfaglig viden, og viden om de særlige 

problematikker, der gør sig gældende for målgruppen i forhold til tidlig 

opsporing.
4
  

 

 Opsøgende læger 

Kortlægningen peger på, at en tidlig opsporing kunne styrkes ved, at den 

praktiserende læge yder en særlig opsøgende/opfølgende indsats i forhold til de 

borgere, der ikke selv opsøger lægen. 

                                                      
4
 Der er i dag ansat 10 sundhedsfaglige medarbejdere under RAS.   
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 Formidling til borgerne 

Medarbejdere og brugere af RAS efterlyser mulighed for, at patienten modtager 

skriftlig besked om diagnose, behandling, nye aftaler mv. i forbindelse med et 

lægebesøg. 

 

 Prioritering af tidlig opsporing 

Der er behov for at beslutte og formidle, hvilken prioritering arbejdet med tidlig 

opsporing skal have i arbejdet med RAS´ brugere.  

 

 Opsporing af kræft 

Der er behov for en øget opmærksomhed på tidlig opsporing af kræftdiagnoser – 

herunder bør eksisterende barrierer i forhold til generel diagnosticering 

beskrives. 

 

 Ansvarsfordeling 

Der er behov for at tage stilling til, hvem (med reference til praktiserende læger, 

medarbejdere på RAS og brugere) der har hvilket ansvar i arbejdet med tidlig 

opsporing hos brugere af RAS.  
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FOREBYGGELSE OG TIDLIG OPSPORING FOR 

BRUGERE AF RUDERSDAL AKTIVITETS- OG 

STØTTECENTER 
Afsluttende rapport, november 2012 
 

 

INDLEDNING 
I sommeren 2012 igangsatte Rudersdal Kommune, i samarbejde med Socialt 

Udviklingscenter SUS, projektet ’Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af 

Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter. Projektet har til formål at belyse den konkrete 

sundhedstilstand hos borgere, der benytter sig af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter 

(herefter RAS), såvel som at beskrive de pædagogiske udfordringer, handlemuligheder 

og uformelle initiativer i arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing på tilbuddene 

under RAS. Projektet er finansieret af Region Hovedstadens Forebyggelsespulje 2012.  

Projektet afsluttedes ultimo 2012, og dette er projektets afsluttende rapport.  

 

Formålet med rapporten er at beskrive aktuelle forhold og perspektiver, som vil være 

væsentlige for Rudersdal Kommune at forholde sig til i en fremtidig sundhedsindsats for 

borgere med psykosociale handicap og borgere med udviklingshæmning, der er brugere 

af RAS.  

 

Rapporten præsenterer projektets baggrund, formål og målgruppe, metode og 

aktiviteter, en kvalitativ fremstilling af borgernes sundhedstilstand samt omfanget af og 

udfordringer i forbindelse med forebyggelse og tidlig opsporing.  

 

Baggrund for projektet 

Borgere med psykosociale handicap og borgere med udviklingshæmning udvikler 

ligesom den øvrige befolkning i stigende grad livsstilssygdomme. Blandt fagpersonale er 

der formodninger om, at sundhedsadfærden hos disse borgere er dårligere end hos 

befolkningen generelt, og at antallet af livsstilssygdomme stigende. Denne formodning 

bekræftes af de relativt få studier, der er lavet på området. Blandt andet viser 

udenlandske studier, at borgere med udviklingshæmning oftere er overvægtige, at de 

har seks gange så høj dødelighed som den øvrige befolkning i forhold til sygdomme i 

åndedræts- og fordøjelsessystemet, og at dette har en sammenhæng med kost og 

motionsvaner5. Generelt har borgere med udviklingshæmning en stigende levealder og 

en livsstil, der mere og mere ligner baggrundsbefolkningen i forhold til KRAM-

faktorerne: kost, rygning, alkohol og motion. Omvendt dør personer med psykiske 

lidelser i gennemsnit 20 år tidligere end landsgennemsnittet. Ifølge registerforskningen 

kan ca. 40 % af overdødeligheden tilskrives eksterne årsager (primært selvmord), mens 

ca. 60 % kan tilskrives somatiske sygdomme/medicinske tilstande. Psykiatriske 

patienter har fx en overdødelighed af livsstilssygdomme som diabetes, hjerte-

karsygdomme og kræft. Undersøgelser viser, at mennesker med psykisk sygdom 

                                                      
5
 Per Lindsø Larsen "Udviklingshæmning og livsstil", ViPU Viden nr. 1, 2001, Center for Oligofreni 
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generelt har mere usunde kostvaner, ryger mere, drikker mere alkohol og er mindre 

fysisk aktive end befolkningen i almindelighed
6
.  

 

Der findes dog ingen helt systematisk viden om sygdomsforekomsten hos disse grupper 

af borgere, blandt andet fordi det at have en psykiatrisk diagnose eller psykisk 

funktionsnedsættelse ikke samregistreres med f.eks. et kræfttilfælde. Der mangler 

ligeledes viden om hvilke særlige udfordringer, der relaterer sig til forebyggelse og tidlig 

opsporing i forhold til borgerne, og hvordan det pædagogiske personale og praktiserende 

læger håndterer arbejdet.  Skal en fremtidig forebyggelses- og opsporingsindsats 

kvalificeres, er der behov for viden.  

 

Rudersdal Kommune ønsker at imødegå social ulighed i sundhed og igennem sine 

forebyggelsesindsatser at nå alle kommunens borgere. For at sikre et tilstrækkeligt 

grundlag til at iværksætte en indsats målrettet borgere med et særligt støttebehov har 

kommunen igangsat kortlægningsprojektet, der danner baggrund for denne rapport. 

 

 

Projektets formål 

Projektets overordnede formål er at skabe en viden, der kan danne baggrund for en 

kvalificeret indsats inden for forebyggelse og tidlig opsporing i relation til brugere af 

RAS. Kortlægningsprojektet er derfor første del af en langsigtet indsats. Projektets 

formål er konkretiseret i følgende mål: 

 

 At kortlægge det pædagogiske personales handlemuligheder og oplevelse af 

problemfelter i forhold til sundhedsinitiativer på RAS gennem dels at beskrive 

de formelle og uformelle initiativer, der er iværksat i kommunen med fokus på 

forebyggelse og sundhed, dels at kortlægge og beskrive de grundlæggende 

udfordringer som det pædagogiske personale og praksislægerne oplever i forhold 

til forebyggelsesinitiativer og tidlig opsporing for beboerne. 

 

 At kortlægge sundhedstilstanden hos borgere tilknyttet RAS med udgangspunkt 

i beskrivelser af kost, ryge-, alkohol- og motionsvaner, som de beskrives af 

målgruppen selv, pædagogiske medarbejdere og praktiserende læger. 

 

 

Målgruppen for kortlægningen  

Kortlægningen fokuserer på borgere tilknyttet RAS. RAS hører organisatorisk under det 

fagområde i kommunen, der hedder Psykiatri og Handicap. RAS varetager driften af 

seks bofællesskaber, to væresteder, yder bostøtte og ledsagelse til borgere i eget hjem. 

Der ydes støtte/ydelser til ca. 300 borgere. Denne undersøgelse omfatter 257 borgere. 

Støtten ydes i eget hjem eller i væresteder/aktivitetscentre samt i et enkelt døgntilbud. 

RAS varetager ligeledes opsøgende arbejde via SKP-medarbejder. 

 

  

                                                      
6
 Pedersen, Pia Vivian m.fl.: SUSY Udsat. Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2007. Rådet for Socialt 

Udsatte, 2008. 
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I det daglige er arbejdet i RAS opdelt i forhold til to overordnede målgrupper:  

1. Borgere med udviklingshæmning og senhjerneskadede borgere, der har behov 

for en særlig støtte for at få hverdagen til at fungere tilfredsstillende.  

2. Borgere med psykosociale handicap, der har behov for en særlig støtte for at få 

hverdagslivet til at fungere tilfredsstillende.  

 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er store forskelle mellem disse to gruppers 

forudsætninger og ressourcer, ligesom der kan være store variationer inden for den 

enkelte gruppe. Når grupperne i denne rapport alligevel sammenholdes, eller i enkelte 

tilfælde beskrives som en samlet gruppe, er dette når der er sammenfald i den ydelse 

der leveres eller de udfordringer og behov, der gør sig gældende.  

 

Borgere med betydeligt nedsat funktionsniveau, som har behov for omfattende støtte, 

hører ikke til under RAS, og er dermed ikke omfattet af kortlægningen. Der kan være 

forhold og perspektiver i forhold til forebyggelse og tidlig opsporing, der er særlige for 

denne gruppe. Disse vil ikke være indfanget af projektet. 

 

  

METODE OG AKTIVITETER 
Med henblik på at kunne belyse den konkrete sundhedstilstand hos borgere, der 

benytter sig af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter (herefter RAS), såvel som kunne 

beskrive de pædagogiske udfordringer, handlemuligheder og uformelle initiativer i 

arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing, er der i projektet anvendt forskellig 

kvalitativ og kvantitativ dataindsamling. Der er således blevet gennemført en række 

interviews samt hentet data fra E-sundhed. Ligeledes er kommunens overordnede 

sundhedspolitik og RAS’ virksomhedsplaner blevet gennemgået.  

 

Følgende vil der blive gjort rede for de konkrete aktiviteter samt for 

opmærksomhedspunkter af betydning for analysen af det kvalitative og det kvantitative 

datamateriale. Aktiviteterne er præsenteret i den rækkefølge, som de er blevet 

gennemført. 

 

  

Gennemgang af virksomhedsplan 

Projektet har gennemgået RAS’ virksomhedsplan med henblik på at lokalisere formelle 

strategier og retningslinjer i arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing. I 

virksomhedsplanen findes ingen beskrivelser af arbejdet med tidlig opsporing og 

forebyggelse, hvorfor virksomhedsplanen kun indgår indirekte i analysen, idet der vil 

blive reflekteret over manglende formalisering af arbejdet med forebyggelse og tidlig 

opsporing. Derudover er Rudersdals Kommunes overordnede sundhedspolitik blevet 

gennemgået med henblik på at lokalisere sammenhænge eller mangel herpå mellem 

indsatsen på RAS og kommunens overordnede strategi. Det er dog vigtigt at gøre 

opmærksom på, at kommunens sundhedspolitik er fra august 2012, og den beskrevne 

indsats hos RAS derfor til dels går forud for politikken. 

 

Fokusgruppeinterview med praktiserende læger 

Der er blevet gennemført et fokusgruppeinterview med 4 praktiserende læger fra 

Rudersdal Kommune, der alle har erfaringer med patienter med enten 

udviklingshæmning eller psykosociale handicap. Lægerne har i dag alle patienter inden 

for RAS’ målgruppe, men de erfaringer og historier lægerne refererer til i projektets 
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undersøgelse handler ikke nødvendigvis om borgere tilknyttet RAS.  Lægerne taler ud 

fra generelle vurderinger af deres erfaringer med borgere i målgruppen. 

Fokusgruppeinterviewet blev gennemført som et semistruktureret interview d. 

29.8.2012. Der er aktuelt 37 praktiserende læger i Rudersdal Kommune. Alle 37 blev via 

kommunens sundhedskoordinator inviteret til at deltage i interview
7
. Fire læger 

takkede ja til invitationen. 

 

Fokusgruppeinterviews med brugere af RAS 

Brugerne af RAS har alle fået tilbud om at deltage i fokusgruppeinterviews. Brugerne er 

blevet orienteret om projektet og muligheden for at deltage i et fokusgruppeinterview 

gennem skriftligt materiale og ved et orienteringsmøde om projektet, der blev holdt d. 

5.9.2012 på RAS. Der er blevet gennemført to fokusgruppeinterview for borgere med 

psykosociale handicap. Ved hvert af interviewene deltog fem personer. Det ene interview 

foregik i RAS’s lokaler, mens det andet foregik i deltagernes bofællesskab. Der blev 

planlagt med yderligere et fokusgruppeinterview på et bofællesskab, men her deltog kun 

én person. Der er også blevet gennemført et enkelt fokusgruppeinterview for fem borgere 

med udviklingshæmning på RAS. Interviewene blev gennemført henholdsvis d. 6.9.2012 

og d. 5.10.2012. 

 

 

Kvalitative interviews med pædagogiske medarbejdere 

Der er blevet gennemført kvalitative interviews med repræsentanter fra samtlige af 

RAS’ 11 tilbud for henholdsvis borgere med udviklingshæmning og psykosociale 

handicap. I alt har 25 medarbejdere deltaget i interviewene - der deltog 2-3 

repræsentanter fra det enkelte tilbud ved hvert interview. Interviewene blev gennemført 

som strukturerede interview. Alle tilbud under RAS var repræsenteret og 

interviewpersoner dækkede således følgende funktioner: medarbejdere, der yder 

bostøtte, pædagogiske medarbejdere i bofællesskaber og medarbejdere i aktivitetstilbud. 

Interviewpersonerne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde (ergoterapeuter, 

pædagoger, sundhedsfaglige uddannelser m.v.) men ansat til at varetage pædagogiske 

funktioner. Interviewene blev gennemført fra d. 17.9.2012 til d. 25.11.2012. 

Medarbejderne havde alle forud for interviewene modtaget en interviewguide og var 

således forberedte på interviewspørgsmålenes karakter. En del medarbejdere havde 

forud for interviewene opgjort fx antal af borgere med vægtproblemer, rygere mv., som 

var spørgsmål i interviewguiden.  

 

 

Fokusgruppeinterview med ledelsesrepræsentanter 

Som afslutning på de kvalitative interviews blev der d. 8.10.2012 gennemført et 

fokusgruppeinterview med ledelsesrepræsentanter for RAS. Ved interviewet deltog 

centerlederen for RAS, to faglige ledere samt driftschefen for Rudersdal Kommunes 

område for Psykiatri og Handicap.  Deltagerne havde alle forud for interviewet modtaget 

en interviewguide.  

 

 

Dataudtræk fra E-sundhed  

Datagrundlaget, for den kvantitative del af undersøgelsen, der skal fungere til at 

beskrive borgernes sundhedstilstand - herunder deres brug af sundhedssystemet - er 
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udtræk fra E-sundhed. E-sundhed er et lukket netværk, som anvendes af kommuner og 

regioner, og som indeholder opgørelser af finansiering, beregning og den bagvedliggende 

aktivitet baseret på DRG-systemet, der sammenligner sygehuses produktivitet. Der er 

blevet trukket data for 2 grupper: Borgere med psykiske handicap (169 borgere) og 

borgere med udviklingshæmning (88 borgere). Data er blevet trukket på personnummer. 

Der er afgrænset til borgere, der modtager støtte fra RAS. Disse data bliver 

sammenholdt med dataudtræk for borgere fra 18 år eller derover i Rudersdal kommune 

(41.528 borgere). Denne gruppe fungerer som kontrolgruppe. Det er Rudersdal 

Kommune, der har trukket data fra e-sundhed og gennemført analysen af 

datatrækkene. 

 

Der er lavet udtræk på følgende kategorier: Somatisk hospitalbehandling med 

indlæggelse, somatisk hospitalbehandling uden indlæggelse, psykiatrisk 

hospitalsbehandling med indlæggelse, psykiatrisk hospitalsbehandling uden 

indlæggelse, almen læge og speciallæge. Hospitalbehandlinger med indlæggelser er målt 

på antal udskrivninger. Hospitalsbehandling uden indlæggelser samt almen og 

speciallæge er målt på antal besøg. Der er for alle kategorier trukket data fordelt på 

alder, køn og diagnose. Hospitalsbehandlinger med indlæggelser er ydermere fordelt på 

planlagte og akutte indlæggelser.  

 

Der er trukket to sæt data. Et sæt for 2011 og et sæt for 2007-2011. Der er lavet følgende 

grupperinger af data: 

 

- Diagnoser er grupperet efter livsstilssygdomme (der dækker over kræft, T2 

diabetes, overvægt, alkoholrelaterede sygdomme, hjertekarsygdomme og 

tobaksrelaterede lungesygdomme), læsioner forgiftninger og ydre påvirkninger, 

symptomer og abnorme fund og udredende undersøgelser (se nedenstående tabel 

samt bilag 18). 

 

- For at sikre anonymitet i data er diagnoser uden observationer eller kun få 

observationer grupperet i en kategori ”få eller ingen udskrivninger/besøg”. Få 

observationer er defineret som til og med fem for udskrivninger fra 

hospitalsbehandling med indlæggelse og til og med 10 for besøg for 

hospitalsbehandling uden indlæggelser. 

 

Metodiske udfordringer 
Der har i forbindelse med projektets aktiviteter været metodiske udfordringer, der 

relaterer sig til den kvalitative del såvel som den kvantitative del af aktiviteterne. 

 

 

Opmærksomhedspunkter i den kvalitative analyse 

Målgruppen for dette projekts kortlægning og mulige fremtidige indsats er borgere 

tilknyttet RAS. Denne målgruppe repræsenterer både borgere med udviklingshæmning 

samt borgere med psykosociale handicap. Ikke alene er disse to grupper meget 

forskellige, hvad angår forudsætninger og behov i relation til forebyggelse og tidlig 

opsporing, men der er også store forskelle inden for hver af de to grupper. De borgere, 

der er kommet til orde i interviewene, har muligvis på forhånd været optagede af 
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sundhed og forebyggelse, og deres udsagn er derfor ikke nødvendigvis repræsentative for 

den samlede brugergruppe. Ligeledes er det muligt, at de borgere med størst 

vanskeligheder (i forhold til udviklingshæmning eller psykosociale handicap) ikke har 

haft ressourcer til at deltage i interviewene.   

 

Store variationer i målgruppen kan også være af betydning for de svar, personalet har 

givet i forbindelse med de gennemførte interviews. I besvarelserne har personalet ikke 

konsekvent skelnet mellem borgere med forskellige grader af  vanskeligheder.  

 

Den kvalitative metode har været relevant i forhold til at få et overordnet billede af 

forskellige personers forskellige oplevelser af udfordringer, handlemuligheder og 

uformelle initiativer i arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing. Ligeledes er den 

kvalitative analyse blevet anvendt til at perspektivere data trukket i e-sundhed. I 

analysen er der fremhævet holdninger og perspektiver, der går igen hos flere 

repræsentanter inden for den enkelte personalegruppe eller brugergruppe, ligesom 

enkeltstående holdninger/opfattelser som udgangspunkt er udeladt. Med andre ord vil 

det overordnede billede, som den kvalitative analyse præsenterer, ikke nødvendigvis 

være genkendeligt for alle informanter.  

 

 

Opmærksomhedspunkter i den kvantitative analyse 

Udtrækkene dækker perioden 2011. Den korte periode skyldes, at diagnoser for borgere 

med psykosociale handicap kan ændre sig eller pludselig opstå. Ved en længere periode 

kan det ikke sikres, at borgere med psykosociale handicap har haft en diagnose i hele 

perioden. Det kan skabe en skævvridning. Det har den konsekvens, at der for nogle 

grupper er meget få observationer, hvilket påvirker validiteten og derved styrken i 

konklusionerne. Dette er specielt et problem, når der udregnes gennemsnit, da 

enkeltindivider kan trække gennemsnittet op eller ned. Særligt markant er dette for 

gruppen af borgere med udviklingshæmning, da denne gruppe består af den mindste 

population. I de tilfælde, hvor der ikke kan samles et tilstrækkeligt datagrundlag, er 

perioden blevet udvidet til at dække årene 2007-2011. Dette gør sig gældende for 

analysen af akutte/planlagte indlæggelser og for diagnoser.  

 

Den kvantitative analyse beskriver, hvor meget borgere i målgruppen bruger 

sundhedsvæsnet. Det er ikke et direkte mål for deres helbred. For borgere i målgruppen 

er der overordnet arbejdet med to hypoteser:  

 

- De har et større behov for at gå til læge - bl.a. på grund af livsstil. 

- De har mindre overskud til at gå til læge og mindre føling med krop og 

eventuelle symptomer - hvilket betyder, at de går mindre til læge.9 

 

Det er altså muligt, at to modsatrettede årsagsforhold til forklaring af brug af 

sundhedsvæsenet kan eksistere sideløbende: Den ene vil lede til et større forbrug, mens 

den anden vil lede til et mindre forbrug. Da det er sandsynligt, at begge tendenser kan 

gøre sig gældende samtidigt, kan de udligne hinanden. Det betyder, at aggregerede 

størrelser kan skjule store forskelle. I analysen af borgernes sundhedstilstand nedenfor 

løses problemet ved at sammenligne akutte og planlagte indlæggelser. Dette vil give en 

indikation på, i hvor høj grad indlæggelser er planlagte. I analysen brydes aggregerede 
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tal desuden ned til diagnoser. Det vil belyse, hvilke sygdomme borgere i målgruppen 

søger læge med samt påvise forskelle mellem disse og kontrolgruppen. Den kvantitative 

del kan ikke bevise årsagssammenhænge, men kun påvise sammenfald. Det betyder, at 

den kvantitative analyse ikke kan stå alene, men kan understøtte den kvalitative. 

 

 

BORGERNES SUNDHEDSTILSTAND 
For både gruppen af borgere med udviklingshæmning og borgere med psykosociale 

handicap, der er tilknyttet RAS, gælder, at mange har problemer med kost, rygning, 

alkohol og motion. Særligt er der i forhold til både borgere med psykosociale handicap og 

udviklingshæmning en stor andel, der er overvægtige. Derudover er der blandt borgere 

med psykosociale handicap mange, der ryger og en gruppe, der har 

misbrugsproblematikker som fx misbrug af alkohol, stoffer og smertestillende medicin. 

Rygning og alkoholmisbrug (eller misbrug af andre stoffer) er mindre udbredt hos 

borgere med udviklingshæmning, men forekommer også i denne gruppe. Personalet 

beskriver blandt begge målgrupper borgere med livsstilsrelaterede sygdomme som 

eksempelvis diabetes og vejrtrækningsproblemer. (jf. afsnit om forebyggelse) 

 

For at få et mere præcist overblik over målgruppernes sundhedstilstand er der blevet 

trukket data fra E-sundhed, der sammenligner borgere i målgruppen med en 

kontrolgruppe af øvrige borgere i kommunen i forhold til deres brug af 

sundhedssystemet og deres konkrete diagnoser (se evt. afsnittet Dataudtræk fra E-

sundhed).  

 

 

Borgernes brug af sundhedssystemet  
Nedenstående tabel viser andelen af individer inden for hver gruppe (borgere med 

psykosociale handicap og borgere med udviklingshæmning), der har været i kontakt med 

sundheds- og psykiatrisystemet mindst en gang i 2011. Af tabellen fremgår, at et 

tilsvarende antal borgere med psykosociale handicap har været ved almen læge mindst 

én gang i 2011 sammenlignet med kommunepopulationen generelt. For både 

kontrolgruppen og borgere med psykosociale handicap gælder det at 9 % ikke har været 

ved almen læge i 2011 år. Flere borgere med psykosociale handicap har været ved 

speciallæge såvel som i somatisk hospitalsbehandling mindst én gang i 2011 i 

sammenligning med kontrolgruppen – både med og uden indlæggelse. I forhold til 

psykiatri er denne gruppe – ikke overraskede - overrepræsenteret, både hvad angår 

hospitalsbehandling med og uden indlæggelser. 

 

Færre borgere med udviklingshæmning har været ved almen læge mindst én gang i 

2011 sammenlignet med kontrolgruppen. 14 % af borgere med udviklingshæmning har 

ikke været ved almen læge i 2011. For speciallæge og somatiske hospitalsbehandlinger 

ses samme mønster som for borgere med psykosociale handicap. Sammenlignet med 

kommunepopulationen er der en større andel af udviklingshæmmede, der har været i 

psykiatrisk behandling i 201110.  

 

Tabel 2 – Borgeres kontakt med sundheds- og psykiatrisystemet i 2011(andel af individer 

inden for hver gruppe i behandling mindst én gang i 2011) 
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Overordnet har en større andel af borgerne i målgruppen været i kontakt med 

sundhedssystemet og psykiatrien mindst én gang i 2011. Gruppen af borgere med 

udviklingshæmning, der ikke har været ved almen læge i 2011, er ca. 1.5 gang større 

målt i procent end både kontrolgruppen og borgere med psykosociale handicap. For 

borgere i målgruppen gælder, at flere borgere har været mere ved speciallæge og i 

behandling på hospitalet både med og uden indlæggelse i 2011 sammenlignet med 

kontrolgruppen.  

 

 

For at give et mere præcist billede af målgruppens brug af sundhedssystemet, er det 

nødvendigt at se nærmere på antallet af behandlinger for den gruppe af borgere, der har 

været i behandling i mindst en gang i løbet af 2011.  

 

Brug af sundhedssystemet målt på antal behandlinger  

Ved at sammenligne grupperne i forhold til gennemsnitlige antal hospitalsbehandlinger 

både med og uden indlæggelser, varighed af indlæggelser og det gennemsnitlige antal 

besøg hos almen- og speciallæge for borgere, der har været i kontakt med 

sundhedssystemet mindst en gang i 2011, fås et tydeligere billede af borgernes forbrug 

af sundhedsvæsnet og derved en indikation på deres sundhedstilstand.  

 

Tabel 3 – Gennemsnitlig brug af almen læge målt på antal besøg hos læge for borgere der 

har været ved lægen mindst en gang i 2011 

Borgergruppe 
Borgere med 
psykosociale handicap 

Borgere med 
udviklingshæmning Kontrolgruppe 

Antal besøg i 
gennemsnit per 
person 17,16 18,59 8,82 
 

Som i tabel 1 er andelen af borgere med psykosociale handicap, der ikke har været ved 

læge i 2011 den samme som for kontrolgruppen. Ses der nærmere på antallet af besøg 

hos almen læge for gruppen af borgere, der har været ved læge i 2011, ses der dog en 

tydelig forskel på de to grupper. Borgere med psykosociale handicap har dobbelt så 
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mange besøg hos almen læge som kontrolgruppen. Det betyder, at denne gruppe har 

længere forløb, når de kommer til læge. Dette kan indikere, at de, når de kommer til 

læge, har et større behov for lægehjælp.  

 

Gruppen af borgere med udviklingshæmning har en større andel, der ikke har været ved 

læge i 2011. Derudover har de dobbelt så lange forløb hos almen læge i sammenligning 

med kontrolgruppen. Der er altså færre borgere med udviklingshæmning, der har været 

ved almen læge i 2011, og de har længere forløb. Da der ikke er nogen grund til at tro at 

borgere med udviklingshæmning har et bedre helbred end den øvrige befolkning, kan 

dette indikere, at denne gruppe kommer for sent til læge og derfor har behov for mere 

behandling når først de kommer til læge. Dette understøttes af de interviewede 

praktiserende læger som netop havde en oplevelse af, at målgruppen
11

 ikke kommer til 

læge lige så hyppigt som andre og vurderede, at det er alt for sjældent i forhold til de 

problematikker de har.  

 

Generelt pegede de interviewede praktiserende læger på, at mange borgere i 

målgruppen har alvorlige sygdomme og symptomer når de kommer til læge, hvilket er i 

overensstemmelse med ovenstående tal. (jf. senere afsnit om tidlig opsporing) 

 

 

Tabel 4 – Gennemsnitlig brug af speciallæge målt på antal besøg hos speciallæge for 

borgere der har været ved speciallægen mindst en gang i 2011 

Borgergruppe 
Borgere med 
psykosociale handicap 

Borgere med 
udviklingshæmning Kontrolgruppe 

Antal besøg i 
gennemsnit per 
person 4,96 9,58 8,03 
 

På trods af at gruppen af borgere med psykosociale handicap har en lidt større andel, 

der har været ved speciallæge i 2011, har de ca. 3 færre besøg i gennemsnit ved 

speciallæge i sammenligning med kontrolgruppen. Borgere med udviklingshæmning har 

modsat borgere med psykosociale handicap lidt længere forløb med 1,55 flere besøg pr. 

person hos speciallæge. 

 

Tabel 5 – Gennemsnitlig brug af somatisk hospitalsbehandling målt på antal 

udskrivninger og sengedage for borgere der har været i indlagt mindst en gang i 2011  

Borgergruppe 
Borgere med 
psykosociale handicap 

Borgere med 
udviklingshæmning Kontrolgruppe 

Antal udskrivninger i 
gennemsnit per 
person 1,63 2,08 1,71 

 Antal sengedage per 
udskrivning i 
gennemsnit 6,37 3,59 4,27 

Antal sengedage i 
gennemsnit per 
person 10,34 7,46 7,33 
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Borgere med psykosociale handicap, der har været i somatisk hospitalsbehandling med 

indlæggelse i 2011 ligner kontrolgruppen målt på antal udskrivninger, da de kun har 

0.07 færre udskrivninger per person. Målt på antal sengedage per udskrivning har 

borgere med psykosociale handicap 6,37 sengedage i gennemsnit per udskrivning - mod 

4,27 sengedage for kontrolgruppen. Borgere med psykosociale handicap er altså indlagt i 

længere tid end kontrolgruppen, når de er indlagt. Det betyder, at borgere med 

psykosociale handicap, der har været indlagt i 2011, har ca. 3 sengedage mere om året 

per person12 sammenlignet med kontrolgruppen. 

 

Borgere med udviklingshæmning, der har været i somatisk hospitalsbehandling med 

indlæggelser i 2011, har 1,37 flere udskrivninger per person sammenlignet med 

kontrolgruppen. De har dog kun 3,59 sengedage per udskrivning, hvilket svarer til 0,68 

sengedage færre per udskrivning end for kontrolgruppen. Samlet set betyder det, at 

denne gruppe har et antal sengedage per person om året, der ligger på niveau med 

kontrolgruppen, men sengedagene er fordelt på flere indlæggelser.  

 

Det vil sige, at borgere med psykosociale handicaps er længere tid indlagt mens borgere 

med udviklingshæmning har hyppigere indlæggelser. De interviewede praktiserende 

læger pegede, som også nævnt ovenfor, på at symptomer og sygdommene ofte er 

alvorlige når målgruppen kommer. Desuden oplevede de, at målgruppen ofte har 

vanskeligt ved at forklare, hvor og hvordan de har ondt. (jf. afsnit om kommunikation) 

Dette kan muligvis spille en rolle i forhold til både længere og hyppigere indlæggelser.   

 

Tabel 6 – Gennemsnitlig brug af somatisk hospitalsbehandling målt på antal 

hospitalsbesøg for borgere der har været i hospitalsbehandling uden indlæggelse mindst 

en gang i 2011  

Borgergruppe 
Borgere med 
psykosociale handicap 

Borgere med 
udviklingshæmning Kontrolgruppe 

Antal besøg i 
gennemsnit per 
person 4,49 6,18 4,53 
 

Målt på antal besøg har borgere med psykosociale handicap, der har modtaget 

hospitalsbehandling uden indlæggelse i 2011 kun 0.04 flere besøg per person end 

kontrolgruppen. I denne gruppe er der dog 12 % flere der har været i 

hospitalsbehandling uden indlæggelse i 2011 end kontrolgruppen. Det betyder at 

forløbene er af samme varighed som kontrolgruppen, men der er flere personer der 

modtager behandling. 

 

Borgere med udviklingshæmning, der har været i hospitalsbehandling uden indlæggelse 

i 2011 har 1,65 flere besøg end kontrolgruppen i gennemsnit samtidig med, at der er 11 

% flere der har været i hospitalsbehandling uden indlæggelse i 2011.  

 

Sammenlagt giver dette et billede af, at målgruppen kommer lidt mindre til almen læge, 

men når de kommer til almen læge, har de længere forløb. Målgruppen bruger 

speciallæge mere og modtager oftere hospitalsbehandling. Generelt har målgruppen 

længere forløb, når de modtager hospitalsbehandling. For borgere med psykosociale 
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handicap gælder dette hovedsageligt for hospitalsbehandling med indlæggelse. For 

borgere med udviklingshæmning gælder dette hovedsageligt hospitalsbehandling uden 

indlæggelse. De længere forløb kan være en indikation på, at målgruppen kommer til 

læge for sent og derfor har behov for mere lægehjælp når først, de får kontakten.  

 

De forskelle i anvendelse af sundhedsydelser, der er mellem borgere med 

udviklingshæmning og borgere med psykosociale handicap og kontrolgruppen er 

interessante i mindst to perspektiver. Dels indikerer tallene, at der for borgere med 

udviklingshæmning og borgere med psykosociale handicap kan være 

livskvalitetsmæssige gevinster ved at styrke det forebyggende fokus. Dette for at 

understøtte, at borgere inden for de to målgrupper kommer rettidigt til læge, så 

eventuelle symptomer vurderes og behandles før de udvikler sig, og bliver mere 

behandlingskrævende. Og dels indikerer data, at der kan være kommunaløkonomiske 

gevinster ved at sætte yderligere fokus på forebyggelse.
 13

  

 

Akutte henholdsvis planlagt indlæggelser 

En indikator på ovenstående kan tilvejebringes ved at se nærmere på andelen af 

planlagte forløb i forhold til somatiske hospitalsbehandlinger med indlæggelser. Ved at 

sammenligne de akutte indlæggelser med de planlagte, ses det, at borgere med 

psykosociale handicap har markant flere akutte indlæggelser i forhold til planlagte i 

sammenligning med kontrolgruppen. 

 

Tabel 7 – planlagte versus akutte indlæggelser, 2007-2011 (Somatisk 

hospitalsbehandling med indlæggelse) 

 

 

At borgere med psykosociale handicap har langt færre planlagte forløb, kan indikere, at 

disse grupper ikke kommer til læge i tide og derfor får flere akutte forløb. Af 

nedenstående diagrammer ses det, at for borgere med psykosociale handicap er den 

                                                      
13

 På sundhedsområdet har kommunernes medfinansiering siden 2012 været fuldt aktivitetsbestemt. For 

somatiske indlæggelser er det aktivitetsafhængige bidrag fx hævet fra max ca. 5.000 kr. til max kr. 14.025. 

Omlægningen i finansieringsmodel er gennemført for at give kommunerne et yderligere incitament til at 

forebygge. (”Finansiering fra kommuner”, www.regioner.dk) 
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tendens mest markant for kvinder. De ligger ca. 15 % over kontrolgrupper for akutte 

indlæggelser. Kun 8,63 % af borgere med psykosociale handicap, der er kvinder, har 

planlagte indlæggelser. For mændene er der kun ca. 10 % forskel i forhold til 

kontrolgruppen.  

 

For borgere med udviklingshæmning er tendensen omvendt. Kvinder med 

udviklingshæmning bliver oftere indlagt i planlagte forløb i sammenligning med 

kontrolgruppen. Mænd med udviklingshæmning ligger på samme niveau som gruppen 

af mænd med psykosociale handicap.  

 

Tabel 8 – Planlagte versus akutte indlæggelser, 2007-2011 - Kvinder (Somatisk 

hospitalsbehandling med indlæggelse) 

 

 

 

Tabel 9 – Planlagte versus akutte indlæggelser, 2007-2011 - Mænd (Somatisk 

hospitalsbehandling med indlæggelse)  
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Diagnoser på det somatiske område 

Nedenstående tabeller viser den somatiske hospitalsbehandling
14

 med og uden 

indlæggelser fordelt på diagnoser. Diagnoserne er grupperet efter livsstilssygdomme, 

symptomer og abnorme fund, læsioner, forgiftninger og visse følger af ydre påvirkninger 

og udredende undersøgelser. Der er målt på gennemsnit af hele populationen for hver 

gruppe i perioden 2007-2011.  

 

Tabel 10: Somatisk hospitalsbehandling med indlæggelse fordelt på diagnoser, 2007-

2011 

Somatisk 

hospitalsbehandling 

med indlæggelser; 

antal udskrivninger 

per person for hele 

population 

Kommunepopulation 

18+ 

Borgere 

med 

psykosociale 

handicap 

Borgere med 

udviklingshæmning 

Kræft 0,113  N/A
15

 N/A 

type 2 diabetes 0,004 N/A N/A 

overvægt 0,001 N/A N/A 

alkoholrelaterede 

sygdomme 0,004 0,041 N/A  

hjertekarsygdomme 0,145 0,166 0,102 

tobaksrelaterede 

lungesygdomme 0,013  N/A N/A 

symptomer og 

abnorme fund 0,077 0,142 0,114 

Læsioner, 

forgiftninger og 

visse andre følger af 

ydre påvirkninger 0,089 0,213 0,102 

udredende 

undersøgelser 0,059 0,154  N/A 

 

Gruppen af borgere med psykosociale handicap bliver i mindre grad indlagt med kræft, i 

lidt større grad indlagt med hjertekarsygdomme og i større grad indlagt med 

alkoholrelaterede sygdomme i forhold til kontrolgruppen. Dette kunne tyde på, at denne 

gruppe har flere livstilssygdomme, men bliver underbehandlet i forhold til 

kræftsygdomme. Denne gruppe bliver til gengæld oftere indlagt til udredning eller i 

forbindelse med symptomer og abnorme fund16, hvilket kunne tyde på, at denne gruppe 

er sværere at diagnosticere (jf. afsnittet ” Kommunikation af sygdom”). Borgere med 

psykosociale handicap bliver oftere indlagt med indlæggelser læsioner, forgiftninger og 

følger af ydre påvirkninger.  

                                                      
14
 Det har ikke været muligt at anvende data på diagnoser for almen læge og speciallæge.  

15 
N/A henviser til at der i denne diagnosekategori er få eller ingen udskrivninger. Det samme gør sig gældende i 

tabel 11 vedr. gennemsnit af antal besøg. 

 
16

 Symptomer og abnorme fund er kategori for mere eller mindre usikre diagnoser og tilfælde, hvor det er svært 

at stille en diagnose. 
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Borgere med udviklingshæmning har ligeledes kun få indlæggelser for kræft. De har 

færre udredende undersøgelser end kontrolgruppen. Til gengæld har denne gruppe den 

største andel af symptomer og abnorme fund i forhold til kontrolgruppen. Dette kan 

ligeledes indikere, at denne gruppe er svær at diagnosticere. Dertil kommer, at denne 

gruppe, ligesom borgere med psykosociale handicap, har flere læsioner, forgiftninger og 

visse andre følger af ydre påvirkninger end kontrolgruppen. Dog ikke i samme grad som 

borgere med psykosociale handicap.        

 

Tabel 11: Somatisk hospitalsbehandling med indlæggelse fordelt på diagnoser, 2007-

2011 

Somatisk 

hospitalsbehandling 

uden indlæggelse: 

antal besøg per 

person for hele 

population 

Kommunepopulatio

n 18+ 

Borgere 

med 

psykosocial

e handicap 

Borgere med 

udviklingshæmnin

g 

Kræft 1,54 0,38 0,95 

type 2 diabetes 0,14 0,57 1,36 

overvægt  N/A  N/A  N/A 

alkoholrelaterede 

sygdomme 0,01 0,22  N/A 

hjertekarsygdomme 0,54 0,66 0,27 

tobaksrelaterede 

lungesygdomme 0,05 0,11  N/A 

symptomer og 

abnorme fund 0,40 0,35 0,41 

Læsioner, 

forgiftninger og visse 

andre følger af ydre 

påvirkninger 0,72 1,02 1,34 

udredende 

undersøgelser 1,16 1,42 1,15 

 

Tendensen med markant færre behandlinger for kræft for målgruppen sammenlignet 

med kontrolgruppen, går igen i hospitalsbehandlinger uden indlæggelse. Målgruppen 

bliver i langt højere grad behandlet for type 2 diabetes. Dette gælder specielt borgere 

med udviklingshæmning, der har 1.36 antal besøg per person i perioden 2007-2011. 

Borgere med psykosociale handicap modtager markant mere behandling for 

tobaksrelaterede lungesygdomme samt alkoholrelaterede sygdomme. I forhold til 

hospitalsbehandling uden indlæggelse, er der ikke den store forskel i antal 

hospitalsbehandling uden indlæggelse, der skyldes symptomer og abnorme fund. 

Målgruppen har samlet set flere hospitalsbesøg uden indlæggelse, der skyldes læsioner, 

forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger end kontrolgruppen.    

 

Samlet set er der ikke stor forskel på antallet af borgere fra målgruppen, der kommer i 

kontakt med en almen læge i 2011. Når målgruppen kommer til læge, har de dog 

markant længere forløb og har større risiko for at have behov for speciallæge eller 

hospitalsbehandling, hvor forløbene overordnet set også har tendens til at vare længere. 

Målgruppen har færre planlagte forløb og har større risiko for ikke at få en specifik 
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diagnose. Der er indikation på at de bliver underbehandlet i forhold til bl.a. kræft. 

Samlet set kan dette indikere, at denne gruppe ikke kommer i forbindelse med 

sundhedssystemet i rette tid og at de er svære at diagnosticere. 

 

 

FOREBYGGELSE 
I forhold til den del af denne kortlægningsundersøgelse, der handler om forebyggelse 

er der valgt at se på, hvordan der i dag på tilbuddene under RAS arbejdes med 

forebyggelse ud fra de såkaldte KRAM-faktorer. KRAM-faktorerne ligger til grund for 

kommunens sundheds- og forebyggelsespolitik
17

. Ved KRAM-faktorerne forstås kost (K), 

rygning (R), alkohol (A) og motion (M). Men herudover er der fokus på, hvad borgerne 

selv definerer som et sundt og godt liv.  

 

Foruden kost, rygning, alkohol og motion har Rudersdal Kommunes sundheds- og 

forebyggelsespolitik også rusmidler, mental sundhed og kronisk sygdom som 

indsatsområder. Der findes i dag ryge- og alkoholpolitikker på RAS’ tilbud, men der er 

ingen formelle retningslinjer i forhold til arbejdet med kost og motion på Psykiatri- og 

Handicaps fagområde. Der foregår dog sundhedstiltag i forhold til den enkelte borger. 

Således indgår det i nogle borgeres pædagogiske planer, hvor der fx kan være fokus på 

kost, motion el.lign. Følgende vil det blive beskrevet, hvordan der mere overordnet 

arbejdes med forebyggelse på tilbuddene under RAS. Ligeledes vil de særlige 

udfordringer, der knytter sig til forebyggelsesarbejdet blive beskrevet, idet disse er 

særligt centrale i forhold til en fremtidig sundhedsindsats.  

 

Helt overordnet gives der udtryk for et ønske om at arbejde mere fokuseret med 

forebyggelse og have et større fokus på sundhed. Dette gælder for både medarbejderne, 

ledelsen og borgere.  

 

 

Fællestræk for målgrupperne 
I arbejdet med forebyggelse er der enkelte fællestræk mellem RAS’ to brugergrupper, 

borgere med psykosociale handicap og borgere med udviklingshæmning, som vil blive 

gennemgået i det følgende. Generelt er der dog forskelle i de problematikker, der har 

vist sig for målgrupperne, og herunder især de vanskeligheder der gør sig gældende i 

forhold til det pædagogiske arbejde med forebyggelse. De særlige kendetegn vil blive 

beskrevet efterfølgende.  

 

 

Kost 

For de borgere der bor i bofællesskaber, er kosten præget af en kostpolitik med vægtning 

af sund mad, og krav om at der serveres grønt til måltiderne – særligt de dage, hvor 

personalet er til stede ved madlavningen/måltiderne. Kostplanerne på bostederne 

udarbejdes af borgerne med vejledning fra det pædagogiske personale. Det pædagogiske 

                                                      
17

 Helt overordnet relaterer sundheds- og forebyggelsespolitikken sig til Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2: 

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe 

rammer for sund levevis. Stk. 2: Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til 

borgerne. 
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personale understreger, at borgeren har ret til at bestemme, hvad de spiser i deres eget 

hjem, og at det således også er borgerne, der bestemmer indholdet af kostplanerne. Som 

udgangspunkt er der enighed om, at der skal være et grønt alternativ til alle måltider, i 

praksis er der borgere, der ikke rør salaten.    

 

Borgere der lever i egen bolig og modtager bostøtte spiser hovedparten af deres måltider 

ude – i RAS’ café eller på deres værested. Her opleves det ikke, at der er tilstrækkeligt 

med sunde alternativer. Enkelte medarbejdere og brugere beskriver, at der primært 

serveres ”god gammeldags” mad med sovs og kartofler, såsom krebinetter, flæskesteg 

m.v., og at salaten ofte er kedelig. Derudover anvendes lette løsninger som junkfood, da 

det kan virke uoverskueligt selv at skulle lave maden. Der var to af de interviewede 

borgere, der var visiteret til en kommunal madordning.  

 

Mange af de adspurgte borgere på tværs af de to målgrupper angiver selv at have 

problemer med vægten og det samme påpeges af de interviewede medarbejdere. 

Hovedparten har problemer med overvægt – enkelte blandt gruppen af borgere med 

psykosociale handicap har problemer med undervægt. Størstedelen er opmærksom på, 

at det er vigtigt at spise sundt, men giver samtidig udtryk for, at det kan være svært at 

praktisere i hverdagen. Borgere inden for begge målgrupper efterlyser støtte til 

madlavning fra medarbejderne, der yder bostøtte. Borgere med psykosociale handicap 

kan have svært ved at motivere sig og bruge ressourcer, mens borgerne med 

udviklingshæmning mangler kompetencer i forhold til madlavning.  

 

Rygning og alkohol 

Der er rygere blandt begge målgrupper, men der er en væsentligt større andel af rygere 

blandt gruppen af borgere med psykosociale handicap end blandt gruppen af borgere 

med udviklingshæmning. Det samme billede gør sig gældende, hvad angår alkohol, hvor 

der blandt gruppen af borgere med psykosociale handicap vurderes at være en lille 

gruppe med et decideret misbrug.  

 

På alle af RAS’ tilbud er der lavet politikker i forhold til rygning og det er således ikke 

tilladt at ryge på fællesarealerne, hvilket respekteres af borgerne. På et enkelt tilbud 

har man et rygerum. Der er flere rygere blandt gruppen af borgere med psykosociale 

handicap, der af forskellige grunde har valgt at stoppe med at ryge, og som har gjort 

dette selvstændigt ved brug af Nicorette. Der er også rygere, der har behov for anden 

støtte til at stoppe, men som savner rygestopkurser, der tager hensyn til målgruppens 

særlige behov - dette gælder fx størrelsen på holdene. Dette har været afholdt i RAS’ 

regi tidligere.  

 

Der er på alle RAS’ tilbud husregler for indtagelse af alkohol som er vedtaget af 

borgerne. Disse husregler begrænser muligheden for at drikke alkohol på 

fællesarealerne. De fleste tilbud serverer kun alkohol i små mængder og kun ved 

højtider. 

 

 

Motion 

Hovedparten af borgerne, der er interviewet, dyrker regelmæssig motion og personalet 

på mange af RAS’ tilbud gør et stort arbejde for at understøtte borgerne i at motionere.  

F.eks. går flere til gymnastik, fitness eller går mange ture. Borgerne inddrages i høj 

grad i de udbudte fritidstilbud og er opmærksomme på, at det er sundt for dem at røre 
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sig jævnligt. For mange borgere er det dog svært at finde motivationen på trods af 

tilbud.  

 

Samtidig gives der blandt borgerne med udviklingshæmning og medarbejderne udtryk 

for, at der mangler motionstilbud, bl.a. fordi målgruppen kun i begrænset omfang kan 

rummes i almindelige motionstilbud. Antallet af borgere med udviklingshæmning med 

samme motionsinteresser er ikke stort, hvilket kan gøre det svært inden for den enkelte 

kommune at oprette nok kvalificerede tilbud. Nogle medarbejdere peger på, at 

mulighederne for tværkommunale samarbejder på området er mindsket af 

strukturreformen. Efter strukturreformen har det fx vist sig, at mange kommuner har 

taget borgere hjem til egne tilbud og derfor er et tværkommunalt hockeyhold for borgere 

med udviklingshæmning bl.a. blevet nedlagt. Samtidig gjorde de interviewede ledere 

samt enkelte medarbejdere opmærksom på, at der har været forsøgt flere forskellige 

motionstilbud, som fx fælles badminton m.v., men at der ikke tilslutning til tilbuddene 

fra borgernes side. 

 

Blandt borgerne med psykosociale handicap gav flere udtryk for, at de meget gerne ville 

have medarbejderne, der yder bostøtte, med i fitnesscenteret, da de ikke kan overskue 

selv at komme af sted på trods af de rette intentioner. Men dette er der ikke 

umiddelbart mulighed for at få bevilget, da det ikke på nuværende tidspunkt er en del af 

ydelseskataloget, som danner rammen for det pædagogiske arbejde. Der er dog flere 

bostøttemedarbejdere, der vælger at give pædagogisk vejledning, mens de går en tur 

med borgeren og på den måde får lagt motion ind i det daglige arbejde med borgeren.  

 

 

Særlige kendetegn for borgere med udviklingshæmning 
En stor del af borgerne med udviklingshæmning, der er tilknyttet RAS, har 

vægtproblemer - primært overvægt. Til gengæld fylder misbrug, rygning og alkohol 

generelt ikke meget hos denne gruppe borgere. Blandt de interviewede var der en 

enkelt, der tidligere havde haft et massivt misbrug af stoffer, men som var kommet ud af 

misbruget uden støtte. Det er kun få, der ryger, og der angives, at enkelte drikker en øl 

indimellem til maden el.lign. Men intet tyder på, at det fylder særligt meget eller kan 

kategoriseres som en problematik, der bør adresseres. I forhold til forebyggelse og 

borgere med udviklingshæmning er det således kost og motion, der er fokus på.  

 

 

Kost, motion og impulsstyring 

Flere medarbejdere giver udtryk for, at borgere med udviklingshæmning kan være 

vanskelige at fastholde i et forløb omkring fx sund kost. De er ofte meget impulsstyret, 

så selvom de har udtrykt ønske om at spise sundt og dyrke motion, er det ikke sikkert, 

at de kan holde fast i det i praksis. Samtidig gøres der opmærksom på, at borgere med 

udviklingshæmning som gruppe betragtet er blevet meget sundere, end de har været 

tidligere. Dette skyldes en øget opmærksomhed på sundhed, og at der i højere grad 

serveres sund mad på fx bofællesskaberne. Et enkelt bofællesskab serverer 

portionsanretninger med henblik på at kontrollere mængden af mad, da de oplever, at 

borgerne kan have svært ved at stoppe med at spise. Hvis de ønsker mere mad end den 

første portion, serveres der salat eller andet sundt mad.  
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Særlige kendetegn for borgere med psykosociale handicap 
For gruppen af borgere med psykosociale handicap tilknyttet RAS, er den mentale 

sundhed afgørende for, hvorvidt de får lavet aktiviteter, der relaterer sig til 

forebyggelse. Eftersom at mange af borgerne har det vanskeligt psykisk, bliver det 

fysiske ikke plejet. De praktiserende læger beskriver, at særligt borgere fra den gruppe, 

der ikke har støtte i hjemmet, er i dårlig stand, når de kommer til lægen - med dette 

henvises til dårlige tænder, dårlig almen tilstand og dårlig hygiejne. De borgere, der er 

interviewet oplever ikke at have overskud til at spise sundt eller dyrke motion. Social 

isolation og mangel på sociale netværk påvirker ligeledes motivationen for sund kost og 

motion. Flere giver udtryk for, at det kræver energi at lave mad og mentalt overskud, 

hvilket de fleste ikke oplever at have. Derfor bliver det svært at tænke i forebyggelse. 

Flere borgere angiver, at psykofarmaka gør, at de ikke føler mæthed og derfor spiser 

mere end nødvendigt. Forebyggelsesarbejdet i forhold til gruppen af borgere med 

psykosociale handicap skal derfor ses i tæt sammenhæng med deres mentale overskud 

og medicinforbrug. 

 

 

Selvmedicinering 

Ingen af de adspurgte borgere har aktuelt et alkoholmisbrug, men flere har tidligere har 

haft det. Misbruget blev angivet som selvmedicinering – alkoholen var en måde at 

håndtere en udiagnosticeret eller ubehandlet sindslidelse. Der bliver givet udtryk for, at 

det har været en lettelse at stoppe, da det gjorde det nemmere at identificere den 

psykiske sygdom, som ellers i en vis grad blev sløret af misbruget. Det pædagogiske 

personale giver udtryk for, at der er en mindre gruppe borgere tilknyttet RAS, der stadig 

har et misbrug. En borger beskriver erfaringer med at stoppe et misbrug. Hun havde 

erfaringer med, at man inden for misbrugsområdet manglede viden om og erfaringer 

med sindslidelse og vise versa, og at dette havde vanskeliggjort en afvænning. Ifølge 

ledelsen af RAS er der i dag tilbud i kommunen, der tilgodeser dobbeltproblematikker 

hos borgere.  

 

 

Udfordringer i arbejdet med forebyggelse 
Både ledelsen og medarbejderne fra RAS har gjort opmærksom på, at der knytter sig en 

række pædagogiske udfordringer til arbejdet med forebyggelse. Udfordringerne er til 

stede i arbejdet med både borgere med psykosociale handicap og borgere med 

udviklingshæmning, men de kan fylde forskelligt, alt efter hvilken funktion 

medarbejderen varetager.  

 

 

Forebyggelse er et følsomt område 

Det er uundgåeligt, at de pædagogiske medarbejdere i forebyggelsesarbejdet bliver 

konfronteret med egen livsstil - som fx madvaner og rygevaner. Arbejdet med 

forebyggelsesindsatser kan derfor være meget følsomt. Det kan være vanskeligt at 

overbevise borgerne om at stoppe rygningen, hvis man som pædagogisk medarbejder, 

ikke selv ønsker at stoppe. Flere af de pædagogiske medarbejdere italesætter dette 

dilemma. Nogle af medarbejderne har valgt at gennemføre fx fælles rygestopkurser 

sammen med brugerne. Da medarbejderne har en afgørende indflydelse på 

forebyggelsesindsatsen i forhold til RAS’ brugere, er det afgørende, at de hele tiden 

forholder sig til deres egne fordomme og holdninger til kost, rygning, alkohol og motion. 
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Medarbejderne oplever at må træde varsomt, og passe på ikke at tvinge noget ned over 

hovedet på borgerne og løfte pegefingre af borgernes valg af mad, mangel på motion osv. 

Foruden at kunne stille deres egen livsførsel til skue, kan dette - hvilket af personalet 

opleves som et mere alvorligt problem - skubbe borgeren væk. Presser medarbejderne for 

hårdt på i forhold til fx at stoppe et alkoholmisbrug, kan konsekvensen være, at 

borgeren føler, at han/hun må lyve om sit misbrug, hvilket kan belaste relationen 

mellem borgeren og personalet. 

 

 

Strukturelle begrænsninger 

Flere borgere giver udtryk for, at de har behov for støtte fra medarbejderne, hvis de skal 

blive bedre til at spise sundt eller dyrke mere motion. Borgerne mangler enten 

ressourcer eller kompetencer til at fastholde en sund livsstil. I kommunens 

ydelseskatalog indgår forebyggelse i relation til KRAM-faktorerne ikke. Dette 

fremhæves som en udfordring af flere medarbejdere. Så længe sundhed eller 

forebyggelse ikke er en del af bevillingen, arbejdes der ikke eksplicit med dette og det 

bliver mere op til den enkelte medarbejder i samarbejde med borgeren.   

 

 

Hvem afgør forebyggelsesinitiativer? 

Borgere, der er brugere af RAS, er myndige mennesker med ret til at bestemme over 

deres eget liv. Personalet føler derfor ikke, at de i sidste ende har ret til at blande sig i, 

hvordan borgeren skal leve sit liv. Der italesættes en forsigtighed fra personalets side, 

hvad angår forebyggelsesindsatsen med henblik på at sikre, at borgeren ikke føler, at 

der tvinges noget ned over hovedet på dem i forhold til valg af mad, behov for motion 

osv. Medarbejdernes rolle bliver derfor i høj grad at støtte borgerne, når de selv giver 

udtryk for fx at ville stoppe med at ryge. Flere medarbejdere nævner desuden, at det er 

muligt at give udtryk for egne holdninger om borgernes livsførsel, såfremt der bruges en 

god gang humor. Dermed understreges relationens afgørende betydning for, hvorvidt og 

hvordan personalet lykkes med at påvirke borgerens vaner.   

 

 

TIDLIG OPSPORING 
For at mindske alvorlige sygdomme er det ikke tilstrækkeligt at forholde sig til 

forebyggelse og initiativer, der relaterer sig til dette. Det er også vigtigt at kigge på, 

hvordan der arbejdes med tidlig opsporing.  

 

Tidlig opsporing af sygdom foregår traditionelt i sundhedsvæsnet og har til formål at 

lokalisere risikofaktorer og tidlige sygdomstegn hos patienter med henblik på 

behandling eller risikobegrænsning. Formålet er, at patientens gener hurtigst muligt 

mindskes og i yderste konsekvens, at borgerens chance for at overleve øges. I arbejdet 

med borgere, der har behov for socialpædagogisk støtte afgrænser tidlig opsporing sig 

ikke alene til sundhedssystemet. Det pædagogiske personale spiller ofte en central rolle 

i opsporingsarbejdet og kan have en væsentlig indflydelse på, hvorvidt og hvordan den 

indledende kontakt med sundhedssystemet iværksættes.  

 

I det følgende vil der blive beskrevet karakteristika for borgere tilknyttet RAS med 

afsæt i både en sundhedsfaglig, pædagogisk og brugerrettet vinkel. Afslutningsvist vil 

nogle af de udfordringer, der relaterer sig til tidlig opsporing i forhold til målgrupperne, 

blive skitseret. 
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Fællestræk for målgrupperne 
I arbejdet med tidlig opsporing er der en række fællestræk for RAS’ to brugergrupper. 

Det er vigtigt at nævne disse fællestræk, men også at holde sig for øje, at det der på 

overfladen kan se ud som ensartede problemstillinger, det ofte dækker over 

væsensforskellige problematikker. 

 

 

Kropsfornemmelse og symptomregistrering 

For de praktiserende læger og pædagogiske medarbejdere er der enighed om, at begge 

målgrupper ofte har en dårlig kropsfornemmelse, og at dette kan være af betydning for, 

hvorvidt og hvordan de registrerer symptomer på sygdom og er i stand til at give udtryk 

for hvad de oplever. Medarbejdere, der yder bostøtte - eller øvrigt pædagogisk personale 

omkring borgeren - oplever, at det kan være nødvendigt at hjælpe borgeren med at blive 

opmærksom på mulige symptomer på sygdom ved at tale med borgeren om det.  

Borgernes behov for andres støtte til at opdage sygdom betyder dels, at personalet har et 

særligt ansvar på dette område, men også at risikoen for at sygdom opdages senere er til 

stede som følge af afhængigheden af en tredje part, foruden borgeren selv og den 

praktiserende læge.    

 

 

 

Målgruppernes brug af den praktiserende læge 

De praktiserende læger oplever, at målgrupperne generelt går til lægen sjældnere end 

andre borgere, og at symptomerne hos patienterne derfor ofte også er mere alvorlige, når 

de kommer, og det pædagogiske personale deler denne opfattelse. Som beskrevet i 

afsnittet om ”Borgernes sundhedstilstand” understøtter data fra E-sundhed, at borgerne 

har mere alvorlige lidelser, når de kommer til lægen, idet de har flere akutte og 

længerevarende indlæggelser end den øvrige population. Dette skal ses i sammenhæng 

med, at gruppen har mange læsioner, forgiftninger mv. sammenlignet med den øvrige 

befolkning. Forudsætter man at gruppen samtidig har samme forekomst af andre 

lidelser - som fx kræft - som den øvrige population, burde behovet for lægebesøg også 

være markant større for gruppen. Data fra E-sundhed, at borgere med psykosociale 

handicap kommer lige så meget hos den praktiserende læge som den øvrige befolkning, 

mens dette ikke gør sig gældende i forhold til gruppen af borgere med 

udviklingshæmning.  

 

 

Kommunikation af symptomer  

Når målgrupperne kommer til lægen, oplever lægerne ofte, at denne gruppe patienter 

kan have vanskeligt ved at redegøre for deres sygdomsforløb og symptomer, og at det 

kan være vanskeligt for lægen at fastholde patientens opmærksomhed og koncentration 

i konsultationen. Lægerne oplever desuden, at det pædagogiske personale mangler 

redskaber til at lave systematiske observationer for de patienter, der ikke er i stand til 

selv at formidle deres symptomer. Vanskeligheder med kommunikation af symptomer og 

sygdomsforløb kan gøre det særligt vanskeligt at fastsætte en diagnose og kan være 

medvirkende årsag til - sammen med karakteren af borgerens sygdom - at antallet af 

akutte indlæggelser generelt er højere for borgere tilknyttet RAS end for kommunens 

øvrige befolkning (jf. afsnittet ”Borgernes sundhedstilstand”). Dette gælder dog ikke 
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kvinder med udviklingshæmning, der har færre akutte indlæggelser og flere planlagte, 

end de øvrige grupper. Hvad der ligger bag dette er uvist. 

 

 

Fastholdelse i behandling 

Det kan også være vanskeligt at få patienterne til at komme igen og dermed at fastholde 

dem i et diagnosticerings- eller behandlingsforløb. Lægerne vurderer, at de samlet set 

har behov for mere tid til disse patientgrupper, særligt til opfølgningsarbejdet, hvis de 

skal kunne tilbyde en god behandling. Patientgruppen har af hver deres grunde ofte 

ikke ressourcer til selv at huske eller at være opsøgende omkring den diagnose, de 

eventuelt har fået af lægen.  

 

 

Den praktiserende læges forudsætninger 

De praktiserende læger og det pædagogiske personale påpeger begge, at målgruppen 

kan være vanskelig for lægerne at forholde sig til. Det kan være en stor udfordring for 

lægen at vurdere den enkelte patients kognitive forudsætninger og kommunikation. De 

praktiserende læger nævner, at der kan gå lang tid i mellem, at de ser en patient i 

denne målgruppe, og at det på denne baggrund kan være vanskeligt at opbygge den 

tilstrækkelige ekspertise. Det beskrives, at man i forhold til andre patientgrupper - fx 

hjertepatienter, nyrepatienter etc. - har specialistviden, men at dette ikke findes på 

samme måde i forhold til borgere med udviklingshæmning, hvorfor det som 

udgangspunkt er op til den enkelte læge at prøve sig frem.  

 

Særlige perspektiver i relation til borgere med 

udviklingshæmning 
De borgere med udviklingshæmning, der benytter sig af RAS, er som udgangspunkt 

relativt velfungerende kognitivt og har et talesprog. Alligevel beskrives særlige 

udfordringer i relation til målgruppen i arbejdet med tidlig opsporing: 

 

 

Lægebesøg 

Det pædagogiske personale oplever, at borgerne med udviklingshæmning som 

udgangspunkt kun går til lægen på opfordring.  Borgerne kender til livsstilssygdomme 

og mange har erfaringer med pårørende, der rammes af fx kræft. Alligevel er der blandt 

gruppen af borgere med udviklingshæmning mange, der mangler de kognitive 

forudsætninger til at sætte sig ind i symptomerne og konksekvenser af en alvorlig 

sygdom, og derfor er det det pædagogiske personale, der skal tage initiativet til at få 

borgeren undersøgt i sundhedssystemet. Som nævnt i afsnittet ”Kropsfornemmelse og 

sygdomsregistering” understreger dette personalets rolle og betydning i arbejdet med 

tidlig opsporing. 

 

 

Screeninger 

Det vurderes samlet set blandt de interviewede, at borgere med udviklingshæmning 

sjældnere end andre deltager i screeningsundersøgelser for fx livmoderhalskræft. Dette 

kan hænge sammen med, at borgeren ikke selv opsøger undersøgelserne, at personalet 

ikke opfordrer til det, eller at lægerne vurderer det irrelevant ud fra en vurdering af 
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borgerens livssituation - herunder grad af seksuel aktivitet18 . Ligeledes har læger 

erfaringer med pårørende, der ikke tillader undersøgelser, der kan virke ubehagelige for 

patienten. En kvinde med udviklingshæmning gav ved fokusgruppeinterviewet udtryk 

for, at hun ikke troede, at man måtte gå til lægen, såfremt man ikke fejlede noget. 

Kvinden havde aldrig selv deltaget i en kræftscreening.  

 

Tal fra E-sundhed viser, at borgere med udviklingshæmning har markant færre 

indlæggelser for kræft end kommunens øvrige population (se side 19). Dette kan, ifølge 

en undersøgelse fra 201119, hænge sammen med, at færre borgere med 

udviklingshæmning deltager i screeninger og dermed diagnosticeres med 

kræftsygdomme. Manglende viden om screeninger og muligheden for at aflægge lægen 

besøg uden at være syg, kan være en af flere forklaringer på at borgere med 

udviklingshæmning i mindre grad end andre deltager i kræftscreeninger. Andelen af 

borgere med psykosociale handicap der diagnosticeres og behandles for kræft er endnu 

lavere sammenlignet med antallet blandt borgere med udviklingshæmning. Dette kan 

skyldes manglende mentalt overskud til at opsøge lægen. 

 

 

 

Sundhedssystemets kompetencer i forhold til målgruppen 

Generelt vurderer de pædagogiske medarbejdere, at hospitalspersonalet mangler viden 

om og forståelse af målgruppen. Dette kommer fx til udtryk, når de udskriver en patient 

uden at undersøge, om der er personale til at tage imod dem derhjemme. Det varierer 

meget fra læge til læge, hvordan den enkelte lykkes med at kommunikere med den 

udviklingshæmmede. Manglende kompetencer hos sundhedspersonalet i forhold til at 

kommunikere med målgruppen stiller særlige krav til samarbejdet mellem 

sundhedsvæsnet og det pædagogiske personale.   

 

 

Særlige perspektiver i relation til borgere med psykosociale 

handicap 
Borgere med psykosociale handicaps brug af sundhedssystemet kan ikke ses adskilt fra 

deres øvrige vanskeligheder. For mange af disse borgere har deres psykosociale 

handicap og mentale tilstand en afgørende betydning for deres fysiske sundhedstilstand. 

 

 

Sind og legeme 

Borgerne og det pædagogiske personale fremhæver begge borgerens psykiske velvære 

som afgørende for, hvilken opmærksomhed de har på deres krop, og hvilke ressourcer de 

magter at lægge i eksempelvis et lægebesøg.  Det kan fx være svært for borgere at magte 

et lægebesøg, hvis de er ramt af angst, psykoser eller andet og har vanskeligt ved at 

forlade deres hjem eller at være i kontakt med andre mennesker. Dette kombineret med 

en ringe kropsfornemmelse kan betyde, at lægebesøg udskydes eller helt fravælges. 

Nogle har omvendt - som en del af deres sygdom - et stort behov for at blive undersøgt. 

                                                      
18

 Der må gøres opmærksom på, at de praktiserende læger også refererede til brugere uden for RAS, der er 

væsentligt funktionsnedsat, og på denne baggrund ikke vurderes at være i stand til at have et sexliv. Det vides 

ikke, om der blandt udviklingshæmmede tilknyttet RAS er borgere, der ikke vurderes at have et sexliv. 

19
 Udviklingshæmmet og kræftramt: Louise Boye Larsen & Maria Lincke Jørgensen, udgivet af Helsefonden 2011. 
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En del af borgerne beretter, at de har helbredsmæssige vanskeligheder, der relaterer sig 

til medicinen eller indirekte til deres sindslidelse - herunder problemer med kolesterol, 

blodtryk og sukkersyge. Det er for flere af borgerne i medicinsk behandling vanskeligt at 

skelne mellem den lægelige kontrol, der relaterer sig til psykiatrien og deres 

psykofarmaka, og den kontrol, der relaterer sig til deres almene sundhedstilstand og 

kontrol ved praktiserende læge.  

 

 

Samarbejdet med den praktiserende læge 

Det generelle billede fra de interviewede praktiserende læger er, at borgere med 

psykosociale handicap ofte har en dårlig hukommelse og koncentration samt kan mangle 

overskud til at sætte sig ind i egen sygdom. Det er desuden nødvendigt, at lægen gør 

noget særligt for at motivere patienten til at komme igen. Derudover oplever de 

praktiserende læger, at de skal træde mere varsomt og må udvise en vis fleksibilitet i 

forhold til gruppen af borgere med psykosociale handicap. Nogle gange har patienten 

ikke bestilt tid, når han/hun kommer forbi, og patienten har måske ikke tålmodighed til 

og forståelse for, at et akut problem ikke altid kan afhjælpes med det samme. Derudover 

må lægen overveje nøje, hvorvidt og hvornår der skal gribes til tvangsindlæggelse, da 

erfaringen er, at dette kan føre til et lægeskift. Dette stiller særlige krav til lægen i 

forhold til viden om patientens særlige vanskeligheder og muligheder for at skabe 

fleksible løsninger, der kan tilgodese disse. 

 

 

Udfordringer i arbejdet med tidlig opsporing 
Der findes en række udfordringer i forhold til arbejdet med tidlig opsporing hos borgere 

tilknyttet RAS. Disse udfordringer opleves af og relaterer sig i særdeleshed til det 

pædagogiske personales arbejde og er centrale at holde sig for øje i den fremtidige 

sundhedsindsats i Rudersdal Kommune. I det følgende vil der blive redegjort for de 

oplevede udfordringer.  

 

 

Udfordringer i det pædagogiske arbejde med tidlig opsporing  

Oplevelsen af udfordringer blandt det pædagogiske personale er fælles på tværs af RAS’ 

to målgrupper. Det er imidlertid meget forskelligt, hvor stor den enkelte udfordring 

opleves, alt efter om de pædagogiske medarbejdere arbejder med borgere med 

udviklingshæmning eller borgere med psykosociale handicap. 

 

 

Kompetencer i forhold til tidlig opsporing 

Der findes i dag ingen formelle retningslinjer for medarbejdere under RAS i forhold til 

arbejdet med tidlig opsporing. Der er heller ikke udarbejdet lokale retningslinjer på 

tilbuddene under RAS, om end et enkelt tilbud har udviklet en praksis, hvor der 

arbejdes systematisk med sundhedsobservationer. Derfor peger medarbejderne på, at 

arbejdet med tidlig opsporing ligger hos den enkelte medarbejder og i kulturen på de 

enkelte tilbud. Da personalet ofte har en stor betydning for, hvorvidt og hvornår 

borgerne kommer til lægen, er det interessant at få et billede på, hvordan tilbuddet og 

den enkelte medarbejder arbejder med tidlig opsporing. 
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Størstedelen af medarbejderne på RAS er pædagogisk uddannede. Dette personales 

arbejde med sundhedsobservationer er derfor forankret i egne erfaringer og viden om 

sygdomssymptomer. Hos den gruppe af medarbejdere, der har en sundhedsfaglig 

baggrund, er sundhedsobservationerne forankret i denne, og inden for denne faggruppe 

er der også medarbejdere, der har en mere systematisk tilgang til tidlig opsporing, 

hvilket fx vil sige, at observationerne skrives ned og at der holdes faste møder, hvor 

borgernes sundhedstilstand evalueres. På tilbuddene er den almindelige praksis, at en 

observation vedrørende en borgers helbred/trivsel vendes med relevante kolleger, og at 

borgeren eventuelt opfordres til at gå til lægen.  Den generelle vurdering fra den 

samlede personalegruppe er - i modsætning til hvad de praktiserende læger vurderer - 

at de har de nødvendige kompetencer i forhold til at spotte sygdomstegn. 

   

 

Hvem har ansvaret for tidlig opsporing 

En del af medarbejderne fremhæver, at tidlig opsporing og sundhedsobservationer som 

udgangspunkt ikke opfattes som en del af den pædagogiske opgave. Der argumenteres 

for, at denne opgave må ligge hos de praktiserende læger. Det pædagogiske personales 

rolle begrænser sig til at opfordre til lægebesøg, hvis der er mistanke om sygdom. Dette 

betyder også, at personalegruppen ikke nødvendigvis ønsker at erhverve sig de 

sundhedsfaglige kompetencer, som de praktiserende læger kunne ønske sig (jf. afsnittet 

”Kommunikation af sygdom”).  Den sundhedsfaglige viden, der efterspørges i 

medarbejdergruppen, relaterer sig først og fremmest til viden om bivirkninger ved 

psykofarmaka i relation til borgere med psykosociale handicap samt viden om 

betydningen af blanding af medicin. RAS’ ledelse understreger ligeledes, at tidlig 

opsporing ligger i yderkanten af RAS’ ydelser, og at det derfor skal formuleres af 

ledelsen, hvis opgaven skal prioriteres. 

 

I diskussionen af ansvaret for tidlig opsporing fremhæves indirekte også borgerens eget 

ansvar. De pædagogiske medarbejdere fremhæver, at borgerne er voksne mennesker, 

der selv afgør, hvordan de vil leve deres liv, og om de rent faktisk ønsker at gå til lægen. 

I dag er det ikke muligt for personalet at foretage sig yderligere, hvis ikke borgeren 

ønsker at gå til lægen, da dette vil blive opfattet som magtanvendelse. Der er kun meget 

få magtanvendelser på RAS, der relaterer sig til lægebesøg.  

 

 

Hvad betyder opsporing for relationen til borgeren 

For det pædagogiske personale er relationsarbejdet, og etablering og fastholdelse af 

sociale netværk for borgerne, det helt centrale i indsatsen. Arbejdet med tidlig opsporing 

(og forebyggelse) opfattes ikke bare som underordnet denne indsats, men vurderes af 

medarbejdere direkte at kunne modarbejde arbejdet.  

 

I arbejdet med borgere med psykosociale handicap er det, ifølge nogle medarbejdere og 

det tilbud de repræsenterer, afgørende at skabe et frirum, hvor der ikke tales om eller 

tænkes i sygdom, og hvor borgerne ikke føler sig overvåget. Personalet bruger mange 

ressourcer på at skabe en tillidsfuld relation mellem dem selv og borgeren, da denne 

relation er afgørende for gennemførslen af det pædagogiske arbejde - og i sidste ende 

borgerens trivsel. De vurderer, at forhold der relaterer sig til forebyggelse og tidlig 

opsporing, er så følsomt for målgruppen, at det risikerer at udfordre relationsarbejdet. 

Flere medarbejdere konkretiserer skismaet, idet de beskriver, at de har en så god 

relation til borgeren, at de får lov til at komme med til lægebesøg, men også at det kan 
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være svært at korrigere borgerens eventuelle usande udsagn til lægen af frygt for at 

udfordre relationen efterfølgende. Dette stiller medarbejderen i et svært dilemma.  

 

I det pædagogiske arbejde med borgere med udviklingshæmning understreges, at de 

tilbud der gives til borgerne skal tage udgangspunkt i deres behov for pædagogisk støtte, 

og at man ved at fokusere på tidlig opsporing risikerer at gøre borgerens hjem 

”hospitalsagtigt”.  

 

Centralt for medarbejderne er et stærkt fokus på normalisering af borgernes liv, og 

sundhedsindsatser og sundhedsobservationer opfattes til dels som modsætninger hertil. 

Dette, sammen med fokus på relationen mellem medarbejder og borger, understreger 

nødvendigheden af maksimal brugerinddragelse og dialog i en fremtidig 

sundhedsindsats. 

 

 

Udfordringer i samarbejdsrelationerne 

Det pædagogiske personale og de praktiserende læger beskriver begge de udfordringer, 

som deres tavshedspligt giver i samarbejdet omkring borgeren i forbindelse med 

diagnosticering og behandling. Begge parter spiller en central rolle for en 

sundhedsfaglig indsats omkring borgeren, men parterne har ikke mulighed for at 

udveksle potentielt vigtige informationer uden samtykke fra borgeren. Borgernes 

samtykke i forhold til personalets inddragelse begrænser sig til deltagelse ved 

lægebesøg. Personale og sundhedspersonale har ikke mulighed for at kontakte hinanden 

direkte vedrørende observationer og bekymringer.  

Den væsentligste udfordring i sundhedsarbejdet omkring borgere med psykosociale 

handicap relaterer sig, ifølge parterne, til samarbejdet med psykiatrien. Medarbejdere 

og praktiserende læger oplever, at dialogen med psykiatrien er vanskelig. Det kan være 

svært at blive hørt i forhold til observationer og bekymringer, der er gjort i forhold til 

borgeren, eller at sikre et samarbejde omkring ordination af forskelligt medicin i de to 

lægefaglige regi. 

 

Der er ovenfor nævnt flere grunde til, at et samarbejde mellem psykiater, praktiserende 

læge og pædagogisk personale er centralt. Først og fremmest er den psykiske velvære 

afgørende for, om borgeren får dyrket motion og spist varieret kost og samtidig kan 

bivirkninger ved psykofarmaka ligeledes påvirke den fysiske trivsel. Endvidere er der 

behov for, at psykofarmaka samstemmes med øvrige andre indsatser og 

medicinudskrivning til patienten.  

 

  

Udfordringer i det lægefaglige arbejde med tidlig opsporing 

De praktiserende læger oplever, at der er en række udfordringer, der knytter sig til 

arbejdet med borgere med psykosociale handicap og borgere med udviklingshæmning. 

Dette relaterer sig først og fremmest til den måde sundhedssystemet er organiseret på.  

 

 

Sundhedssystemets krav til brugerne 

I dag er sundhedssystemet organiseret sådan, at en borger selv skal tage initiativ til 

kontakten med den praktiserende læge. Dette kan være svært for borgere inden for 

projektets målgruppe, og det skaber en øget risiko for, at borgerne ikke kommer tidsnok 

til lægen i forbindelse med sygdomssymptomer, eller at de ikke fastholdes i et 
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længerevarende behandlingsforløb. Ligeledes kan det i nogle tilfælde være svært for 

målgruppen at indordne sig de rammer, som lægerne arbejder under – herunder hvor 

meget tid, der afsættes til den enkelte patient, krav til patienten i konsultationen 

vedrørende beskrivelse af sygdomssymptomer og forløb, modtagelse af information om 

videre behandling osv. Alt sammen forhold af betydning for samarbejdet mellem læge og 

patient.  

 

Med andre ord er der noget, der tyder på, at sundhedssystemet i dag er for løstmasket til 

borgere, der kræver særlige rammer og hensyn i samarbejdet med sundhedssystemet. 

Skal borgere, der ikke selv tager initiativ til kontakt med sundhedssystemet, 

diagnosticeres tidligere, stiller det krav til det pædagogiske personale, der oftere er 

sammen med borgerne. Lægerne efterlyser, at det pædagogiske personale enten selv får 

større kompetencer i forhold til systematiske sundhedsobservationer, og/eller at der 

skabes en større specialisering inden for området, hvor huslæger eller en kvalificeret 

sygeplejerske tilknyttes denne gruppe borgere. Dette vil sikre bedre forudsætninger for 

tidlig opsporing og vil også muliggøre en sundhedsfaglig specialisering i forhold til 

målgrupperne. Til gengæld vil det ønskede tiltag nødvendiggøre en svær diskussion om 

retten til selvbestemmelse (fx af egen læge, retten til at fravælge sundhedsbesøg mv.), 

henholdsvis risikoen for at borgerens helbred forringes, eller i værste fald at borgerens 

liv forkortes.         


