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Social- og Sundhedsudvalget har den 27. til 29. maj 2015 været på studietur til Stockholm. Studieturen
var tilrettelagt i et samarbejde mellem Det Danske Kultur Institut og Social- og Sundhedsforvaltningens
Sekretariat.
Deltagere:
Social- og sundhedsudvalgsformand Britt Jensen
Social- og sundhedsudvalgsmedlem Lene Due
Social- og sundhedsudvalgsmedlem Ahmed Dhaqane
Social- og sundhedsudvalgsmedlem Claus Gisselmann Olsen
Social- og sundhedsudvalgsmedlem Henrik Kalat Pedersen
Socialdirektør Ole Pass
Ældre- og handicapchef Allan Pedersen
Administrationschef Janne Egelund Andersen

Programmet var sammensat således, at det repræsenterede et bredt udsnit af Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde. Erfaringerne fra studieturen vil indgå i den fremtidige udvikling af Social- og
Sundhedsforvaltningens områder, ikke mindst på sundhedsområdet, hvor udviklingen af det nære sundhedsvæsen vil stå højt på dagsordenen i den kommende tid, herunder også samspillet mellem kommunerne og regionerne. Områder, der også fylder meget i Sverige.
Nedenstående gennemgås i korte træk de enkelte besøgssteder med henblik på en nærmere drøftelse
på social- og sundhedsudvalgets møde i august 2015.

Møde med SLSO - Stockholm läns sjukvårdsområde:
Stockholms sundhedsområde er inddelt i flere distrikter, hvor vi besøgte Liljeholmens Värdcentral.
Besøget blev indledt med en generel introduktion til opdelingen af deres sundhedsopgaver. Opgaverne
varetages i et samspil mellem kommune, region og Parlement. Ca. 9,5% af Sveriges BNP bruges på
Sundhedsvæsenet. En del af aktørerne på sundhedsområdet er private aktører, og der betales 20 euro
pr. besøg hos læge, indtil der indenfor 1 år er betalt ca. kr. 1100. Der betales ikke for børns lægebesøg.
Liljeholmens Värdcentral ”tilbyder” følgende funktioner (det primære sundhedsområde):
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Praktiserende læger
Hjemmesygeplejen
Psykosocialt team
Astma modtagelse
Modtagelse af borgere med forhøjet blodtryk
Diabetes rådgivning
Fodlæge
Gynækologi
Forskning, Uddannelse og udvikling i samarbejde med de andre värdcentraler
Børnesundhed
Nær Akut funktion - varetager de enkle og ikke komplicerede tilfælde, eksempelvis infektioner.
De tager ikke røntgen og blodprøver

Derudover ”huser” Liljeholmens Värdcentral følgende funktioner:
 Laboratorium
 Røntgen
 Neurolog
 Diætist
 Paramedicin
 Kiropraktik
 Jordemoder – fødselsforberedelse og undersøgelser
 Familiebehandling
Värdcentralen så det som en stor fordel at være så mange forskellige fagligheder samlet i ”et hus”, idet
det gav mulighed for at tilbyde stor faglighed i de enkelte tilbud, sikrede en tværfaglig indsats samt gav
mulighed for vidensdeling mellem områderne. Funktionerne blev udøvet i et tæt samarbejde med Socialforvaltning, Arbejdsformidling og Sygesikring.

Møde med StoCKK – Stockholms center for kommunikativ og kognitiv støtte og teknologier til børn, unge og voksne:
StoCKK hører under forvaltningsområdet Habilitering og Sundhed og er et supplement til Stockholm
kommunes samlede rehabiliteringsindsats. Der er 20 medarbejdere med forskellige kompetencer (socialpædagoger, logopæd ‘er, psykologer, teknikere og terapeuter).
Målgruppen er borgere i alle aldre med kommunikative eller kognitive udfordringer: Udviklingshæmmede, autister, nyerhvervede hjerneskade, bevægelseshæmmede og borgere med ADHD. Udover disse
borgere er StoCKK også et tilbud til deres pårørende og til fagpersoner på områderne eksempelvis
Stockholms institutionspersonale.
Formålet er at give mere viden om og øge tilgangen til kognitiv og kommunikativ behandling. Dette sker
gennem rådgivning på nettet, telefon, mail samt ved Åbent Hus arrangementer og individuelt aftalte
møder. StoCKK ønsker at ligge i front i udviklingen af kognitive og kommunikative hjælpemidler.
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Under studiebesøget så vi en lejlighed, de havde indrettet med forskellige hjælpemidler både nogle rent
lavpraktiske men også nogle teknologiske hjælpemidler, der kan være med til at gøre det nemmere for
målgruppen at håndtere hverdagssituationer, herunder planlægning, erindring og kommunikation.
Vi fik også præsenteret et større udvalg af programmer og app’s, der alle understøtter målgruppens behov for kommunikation.

Møde med Fryshuset – Et ungdomscenter i Stockholm:
Fryshuset er en non-governmental organization, der henvender sig til alle unge, men med særligt fokus
på udsatte unge.
Fryshuset Sverige har eksisteret i 30 år og består af 50 sociale virksomheder og 6 aktivitetshuse i Sveriges største byer. Fryshuset har i alt 500 ansatte og arbejder med over 30.000 unge. Det er en non-profit
organisation, hvor et eventuelt overskud går til arbejdet med de unge.
Frysehusets formål er, at gøre det muligt for unge at forandre verden gennem deres passioner, således
at deres passion er løftestangen for at opnå forandring for det enkelte individ eller for grupper af unge.
Det skal være den enkelte unges motivation for forandring, der skal medvirke til at den unge udvikler sig
til en aktiv og deltagende medborger.
Frysehuset tilbyder:
 Grundskole
 Gymnasium
 Fritidsaktiviteter: Skate, basket, dans, fittness mm.
 Sommerferieaktiviteter
 Projekter (med selvstændig økonomi) for særligt udsatte grupper
 Iværksætteri
 Coaching og mentorordninger
 Ungdomskorps, der er med til at skabe ro og tryghed i lokalområdet
Vi fik en guidet rundtur, hvor ikke mindst deres sportsfaciliteter, gav et godt indtryk af, at det er en organisation, der er af stor betydning for lokalområdets unge og ikke mindst de mere sårbare familier.

Møde med Nockebyhöjden – Et pleje- og omsorgscenter for ældre:
Nockebyhöjden består både af ældreboliger, et plejecenter samt et sundhedscenter. Vores besøg drejede sig primært om plejecenteret.
Fælles for personalet på Nockebyhöjden er at det gode værtsskab er i fokus i varetagelsen af alle opgaver. Der skal være fokus på det, der går godt, og dette fokus skal være med til at skabe mere af det gode.
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En stor gruppe af plejecenterets beboere er demente. Tilgangen til beboerne er den salutogenetiske
metode (der tages udgangspunkt i den enkeltes ressource), og fokus er på faktorer, der fremkalder
sundhed og velvære fremfor på sygdom. Gennem kulturelle, sociale og eksistentielle aktiviteter opnås
ro, et engagement og begribelighed for beboerne, så centeret bliver et hjem og ikke en institution.
Sundhed ses som en ressource og ikke som en tilstand.
Vi blev introduceret til det undervisningsforløb som samtlige ansatte har været igennem, så faciliteterne
på centeret og fik et indblik i nogle af aktiviteterne. Det generelle indtryk var, at Nockebyhöjdens tilgang
til deres beboere på mange måder svarer til den udvikling, der er sket og løbende er i udvikling på vores
egne plejecentre/plejehjem.
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