Hjælpemidler
- effektvurdering og nytteværdi
- arbejdsmiljø og livskvalitet

Min kørestol betyder ALT
Hos Else Nielsen i Farum er hjælpemidlerne et væsentligt bidrag til livskvaliteten.
Samtidig beskytter de hendes hjælpere mod arbejdsskader

Af: Irene Brandt, journalist

”Hvad gjorde man egentlig før i tiden?”
spørger Else Nielsen, mens hun hænger i
liftsejlet, som skal hjælpe med at flytte
hende fra kørestolen til sengen. Spørgsmålet hænger også i luften, for hvad
gjorde man egentlig før plejesenge, kørestole og lift blev almindelige hjælpemidler hos handicappede borgere?
Måske gjorde man ingenting. Næppe en
drømmetilværelse og i hvert fald en skærende kontrast til Else Nielsens liv, som
trods to benamputationer leves hver dag
- med glæde!
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”Jeg er så glad for alle de hjælpere,
der kommer hér. De er også utroligt
flinke til at hente mig og bringe mig
hjem igen, så jeg kan komme over i centret,” siger Else Nielsen, der for fire år
siden flyttede ind i en ældrebolig i tilknytning til Gedevasevang i Farum. Da
hun flyttede ind, var hun dårligt gående,
i dag bruger hun kørestol, for sygdom
kostede hende først det ene og dernæst
det andet ben. Hun har derfor mange
uundværlige hjælpemidler i sit hjem, ligesom hun har brug for megen hjælp til
at klare hverdagen.
”Min kørestol betyder ALT, for mig.
Uden den kunne jeg ikke komme nogen

vegne. Liften var jeg i begyndelsen betænkelig ved; men den er vigtig, fordi
den beskytter mine hjælpere mod arbejdsskader - og så kan jeg faktisk godt
finde mig i den, for det er dét, der skal
til. I det hele taget er jeg utrolig glad for,
at der er nogen, der har opfundet alle de
hjælpemidler, som giver mig et godt liv
og beskytter mine søde hjælpere,” fortæller Else Nielsen.
Billederne i denne pjece viser Else Nielsen sammen med hendes hjælpere, Hatice Sen og Karina Nissen. Sammen med
billederne fortæller vi historien om nytteværdien, som Else, Hatice og Karina
beskriver den.

Hjælpemidler
– effektvurdering og nytteværdi
– arbejdsmiljø og livskvalitet
Udgifterne til tekniske hjælpemidler til mennesker med
funktionsnedsættelser og til plejepersonalet i social- og
sundhedssektoren er en stor post på de offentlige budgetter, og udgifterne synes velbegrundede:
 De tekniske hjælpemidler kan give mennesker med
funktionsnedsættelser mulighed for at være selvhjulpne
og at leve uafhængigt i egen bolig.
 Tekniske hjælpemidler kan være en nøglefaktor i bestræbelserne på at nedsætte de fysiske belastninger og
de mange ryglidelser og løfteskader blandt plejepersonalet i social- og sundhedssektoren.
 Tekniske hjælpemidler er god økonomi, idet udgifterne
til indkøb og implementering af hjælpemidler kan opvejes af besparelser på øget selvhjulpenhed og besparelser på f.eks. hjemmehjælp, færre skader og mindre sygefravær.
Dokumentationen for nytteværdien eller effekten af de
mange hjælpemidler er imidlertid ikke god nok, og behovet for en samlet teknologivurdering af indsatsen er derfor stort.
I starten af 2005 blev der indledt et samarbejde mellem
Dansk Rehab Gruppe, LEDERFORUM, Arbejdsmiljøinstituttet, Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital, Socialforskningsinstituttet og Hjælpemiddelinstituttet, om at
udvikle et fælles projekt, der kunne sætte fokus på
nytte/effekt ved brug af hjælpemidler inden for ældre- og
handicapområdet.

Hjælpemidler
- effektvurdering og nytteværdi
- arbejdsmiljø og livskvalitet

Denne pjece er finansieret af Helsefonden og udgivet i et samarbejde mellem LEDERFORUM og
Dansk Rehab Gruppe.

En indledende undersøgelse, finansieret af Helsefonden,
har beskrevet den viden, der findes rundt om i verden om
effekten af hjælpemidler, og den er samlet i Statusrapporten ”Hjælpemidler til mennesker med funktionsnedsættelser – effektvurdering og nytteværdi”.
Rapporten præsenterer resultaterne af et studie af dansk
og international litteratur om effekten af at bruge hjælpemidler i social- og sundhedssektoren. Rapporten beskriver
nytteværdien af hjælpemidler som arbejdsredskaber, ud
fra en brugervinkel og ud fra en samfundsøkonomisk vinkel.
Resultaterne peger på, at hjælpemidler kan nedsætte den
fysiske belastning hos plejepersonalet, at brugeren kan
blive mere selvhjulpen og at hjælpemidler kan være en
økonomisk rentabel investering, fordi f.eks. sygefraværet
blandt plejepersonalet falder.
Da litteraturen er sparsom lægger rapporten op til, at der
etableres et integreret forskningsprogram til at belyse nytteværdien af hjælpemidler på de tre områder.

Denne pjece formidler i kort form resultaterne af projektet. Statusrapporten, pjecen og andet materiale om hjælpemidler og nytteværdi kan hentes på:
www.rehabgroup.dk/detnytter

Denne pjece er en præsentation af statusrapporten:
‘Hjælpemidler til mennesker med funktionsnedsættelser - effektvurdering og nytteværdi’
Statusrapporten er udarbejdet af:
Steen Bengtsson, Socialforskningsinstituttet
Åse Brandt, Hjælpemiddelinstituttet

Redaktion og layout: Irene Brandt

Niels Ebbehøj, Arbejds- og miljømedicinsk Klinik, H:S Bispebjerg Hospital

Foto: Jens Nørgaard Larsen, Scanpix

Nils Fallentin, Arbejdsmiljøinstituttet

Tryk: Økotryk, Skjern

Martin Rasmussen, Socialforskningsinstituttet
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Hvad er
nytteværdi?
Udgifterne til tekniske hjælpemidler
for mennesker med funktionsnedsættelser repræsenterer en betragtelig del af de samlede sociale udgifter
og udgjorde i 2002 ca. 2,8 mia. kr.
Samfundsmæssigt set synes udgifterne velbegrundede: De tekniske
hjælpemidler gør det muligt for mennesker med funktionsnedsættelser at
leve uafhængigt i egen bolig, og er
dermed en vigtig forudsætning for, at
vi kan håndtere en demografisk udvikling, hvor antallet af plejekrævende
ældre vil stige markant. Samtidig er
de tekniske hjælpemidler blevet en
nøglefaktor i bestræbelserne på at
nedsætte de fysiske belastninger og
de mange ryglidelser og løfteskader
blandt plejepersonalet i social- og
sundhedssektoren.
Imidlertid findes der i dag ikke viden,
der dokumenterer, at det valgte udgiftsniveau er det rigtige og det mest
optimale. Vi ved heller ikke, hvorfor
der er store regionale forskelle på
udgifterne til hjælpemidler.

Evaluering viser store forskelle på
hjælpemiddelniveauet i England
Et af få forsøg på en sammenhængende evaluering af hjælpemiddelområdet er gennemført i England i 2000. Den uafhængige instans - The
Audit Commission - gennemførte her en større undersøgelse af hjælpemidler til ældre og mennesker med funktionsnedsættelser. Formålet var at opnå den bedst mulige brug af offentlige ressourcer og derved sikre et optimal bidrag til samfundet. I kommissoriet til den faglige
revision præciseres, at undersøgelsen ikke skal ses som et snævert
forsøg på at spare penge. Tværtimod ses en effektiv hjælpemiddelpolitik som en afgørende faktor for at omkring 7 millioner ældre eller
funktionshæmmede personer i England kan sikres en uafhængig eksistens og opnå værdighed og selvagtelse. Hjælpemidler betragtes som
centrale for effektiv rehabilitering, de forøger livskvalitet og - som
noget af det vigtigste - reducerer sygelighed på et omkostningsniveau,
der ligger langt under omkostningerne ved alle andre former for behandling i sundhedssystemet.
Resultater fra undersøgelsen er offentliggjort i rapporten "Fully equipped" og konklusionerne er gennemgående kritiske over for den førte
hjælpemiddelpolitik.
I den overordnede sammenfatning af evalueringen fremhæves således
først og fremmest den store og uacceptable forskel på serviceniveauet i forskellige dele af England, som tilsyneladende er helt uden
sammenhæng med de underliggende behov for hjælp i befolkningen.
Kvalitet og niveau af hjælpemiddelydelser synes generelt at afhænge
mere af vaner og tradition end en egentlig analyse af det bidrag hjælpemidler kan bidrage med, ligesom tildelingskriterier ofte forekommer inkonsistente og uklare for brugere, plejepersonale og pårørende. Endelig understeges at plejepersonalets arbejdsforhold er afgørende at medtage i en samlet vurdering af hjælpemiddelområdet.

Liften beskytter mine hjælpere
»Liften var jeg i begyndelsen betænkelig ved; men den er vigtig, fordi den beskytter mine hjælpere mod
arbejdsskader - og så kan jeg faktisk godt finde mig i den,« siger Else Nielsen. Hendes hjælpere; Hatice Sen og Karina Nissen er også glade for liften, som hjælper dem med at passe på sig selv, når de
plejer Else Nielsen.
»Vi har et tungt arbejde, så det er vigtigt, vi hele tiden passer på os selv. Heldigvis får vi god opbakning fra vores leder, så vi får de hjælpemidler, vi beder om. Selv har jeg en simpel rettesnor, jeg arbejder efter: Føles det forkert, så må der findes et hjælpmiddel, som kan aflaste mig i arbejdet,« siger Karina Nissen.
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Madrassen tager
trykket
Når hjælperne klokken 20.30 har
hjulpet Else Nielsen i seng, kan
hun ikke ved egen hjælp kommer
derfra igen. Først når hjælperne
kommer ved halv ni-tiiden næste
dags morgen, kan Else Nielsen
komme op og over i sin kørestol.
Else Neilsen har derfor både telefon, nødkald, vandglas og remotekontrollen til TV inden for rækkevidde på det mobile sengebord.
Hun har også mulighed for selv
at lægge hovedenden ned, når
hun vil sove, ved hjælp af styreenheden til den elektriske plejeseng.
»Lige siden jeg flyttede hertil, har
jeg haft en trykaflastende madras
i sengen, som sørger for, at jeg
ikke får tryksår, selvom jeg ligger
længe i sengen,« fortæller Else Nielsen.
Karina Nissen og Hatice Sen er
også glade for plejesengen: »Den
giver os mulighed for at arbejde i
den rigtige arbejdshøjde; men det
er vigtigt, vi lægger sengehesten
ned under arbejdet, så vi ikke
står og hænger i ryggen ind over
sengen« forklarer Karina Nissen.

Hvad ved vi om nytteværdien af hjælpemidler?
Baseret på en litteraturgennemgang kunne de danske forskere påvise store
forskelle med hensyn til kvantitet af den viden, der findes om brugernes nytte
af forflytningshjælpemidler og mobilitetshjælpemidler: Hvor der findes en del
undersøgelser, der omhandler brugerens nytte af mobilitetshjælpemidler, er
der meget begrænset viden om brugernes nytte af eller ulemper i forbindelse
med brugen af forflytningshjælpemidler, og der findes kun få redskaber, der
decideret er udviklet til anvendelse ved evaluering af brugernytte af hjælpemidler.
Ud over forflytningshjælpemidler kan andre hjælpemiddeltyper også have betydning for personalets og de pårørendes arbejdsmiljø. Hvert tiltag, som sætter personer med funktionsnedsættelser i stand til at klare sig selv i højere
grad, vil således aflaste personale og pårørende - f.eks. mobilitetshjælpemidler, der anvendes af personer med nedsat gå funktion.
Der findes således mange forskellige aspekter af brugernytte af mobilitetshjælpemidler. Grænsefladen mellem brugernes og hjælpernes nytte vil fortrinsvis være at finde i området "aktiviteter og deltagelse", som dels handler
om overhovedet at kunne udføre diverse aktiviteter og dels om at kunne udføre dem selvstændigt, hvorved hjælperne i de fleste tilfælde aflastes.
Sammenfattende konkluderes, at der findes metoder til vurdering af nytten
af hjælpemidler på brugerniveau, men at disse metoder ikke er systematisk
anvendt, og slet ikke i en dansk sammenhæng.
Nytte for hjælpere/personale. De redskaber eller virkemidler, der har været
brugt for at nedsætte belastning og begrænse ryglidelserne hos hjælperne
(plejepersonalet), spænder fra træning i forskellige forflytningsteknikker til
indførelse af tekniske hjælpemidler, som minimerer eller helt fjerner behovet for manuelle patientforflytninger. I de senere år er fokus skiftet fra træning i teknikker ved forflytningsinstruktører til indførelse af tekniske hjælpemidler.

Loftlifte-projekt på St. Josephs
hospital, British Columbia, Canada
I 1998 blev der installeret 65 loft lifte på et provinshospital i British
Columbia i Canada, Resulaterne for plejernes arbejdsmiljø og ulykkesrisiko var markante: En follow-up undersøgelse udført af de Canadiske arbejdsmiljømyndigheder kunne tre år senere påvise et fald i
58% på antallet af forflytningskader. Samtidig sås et betydeligt reduktion i hospitalets udgifter i forbindelse med forflytningsskaderne som
faldt fra $ 196.000 om året til $ 92.000 om året, hvilket betød at alle
udgifter i forbindelse med instalering af loftliftene var tjent ind på
kun 3.9 år.

Behov for mere
viden om nytteværdi i Danmark
I den internationale litteratur
er fundet 13 artikler om indførelse af tekniske hjælpemidler
til forflytning og deres effekt
på plejepersonalets helbred,
sikkerhed og sundhed. Næsten
alle studier er fra USA eller
Canada.
Sammenlagt viser de refererede studier, at der efter indførelse af tekniske hjælpemidler på hospitalsafdelinger og
plejehjem sker et dramatisk
fald i omkostningerne til arbejdsrelateret sygefravær.
En direkte overførsel af resultaterne til danske forhold er
imidlertid usikker. Dels er niveauet for hjælpemiddelforsyning i Danmark noget højere
som udgangspunkt, dels er vi i
højere grad henvist til spørgeskemarapportering af effekten,
og endelig er den årlige arbejdstid kortere i Danmark.
Samtidig mangler undersøgelser inden for hjemmeplejen.
Der er således et udækket
behov for undersøgelse af effekten af de meget store anstrengelser, der gøres i Danmark for at nedbringe plejepersonalets bevægeapparatbelastning ved anskaffelse af hjælpemidler i plejesektoren.
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Omsorg medfører
rygulykker
'Med hensyn til anmeldte rygskader ligger plejesektoren
højt. I en redegørelse fra Arbejdsskadestyrelsen "Arbejdsskadestatistik 2002" behandles
omfanget af, og udviklingen
inden for rygskader. Af statistikken fremgår, at anmeldte
rygskader udgjorde 17% af
samtlige anmeldte skader i
2002, mens deres andel af erstatningsudgifterne i samme år
udgjorde 36%. Opgøres anmeldelser pr. sektor er den offentlige sektor helt dominerende med 50% af samtlige
rygulykker, og her er det overvejende i social- og sundhedssektoren, at rygulykkerne forekommer. Arbejdsskadestyrelsen konkluderer da også, at
"langt de fleste rygulykker forekommer i de brancher, hvor
der drages omsorg for andre
mennesker".

Hvordan måler vi
bedst effekten for
plejepersonalet?
I princippet kan effekten af en intervention i plejepersonalets arbejdsmiljø
måles på kort, på mellemlangt og på langt sigt. Det er af stor betydning når
interventioner planlægges, at man gør sig klart, hvor lang tid man har til sin
opfølgning, og at målemetoder indrettes efter hvilken effekt, man ønsker at
demonstrere.
På kort sigt kan effekten være jobtilfredshed, anmeldte arbejdsulykker, eller
dage med bevægeapparatbesvær. Effekten på kort sigt vil kunne registreres i
spørgeskemaundersøgelse eller måske oven i købet i dagbogsformat.
Effekt på mellemlangt sigt kan dreje sig om sygefravær, personaleomsætning,
anmeldte arbejdsulykker. Effekten på mellemlang sigt kan måles på store grupper ved hjælp af arbejdsskaderegisteret, ved hjælp af registreringer via sikkerhedsorganisation og arbejdsplads og endelig ved hjælp af spørgeskema.
Effekten på langt sigt vedrører arbejdsophør, tidlig pensionering, hospitalsbehandlinger. Effekten undersøges ved hjælp af registre og spørgeskema.
Alle disse tre typer af effektmål er afhængig af, at der foretages en grundig basisregistrering af personerne, der indgår i undersøgelsen.

Gode arbejdsvaner læres under uddannelsen
»Allerede på Social- og Sundhedsskolen får vi en god og grundig instruktion i, hvordan vi kan undgå
arbejdsskader ved hjælp af blandt andet forflytningshjælpemidler og gode arbejdsstillinger,«
fortæller social- og sundhedshjælper Hatice Sen.
For Else Nielsen er bade- og toiletstolen et uundværligt hjælpemiddel,
som blandt gør det muligt for hende at få bad to gange om ugen.
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Plejesektoren
centralt placeret i
arbejdsmiljøindsatsen
I en dansk arbejdsmiljøpolitisk sammenhæng er det vigtigt at fremhæve
sektorens og plejepersonalet nøgleplacering i regeringens "Redegørelse
om fremtidens arbejdsmiljø 2010 - ny
prioritering af arbejdsmiljøindsatsen"
fra 2005.
Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær er et af fire prioriterede indsatsområder, og tunge løft er en af de
dominerende risikofaktorer. Alene
på grund af antallet af ansatte og det
iøjefaldende risikobillede er det klart
at en reduktion i omfanget af løft og
for- flytninger i sundheds/socialsektor er afgørende for en succesfuld
gennemførelse af forebyggende indsatser inden for det prioriterede område. Det er således ikke realistisk at
forestille sig, at regeringens forventede målsætninger på muskel-skeletområdet kan opfyldes uden en omfattende indsats inden for sundhedssektoren.
Analyseres de enkelte risikofaktorer
for rygbesvær eller rygskader inden
for sektoren er patientforflytninger
den enkelfaktor, som slår stærkest

igennem. Overbelastningsskader i
forbindelse med patienthåndtering er
f.eks. den primære årsag ved udbetalte arbejdsskadeerstatninger i England. Samtid har biomekaniske undersøgelser vist, at ved almindeligt
forekommende patientforflytninger
kan kompressionskraften i lænderyggen ofte overstige den foreslåede
grænseværdi for makismal acceptabel
kompressionskraft.
I en dansk rapport noteres på baggrund af en litteraturgennemgang, at
hovedparten af de fundne undersøgelser finder en høj forekomst af
selvrapporterede bevægeapparatsymptomer hos sygehjælpere og ansatte i hjemmeplejen. Sygehjælpere
får oftere end sygeplejersker førtidspension pga. bevægeapparatlidelser,
og hjemmehjælpere har en højere forekomst af anmeldte ulykker og lidelser fra bevægeapparatet end pædagoger. Rapporten fremhæver imidlertid også manglen på højkvalitetsopfølgningsundersøgelser med flere
udførlige målinger af eksponeringsfaktorer og helbredsmål.

0-løftpolitik
- en del af
lovgivningen
i USA
Indførelsen af tekniske hjælpemidler i USA er som hovedregel blevet kædet sammen med
en mere overordnet formulering af en nul-løft politik (zerolift). I denne sammenhæng ses
hjælpemidlet som et ud af flere
elementer - herunder arbejdsorganisatoriske, uddannelsesmæssige og holdningsmæssige
tiltag - som samlet sigter mod
en reduktion af bevægeapparatlidelser, løfteskader og sygefravær blandt personalet.
Støttet af de amerikanske sygeplejersker faglige organisation har der samtidig været et
stærkt pres for at gøre en
"nul-løft" politik påbudt indenfor hele sektoren gennem en
specifik klausul i de enkelte
staters lovgivning. Flere stater
har allerede indført en lovgivning som påbyder brugen af
tekniske hjælpemidler til patientforflytninger (f.eks. Texas
og Washington) og en egentlig
national lovgivning er i øjeblikket under diskussion.

Ud i det fri - ved egen hjælp
»På sygehuset spurgte de mig på et tidspunkt om, hvor meget jeg egentlig kommer udenfor. De syntes, jeg så så bleg ud. Dengang kom jeg kun uden for min dør, når mine hjælpere kom og hentede mig
over i centret. Jeg kan nemlig ikke selv låse døren. Min terrasse kunne jeg slet ikke komme ud på, så
dér kom jeg aldrig selv ud,« fortæller Else Nielsen.
Heldigvis havde hun dengang en hjælper, Martin, som var en rigtig handyman. Han lavede to snoretræksanordninger ved Else Nielsens terrassedør, så hun dels kunne åbne - og senere lukke - terrassedøren fra kørestolen, og dels ved hjælp af Martins fikse kørestolsrampe også kan komme over dørtrinnet. Så nu kan Else Nielsen komme ud i det fri - ved egen hjælp.
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Maden laver Else
Nielsen selv
Hver aften laver Else Nielsen selv
sin varme aftensmad. Det klarer
hun takket være henholdsvis en
indkøbsordning, hvor hun får
bragt varer ud, samt et køkken,
der er indrettet, så der er plads til
kørestolen.

Vejen til
Bytorvet
Selvom det ikke sker mere end
ca. hver anden måned, så elsker Else Nielsen turen til Bytorvet, som giver hende mulighed for at komme på indkøb.
»Det er dejligt, når centret
låner liftbussen, for så kan vi
komme af sted to-tre kørestolsbrugere med hver sin hjælper og gå på indkøb. Vi går
også på café eller kunstudstilling,« siger Else Nielsen

Økonomisk vurdering
af hjælpemidler
- tre metoder
De fleste - i praksis sikkert alle - hjælpemidler påvirker mange forskellige relevante forhold. Det kan for eksempel være, at hjælpemidlet påvirker både
brugerens mobilitet og hendes tryghed. Det kan også være, at forskellige
grupper påvirkes - for eksempel plejere og patienter.
Enhver økonomisk og samfundsmæssig vurdering indeholder en opgørelse af
alt, hvad der naturligt kan opgøres i kroner, herunder helt oplagt omkostningen ved hjælpemidlet, men også for eksempel sparede udgifter til alternative hjælpemidler.
De egentlige metoder til økonomisk og samfundsmæssig vurdering af et hjælpemiddel kommer i brug, når der er fundet sandsynlighedsberegninger for
effekterne af hjælpemidlet, og der kan være behov for at sammenfatte de
fundne og mangeartede effekter til færre og enklere mål. Den mest brugte
metode i praksis er at beregne et 'overskud' en 'tilbagebetalingstid' eller en
'forrentning' ved en cost-benefit analyse baseret på en såkaldt humankapitalmetode. Specielt måler man her værdien af sygefravær via en timeløn.
Humankapitalmetoden er den mest anvendte og er i en hvis forstand uproblematisk, fordi den kun lægger ting sammen, der naturligt kan måles i kroner. Til gengæld kommer ikke alt - og måske endda ikke det væsentligste med i analysen. Denne type metoder er langt de mest anvendte inden for
hjælpemiddelområdet (og også mere generelt inden for sundhedsøkonomi
og andre samfundsmæssige vurderinger). Ved sundhedsprofiler forstås metoder til at samle forskellige helbredsdimensioner til et samlet helbreds tal.
Sådanne metoder leder frem til cost-utility mål, dvs. omkostninger i kroner
set i forhold til gevinst i 'helbredsenheder'. Sådanne mål kan rangordne alternative hjælpemidler, men ikke give en direkte anbefaling af, om et hjælpemiddel er omkostningerne værd. Til det problem bruges metoder til at måle
betalingsvillighed.

Tryghed trods
handicap
Om halsen bærer Else Nielsen
en tryghedsalarm. Den er hun
meget glad for.
»Somme tider glemmer mine
hjælpere og jeg, at min kørestol - efter de har skubbet mig
i den - igen skal stilles tilbage
til at køre på motoren, så jeg
selv kan køre den. Så bruger
jeg tryghedsalarmen, for ellers
kan jeg ingen vegne komme,«
fortæller Else Nieslen.

Der eksisterer med andre ord et udvalg af metoder til en vurdering af også
de økonomiske aspekter af hjælpemiddelforsyningen i den danske plejesektor, men der findes ikke undersøgelser, hvor metoderne er anvendt.
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Eksempler på studier om nytteværdi
Hjælpemidler til
hjemmeboende ældre
Et af de få studier, hvor et randomiseret, kontrollerede
forsøg er gennemført, er udført i USA af Mann et al.
(1999). Her blev 104 ældre hjemmeboende ældre tilfældigt opdelt i en interventions- og kontrolgruppe. I interventionsgruppen fik borgerne tildelt hjælpemidler og
boligændringer efter en helhedsvurdering af behov, efterfølgende tildeling af relevante hjælpemidler, oplæring
i brug af dem, samt løbende opfølgning. Kontrolgruppen modtog sædvanlig hjælpemiddelindsats, som varierede betydeligt med hensyn til indhold, omfang og kvalitet. Alle deltagere i begge grupper blev fulgt i 18 måneder. Deltagerne blev undersøgt hver sjette måned ved
hjælp af ni forskellige målemetoder vedr. fysisk og kognitiv funktionsevne, smerter, uafhængighed, mobilitet og
social deltagelse. Ved opgørelsen af data viste det sig, at
interventionsgruppen i gennemsnit havde fået 15,2 hjælpemidler og 1,5 boligændringer, og kontrolgruppen 1,9
hjælpemidler og 0,2 boligændringer. Funktionsevne m.v.
var forringet betydeligt mere i kontrolgruppen end i interventionsgruppen uanset målemetode. Omkostningerne til hjemmepleje og ophold på institution var højere for kontrolgruppen end for interventionsgruppen,
men omkostningerne til hjælpemidler, boligændringer
og terapeutbesøg var højere for interventionsgruppen
end kontrolgruppen. De gennemsnitlige omkostninger i
interventionsgruppen var $14.172 og i kontrolgruppen
$31.610. Forskellen var dog ikke statistisk signifikant,
formentlig på grund af at det begrænsede antal deltagere i undersøgelsen.

Studier om brug af
forflytningshjælpemidler
Der blev identificeret tre studier omkring brugen af
forflytningshjælpemidler ud fra brugerens perspektiv.
Alle tre studier er gennemført på hospitaler og viste, at
de fleste patienter var positive m.h.t. at blive forflyttet
med hjælpemidler. Et kontrolleret forsøg, hvor interventionen bestod af forbedret adgang til forflytningshjælpemidler, resulterede i, at patienternes komfort og
følelse af sikkerhed blev øget (Owen et al., 2002). Et
andet forsøg viste, at de fleste patienter følte sig mere
tilfredse og trygge ved at blive forflyttet med loftslift
end med personløfter og manuel forflytning (Ronald et
al., 2002). I et tværsnitsstudie mente de fleste ældre
patienter, at forflytning med personløfter var komforta-
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belt. To ud af 20 patienter følte ikke, det var sikkert og
brød sig ikke om personløfterne. De resterende var
enten positive eller neutrale (McGuire et al., 1996).

Mobilitet har stor betydning
Mobilitetshjælpemidler har overordnet set en positiv
påvirkning af personlige faktorer, især anser brugerne
hjælpemidlerne for at være af stor betydning. De hjælper brugeren til at kunne komme rundt uafhængigt af
andre, så de kan gøre tingene når og på den måde, de
ønsker det. I nogle tilfælde medfører hjælpemidlerne
også øget velvære for brugeren. Oplevelsen af stigmatisering kan for nogle være et problem i forbindelse med
brug af mobilitetshjælpemidler, men måske er problemet ikke så stort som tidligere antaget (Pippin K,
1997), hvilket afspejler sig ved den øgede brug af rollatorer, el-scootere og høreapparater. Brugertilfredsheden med mobilitetshjælpemidler er i de fleste tilfælde
høj, men knap så høj hvad angår hjælpemiddelformidlingen. (Brandt, 2005, Jedeloo, 2002).
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Hvorfor skal der
forskes i hjælpemidlers
nytteværdi?

Hvad mangler vi at
undersøge:
I Danmark er der meget store
forskelle i udgiftsniveauerne til
tekniske hjælpemidler imellem
kommunerne. Uanset hvad
denne forskel dækker over,
opfordrer den til en nærmere
undersøgelse af de potentielle
økonomiske gevinster ved en
fornuftig brug af hjælpemidler,
både i forhold til sparede udgifter i forbindelse med plejepersonalets rygskader og sygefravær og sparede udgifter til
bl.a. hospitalsudgifter og lægebesøg for de svage ældre.
Det er imidlertid væsentligt at
understrege, at en analyse af
det komplekse sammenspil
mellem etiske, økonomiske,
personlige, sociologiske, tekniske og lovgivningsmæssige forhold som betinger tillempningen af tekniske hjælpemidler til
mennesker med funktionsnedsættelser, forudsætter udviklingen af specielle analytiske
metoder.

Et forskningsprogram inden for hjælpemiddelområdet forventes at kunne få
stor betydning for beslutningstagere på alle niveauer, som er involveret i tekniske hjælpemidler, og vil kunne sikre, at socialpolitiske foranstaltninger baseres på viden om nytteværdi og økonomiske, sundhedspolitiske og arbejdsmiljømæssige konsekvenser. For brugeren af hjælpemidler - både den individuelle bruger, pårørende og den relevante institution eller forvaltning - vil en
dokumenteret viden betyde en øget sikkerhed for, at det valgte produkt er
optimalt, mens det for producenter vil kunne fremme produktudvikling og
markedsføring.
Samtidigt forstærkes behovet af en forventet samfundsmæssig udvikling, som
bl.a. indebærer, at
 Efterspørgslen på hjælpemidler forventes at stige kraftigt med befolkningens ændrede alderssammensætning
 Brugernes forventninger til hjælpemidler stiger parallelt med fremskridtene inden for teknologi og medicin
 En succesfuld opfyldelse af målsætningerne i kommunale ældre- og handicappolitikker forudsætter en effektiv implementering af hjælpemidler
 En optimal brug af hjælpemidler er et centralt element i en lang række af
politiske initiativer for at holde ældre i eget hjem så længe som muligt.
Rapporten peger afslutningsvis på et forskningsprogram, hvor hovedfokus
er fremskaffelse af viden om effekter af tekniske hjælpemidler inden for det
kommunale ældre-handicapområde, men hvor der også skitseres mindre
projekter inden for sygehusvæsen.
I de foreslåede delprojekter undersøges bl.a.
 Forflytnings hjælpemidler i ældreplejen og på handicapområdet
 Mobilitetsfremmende hjælpemidler i ældreplejen og på handicapområdet
 Inkontinenshjælpemidler i ældreplejen
Et væsentligt formål med statusrapporten har således været at etableret
den nødvendige baggrund for en dansk forskningsindsats på området. Dokumentation for effekt/nytteværdi på hjælpemiddelområdet - og inden for
konkrete indsatsområder - forventes at få en meget afgørende indflydelse
på den fremtidige brug og indkøb af hjælpemidler. Samtidig vil et forskningsprogram på hjælpemiddelområdet i høj grad leve op til de intentioner
om en bedre dokumentation for effekten af de sociale ydelser, som allerede er klart formuleret fra politisk hold.
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