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Esbjerg Sundhedscenter anno 2008 
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  Esbjerg Sundhedscenter anno 2015 
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Esbjerg-modellen – en ny velfærds-model i praksis 
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Esbjerg-modellens systematiske brug af ICF, 
brugerinddragelse og sundhedpædagogik har forandret 
relationen imellem borgeren og det offentlige. 

Vi indgår i dag kun i 
bæredygtige 

relationer både i 
forhold til den enkelte 
borger og i forhold til 
samarbejdspartnere, 
hvilket stiller store 

krav til 
medarbejdernes 

fleksibilitet, 
kommunikation og 

koordination. 



Kerneopgaven 
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Understøttende 
proces 

facilitering 

facilitering 
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Helbredstilstand  

eller sygdom 

 

 

 

Kroppens funktioner                   Aktiviteter   Deltagelse 
og anatomi 

 

 

 

                           Omgivelses-                      Personlige                          
  faktorer                                        faktorer 

 

ICF: International klassifikation af funktionsevne, 
funktionsevnenedsættelse og helbredsstilstand 



7 

Final Brief Code Set 
27 ICF-koder (dec. 2013) 
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Brugerinddragelse 



ICF - stratificeringsmodel 
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                         Generisk stratificeringsmodel, Esbjerg kommune 2012 



Cancerrehabilitering siden 2008 
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Fra behovsvurdering over projekt til drift 
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• Behovsvurdering med Esbjerg-modellen 2012 

• Styrkelse af inkontinensindsatsen - projekt 2013 - 2014 

• Ansættelse af kontinenssygeplejerske til etablering af 
Videnscenter for inkontinens med funktion på Esbjerg 
Kommunes Sundhedscentre, maj 2014 

• Implementering og kvalitetssikring 

• Evalueringsrapport marts 2015 
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Hvordan rekrutterer vi? 
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• Annoncer i lokale ugeaviser 

• Facebook – Esbjerg Kommune 

• Hjemmeside, www.dinsundhed.esbjergkommune.dk 

• Via koordinatorer på sundhedscenteret, hjemmeplejen, 
forebyggende medarbejdere 

• Praktiserende læger 

• Urologisk Amb. + Inkontinensklinik (Gyn.) 

• Mund til mund (borgere) 

• Pjecer, plakater  

• Borgerkonferencer 

http://www.dinsundhed.esbjergkommune.dk/


Styrkelse af inkontinensindsatsen 
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Borgerrettede indsatser 

Åben anonym telefonrådgivning 

Udredning og undervisning af inkontinens for både mænd og kvinder 

Udredning og undervisning af etniske indvandrere 

Samtaleforløb for børn og forældre 

Bækkenbundstræning for henholdsvis mænd og kvinder 

Individuel træning/instruktion 

Udstilling af inkontinenshjælpemidler til mænd, kvinder og børn. 

Inkontinenscafé 

Gruppe for prostatektomerede 

Borgerkonference marts 2015 

 

Faglige indsatser for medarbejdere og samarbejdspartnere 

Etablering af Kommunalt Videnscenter for Inkontinens - Information, supervision og undervisning 

 

 



Borgerkonference marts 2015 og Mens Health Week uge 25 
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Evalueringsrapport inkontinensprojekt marts 2015 

Fra 46% 
til 34% 



Små dråber urin 
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Fra 71% 
til 50% 



Seksuelt samvær 
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Fra 58% 
til 37% 



Hverdagssituationer - opsummering 

19 

For mændene er de fire hyppigst angivne hverdagssituationer, hvor de 
påvirkes af vandladningsproblemer: 

• Påvirkning af nattesøvn (start 68%; slut 46%) 

• Mulighed for at have seksuelt samvær (start 58%; slut 37%) 

• Fritidsaktiviteter (start 52%; slut 31%) 

• Føler sig frustreret (start 48%; slut 31%) 

Resultaterne viser, også for mændene, tydelige effekter af 
bækkenbundstræningen på de fire typer af hverdagssituationer, som 
mændene angiver som hyppigst forekommende. 

Samlet set er andelen af borgere, hvis psykiske velbefindende påvirkes af 
vandladningsproblemer faldet fra 42% til 17%, hvilket er den største 
samlede reducering. 

 



Livskvalitet 
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Kompetenceudviklingsdage i Esbjerg-modellen 
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Hvornår: Tirsdag d. 6. oktober eller fredag d. 23. oktober 2015 fra 
kl. 9.00-16.00  

Sted: Esbjerg Hovedbibliotek, Storm P. Salen, Nørregade 19, 6700 
Esbjerg (1 minut fra Esbjerg Banegård)  

Pris: inkl. forplejning og materialer kr. 1.250,00 pr. pers.  

Tilmeld dig på: 

www.dinsundhed.esbjergkommune.dk under fanen Om 
Sundhed under Arrangementer 

 

Samtalehjulet (den sorte mappe). Den kan erhverves for kr. 
465,00 ved at kontakte vores administration 
anbra@esbjergkommune.dk.  

http://www.dinsundhed.esbjergkommune.dk/
mailto:anbra@esbjergkommune.dk


”Det lykkes når  
borgeren er i centrum” 
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Tak for i dag  

Susanne Terkelsen 
Leder af Esbjerg Sundhedscenter 
SUTER@esbjergkommune.dk 
 

Bente Suryaninoff 
Kontinenssygeplejerske 
BESU@esbjergkommune.dk 
 

mailto:SUTER@esbjergkommune.dk
mailto:BESU@esbjergkommune.dk

