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VIDERE

Beretninger om borgere på
aflastningsophold i Arbejde Adlers Hus
på Nørrebro
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ME L L E M T O FA S E R
På Aflastningsafdelingen i Arbejde Adlers Hus får borgere et ophold mellem hospitalsindlæggelse og fremtidig bolig. Formålet er at
fortsætte rehabiliteringen fra hospitalet og gøre borgerne klar til at
håndtere tilværelsen i en ny eller ændret bolig. Mange af borgerne
har mistet eller kan ikke flytte tilbage til en tidligere bolig på grund af
sociale, økonomiske eller helbredsmæssige forhold.
Aflastningen i Arbejde Adlers Hus er et kommunalt tilbud til borgere i
Københavns Kommune, og opgaven varetages af den selvejende institution Arbejde Adlers Hus via en samarbejdsaftale med kommunens
Hjemmeplejevisitation. Det er kommunens visitatorer, der beslutter
hvilke borgere, der skal tilbydes ophold.
I perioden 1. januar 2015 til 30. april 2016 er der udskrevet 82 borgere
fra Aflastningen. Det er disse borgere, der er grundlaget for denne rapport om livet på Aflastningen. Der er gennemført en statistisk undersøgelse af denne gruppe borgere på nogle væsentlige kriterier i relation
til opholdet, herunder opholdslængde og hvad borgerne udskrives til.
Statistik siger noget og giver et overordnet blik på Aflastningen, men
det er vigtigt at holde fast i, at der i den anførte periode er tale om
82 unikke mennesker, der har hver deres historie og liv. Derfor er der
udarbejdet 10 cases fra perioden, hvor borgerne følges enkeltvis. Hvad
var årsagen til, at man kommer på Aflastningen, hvordan spiller sociale
forhold ind i hele forløbet, og hvordan følges borgerne videre i livet. De
10 cases giver samlet set et bredt billede af opholdene i den anførte
periode. Ingen er nævnt med rigtigt navn og ingen skal identificeres.
Alligevel er casene forhåbentlig så personlige og konkrete, at de tegner billeder af mennesker med ressourcer, drømme og håb. Ligesom
alle andre mennesker.
December 2016
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DE N S TAT I S T I S K E A N A LY S E
1. Fordeling af borgerne
på køn

82 borgere er blevet udskrevet fra Aflastningen i perioden 1. januar
2015 til 30. april 2016. Det er disse borgere, der udgør grundlaget for
den statistiske analyse.
Analysen omfatter 55 mænd og 27 kvinder. To tredjedel af borgerne
på Aflastningen er således mænd, medens en tredjedel er kvinder som
vist på figur 1.

Mænd
Kvinder

2. Fordeling af borgerne
på alder

Aflastningen er et tilbud i Københavns Kommunes Socialforvaltning,
der indeholder tilbud til borgere under 65 år. Da de fleste borgere
indskrives på Aflastningen på grund af en kombination af en konkret
hændelse og en livsstil, der slider på fysik og psyke, er det naturligt, at
hovedparten af borgerne ligger i grupperne op mod de 65 år. Fordelingen ser ud som vist på figur 2.
Samlet set er 86% af borgerne over 50 år, 35% er over 60 år, og 51%
– altså halvdelen af borgerne er i aldersgruppen 50-59 år.

Under 50 år
50-59 år
60 år+

Det er netop den aldersgruppe, hvor sliddet arbejdsmæssigt, eventuelt
kombineret med en mere eller mindre sund livsstil, viser sig. Samtidig er
der forholdsvis længe til, at den almindelige folkepension træder i kraft.
Kun en lille gruppe af borgere er under 50 år. Det er imidlertid kendetegnende, at netop de yngre borgere, der opholder sig på Aflastningen,
har omfattende skader på grund af misbrug eller en meget alternativ
levevis.
Aflastningen er primært for borgere, der udskrives fra hospital, og som
ikke kan komme direkte hjem – eller som ikke har noget hjem. Det
er da også 80% af borgerne i analysen, der passer på dette kriterie.
Men der er alligevel 12% af borgerne, der indskrives i Aflastningen
direkte fra eget hjem, fordi situationen af den ene eller anden grund er
uholdbar. Det kan være svigtende muligheder for at klare sig selv trods
massiv hjemmehjælp eller et tiltagende misbrug, som skønnes at være
stærkt skadeligt, hvis det fortsætter.
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Aflastningen har tidligere haft en særlig opgave i forbindelse med kommunens hjemløseplan, således at en række pladser var reserverede
til hjemløse borgere. Denne opgave faldt bort ved indgangen til 2015.
Alligevel er det 9% af borgerne på Aflastningen, der ved ankomsten
kan registreres som hjemløse.
Ved indskrivningen på Aflastningen er det vigtigt, at der for det første
er anført en konkret og detaljeret årsag til indskrivningen, og for det
andet at der foreligger en handleplan for forløbet. 72% af borgerne
havde en handleplan ved indskrivningen, der for manges vedkommende var entydig i forhold til årsagen for indskrivning. I 28% af tilfældene
er der ikke en handleplan, og det influerer naturligvis
3. Flytter til
specielt på de indledende ugers arbejde for borgeren.
60
Hvad sker der så for borgerne efter opholdet på Aflastningen? Figur 3 viser, hvilken boligtype de flytter til.
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Godt halvdelen af borgerne flytter tilbage til den
bolig, de oprindelig boede i, og hvor de hele tiden har
haft bopæl. Godt en fjerdedel af borgerne flytter på
institution. 11% får en ny selvstændig bolig, hvoraf
de fleste flytter i ældrebolig. Andet-gruppen omfatter borgere, der afgår ved døden i forlængelse
af opholdet på Aflastningen eller som udskrives til
hjemløshed.
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4. Længde på opholdet
45
40

Opholdet på Aflastningen skal naturligvis være
kortest muligt. Målsætningen for Aflastningen er, at
borgerne maksimalt skal have et ophold på 12 uger.
Mange ophold er kortere, faktisk er godt en fjerdedel
af opholdene på under en måned, medens 39% af
opholdene er fra 5 til 14 uger, altså stort set indenfor
målsætningen.
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En tredjedel af opholdene varer udover målsætningen på 12 uger, og
det er godt en fjerdedel af opholdene, der er på 20 uger eller derover,
altså mindst 5 måneder i stedet for de maksimalt 3 måneder, der er sat
som mål. Fordelingen af opholdslængde fremgår af figur 4.
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S A MME NFAT T E NDE P E R S P E K T I V E R
I sin bog ”At være dødelig. Om livsforlængelse og livskvalitet” fortæller
den amerikansk-indiske professor og læge Atul Gawande om menneskets tre forbandelser: Kedsomhed, ensomhed og hjælpeløshed. Og
selvom bogen egentlig er skrevet for og om mennesker, der står i den
absolut sidste fase af livet, oplever vi nøjagtig de samme forbandelser
på Aflastningen.

”Ind imellem gribes medarbejderne i Aflastningen af en
snert af håbløshed, når bureaukratiet er stift og regelstyret i
en grad, det kan være vanskeligt
at forstå, når man sidder med
ulykkelige og fortvivlede borgere,
der gerne vil have vished”

Alle borgere, der kommer på Aflastningen, kommer i en fysisk
tilstand, der gør det nødvendigt at opholde sig udenfor normale
eller vante rammer. Men der er sjældent kun tale om behov for
at rette op på en svigtende fysik. I langt de fleste tilfælde er
der andre problemer, der i stor udstrækning påvirker opholdets
længde og mulighed for at føre til et liv, som borgeren selv
ønsker sig. Det er problemer af psykisk karakter, og det er
sociale problemer, som i mange tilfælde har påvirket borgerne
i årevis.

På Aflastningen arbejdes der derfor med mange forskellige problemstillinger i relation til borgerne. Arbejdet sker i en kombination af de
tilbud, som Københavns Kommunes Socialforvaltning i øvrigt har i
form af socialrådgiver, hjemmevejleder, boligvejleder, fysioterapi m.v.
Koblingen til det system, der er understøttende efter udskrivningen fra
Aflastningen er centralt.
Omvendt er det på Aflastningen i dagligdagen også essentielt at arbejde ud fra en helhedstanke, hvor alle aspekter omkring borgerne kan
håndteres. Det stiller særlige krav til personale og struktur på Aflast-
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ningen, som bliver forsøgt imødekommet dels gennem et fagligt dygtigt
personale, der ser opgaven og ideen i den særlige kombination af pleje
og omsorg, som borgerne har behov for. Dels forsøges det at give
bidrag til en helhedsindsats ved at Aflastningen er en del af en større
sammenhæng i Arbejde Adlers Hus, hvor borgerne ikke isoleres på en
institutionslignende Aflastning, men kan føle kontakten til livet udenfor
direkte gennem den uundgåelige kontakt med værestedet Oasens
brugere samt andre aktiviteter i det store multihus.
Flere af de efterfølgende cases viser, at borgerne ikke altid opfatter
opholdet på Aflastningen som et klart helhedsorienteret og strømlinet
forløb. Derfor er det relevant at tale om de tre forbandelser, som Atul
Gawande gør det. Ensomheden rammer hårdt i situationer, hvor man
er svækket efter et hospitalsophold og måske ikke har pårørende
eller venner, der vil tage sig af en. I sådanne situationer tager det tid,
ofte lang tid, at knytte nye relationer, der kan forebygge ensomheden.
Kedsomheden styrkes af at være i uvante omgivelser, hvor man ikke
rigtig kan udfolde sin sædvanlige adfærd. Yderligere er følelsen af
midlertidighed med til at gøre en inaktiv og blot indstille sig på at vente.
Håbløsheden følger ofte med, fordi situationen for borgerne er vanskelig, en sygdom man ikke rigtig kan komme sig efter, usikre boligforhold
og en økonomi der ikke er til at overskue.
Ind imellem gribes medarbejderne i Aflastningen også af en snert af
håbløshed, når bureaukratiet er stift og regelstyret i en grad, det kan
være vanskeligt at forstå, når man sidder med ulykkelige og fortvivlede borgere, der gerne vil have vished. Ventetider er det værste, og
de skyldes sikkert pres på systemet, vanskeligheder ved overgange
mellem afdelinger og meget andet. Men det er vanskeligt at forstå for
mennesker, der føler at livet er sat på stand by.

11

12

13

GIT TE
Gitte er en kvinde på 60 år, der er på Aflastningen i godt to en halv
måned. Gitte har ligget på hospitalet i 3-4 måneder på grund af
vanskeligheder med begge knæ. Hun har slidt hårdt på knæene i sine
forskellige jobs, hvor en væsentlig del af arbejdet er udført stående.
Begge knæ er stærkt medtaget, og Gitte blev indlagt på hospitalet
i forbindelse med aftale om operation af knæene. Imidlertid er der i
forbindelse med den ene operation gået betændelse i knæet, som det
har været vanskeligt at få bugt med. Derfor har hospitalsopholdet varet
længere end normalt ved sådanne operationer.
Gitte komme til Aflastningen i dårligt humør og let opgivende. Dette
hænger også sammen med hendes boligforhold, der er vanskelige.
Hun bor i en 4. sals lejlighed i en gammel, dårlig vedligeholdt ejendom.
Der er ikke bad inde i lejligheden, bad skal tages i kælderen og er fællesbad for opgangens beboere. Gitte har vanskeligt ved at komme op
ad trapperne i ejendommen. Hendes søn, som er i starten af 30´erne,
bor ligeledes i lejligheden efter et forlist ægteskab. Mor og søn har
ikke det bedste forhold til hinanden. Gitte har herudover sociale problemer, idet hun ikke har haft arbejde i flere år og derfor har en noget
anstrengt økonomi. Hun har søgt førtidspension, men sagsbehandlingen trækker ud, og det belaster også Gittes humør.
Gitte deltager i nogen grad i fællesskabet på Aflastningen. Hun spiser
med på de fastsatte tidspunkter og beder kun sjældent om at få
serveret maden på sit værelse. Hun kan være med, når der ses TV om
aftenen, men hun bliver hurtig utålmodig. I den første del af opholdet
på Aflastningen ligger hun ind i mellem i sengen hele dagen. Ikke fordi
hun har ondt i knæene eller på anden måde er fysisk svækket, men
fordi hun er bange for, hvad der skal ske med hende i fremtiden.
Gitte føler en del ensomhed igennem opholdet på Aflastningen. Hun
føler sig ikke med i fællesskabet i en grad, hun gerne vil være det, men
det virker også som om hun kommer til at støde sig selv ud af fællesskabet. Blandt andet har hun en tilbøjelighed til at tale dårligt om sine
medbeboere og ind i mellem også om personalet. Samtidig bliver hun
let sur og tvær og søger tilbage til sit værelse. Dog formår hun at
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knytte sig til en ung praktikant i huset med hvem hun har gode samtaler om sine bekymringer om fremtiden.
Det går hurtigt op for personalet og den kommunale visitator, at
Gitte ikke kan flytte tilbage i sin bolig. Hun vil have vanskeligt ved
at komme op af trapperne, og lejligheden er i en stand, der ikke
er hensigtsmæssig. Derfor sættes hurtigt en proces i gang for at
finde en ny bolig til Gitte, og i samråd mellem borger og kommunal
boligrådgiver er der enighed om, at Gitte bør bo i en ældrebolig. Der
sættes en proces i gang for at finde en relevant bolig. Den relevante
bolig findes ret hurtigt. Det er en rimelig bolig med handikapvenlig
adgang, således at Gitte, der nu sidder i kørestol, kan bese boligen
og acceptere den.
Personalet på Aflastningen hjælper Gitte med at opsige den gamle
bolig. Også fraflytningssynet er personalet behjælpelig med. Men inden
da er der store vanskeligheder med at få ryddet lejligheden. Sønnen er
ikke samarbejdsvillig, og der skal mange samtaler og megen motivation
til, førend han indvilger i at rydde op i lejligheden, fjerne egne effekter
og bidrage til bortskaffelse af det, Gitte ikke skal have med i den nye
lejlighed.
Gitte har en økonomi, som hun ikke helt kan overskue. Derfor bliver
hun nervøs i forbindelse med aftalen om den nye lejlighed, hvor der
skal betales boligindskud. Da der af forskellige grunde kommer et
tidspres i forbindelse med accept af boligen, går Gitte lidt i baglås med
hensyn til forløbet. Aflastningens socialrådgiver skaffer mere
”…men alligevel må der handles
tid til beslutningen, men alligevel må der handles lidt utraditiolidt utraditionelt for at få tingene
nelt for at få tingene til at gå op. Den manglende afklaring af
pensionssagen, de korte frister omkring ny bolig, der ikke altid til at gå op.”
harmonerer med de muligheder sagsbehandlerne har, og de
meget begrænsede muligheder, som Aflastningens personale har for
at gribe ind eller understøtte i den del af rehabiliteringen, kan føre til at
planlagte forløb ikke gennemføres.
Sådan gik det ikke i Gittes tilfælde. Hun flyttede til den nye bolig, er
glad for at være der, men hun savner fællesskab og støtte. Hun får
besøg af hjemmehjælpen, og har kun sporadisk kontakt med sin søn
og har få venner.
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CH A R L O T T E
Charlotte er 53 år og kommer til Aflastningen for at få afklaret,
hvilken boform, der bedst passer til hende. Hun kommer fra psykiatrisk
afdeling, hvor hun har opholdt sig i knapt tre måneder. Charlotte er
misbruger og har været det igennem rigtig mange år.
Indlæggelsen på psykiatrisk afdeling har stabiliseret Charlotte. Hun er
ikke længere psykotisk, men hun har en forvirret adfærd, som blandt
andet skyldes, at hun er tiltagende hukommelsessvækket. Hun har et
misbrug, som Aflastningen ikke har kendskab til omfanget af.
Charlotte har en ven, der også er misbruger, men som tilsyneladende
har det bedre og rent adfærdsmæssigt ikke har samme vanskeligheder
som Charlotte. Vennen har i lange perioder taget sig af Charlotte, og
hun har i vid udstrækning boet hos ham. Hendes egen lejlighed er
rodet og beskidt, den opholder hun sig kun meget lidt i. Vennen har
tilkendegivet, at han ikke mere magter at have Charlotte boende hos
sig, ligesom han har svært ved at håndtere Charlotte med hensyn til
påklædning og hygiejne.
Fra første dag virker Charlotte urolig og forvirret. Hun går mest alene
rundt i huset, på gangene, i atriumgården, hvor hun møder andre beboere, der ryger, en sjælden gang i Oasen, der er husets værested, og
kun sjældent kommunikerer hun med andre borgere på afdelingen.
Allerede efter få dage beder hun om at måtte tage hjem nogle dage.
Det er der selvfølgelig ikke noget i vejen for, men personalet vil dog
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sikre sig, at vennen også er til stede, således at han kan hjælpe hende
med forskellige ting og blandt andet sørge for mad til de to. Da dette
bekræftes og med klare aftaler om, hvornår hun vender tilbage, tager
hun hjem. Dette mønster fortsætter de næste 3-4 uger, hvor hun skiftevis tager hjem til sig selv – og får vennen til at komme til sig – eller
hun tager ud til vennen.
På afdelingen har hun en misbrugende adfærd, som ikke kan rummes
på Aflastningen. Hun drikker åbenlyst alkohol og tager stoffer. Hun
lover hver gang at stoppe, men adfærden fortsætter ufortrødent. Når
hun ringer til afdelingen, hvilket hun gør jævnligt, når hun ikke er der,
virker hun de fleste gang meget påvirket.

”Hun har et misbrug, som
Aflastningen ikke har kendskab
til omfanget af”

Charlotte går meget op og ned ad gangene, opsøger ledelsen
i huset og fortæller, at hun ikke vil være i huset. Charlotte skal
ikke forhindres i at tage hjem, så flere gange arrangeres det,
at hun udskrives og hjemmesygeplejen og hjemmehjælpen tager over
enten på hendes egen bopæl eller hos vennen. Hun fortryder dog
hver gang og mønsteret med at opholde sig hjemme eller hos vennen
og kun ind i mellem på afdelingen forstærkes. Derfor besluttes det at
Charlotte skal udskrives til egen bolig med støtte af hjemmesygepleje
og hjemmehjælp, og at afklaringen af fremtidig boform sker derfra.
Kontakten med Charlotte tegner et billede, af et menneske, som
skadet af misbrug, psykiske komplikationer og svækket hukommelse
ikke kan frigøre sig fra nuværende situation og modtage den omsorg,
der kunne give roen til at finde nyt fodfæste i livet.
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DOR I T
Dorit kom til Aflastningen i stærkt svækket stand. Et massivt overforbrug af alkohol kombineret med hallucinationer og vrangforestillinger
har betydet længerevarende ophold på psykiatrisk hospital. Opholdet
på Aflastningen skal styrke Dorit fysisk og mentalt, ligesom det skal
afklares, hvorvidt hun kan komme hjem til egen bolig igen, eller der
skal findes andre muligheder, fx på en boform.
Dorit er henvist til demensudredning, hun lider noget af angst og
mangler initiativ til at foretage sig noget, herunder at sørge for sin egen
personlige pleje.
Opholdet på Aflastningen bliver meget langvarigt. Det kommer til at
strække sig over godt et halvt år. Dorit er meget svær at motivere til
nogen som helst form for aktivitet. Hendes dagligdag består i at følge
afdelingens rutiner med hensyn til måltider, medicin mv. Hun deltager i
de første måneder overhovedet ikke i ture eller lignende. Hun nægter
at tage til læge eller hospitalsundersøgelser uden ledsagelse af personale, og hun går aldrig alene ud af huset, som en stor del af de øvrige
beboere gør det.
Dorit modtager besøg af sine børn, men de kan heller ikke motivere
hende til større aktivitet under opholdet. Børnene er bekymret for
Dorits situation, herunder hendes økonomi.
Dorit finder efterhånden ind i fællesskabet på afdelingen og kommunikerer på sin egen stille måde med de beboere, hun føler sig tryg ved,
og som har været på Aflastningen gennem længere tid, ligesom hende
selv. De er i dagligstuen sammen, går ud i husets atriumgård og ryger
sammen. Meget af tiden går med at se TV. Personalet fornemmer, at
Dorit efterhånden er tryg ved at være i huset.
Efterhånden som tiden går, skal det naturligvis afklares, hvornår Dorit
skal udskrives og til hvad. Skal hun hjem til sin egen lejlighed, eller skal
hun tilbydes ophold på et bosted, hvor der er fast personale i døgnets
timer? Dorit ønsker selv at komme hjem til sin egen bolig. Hun mener
nok, hun vil kunne klare sig selv, foretage indkøb, gøre rent osv.
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Med den meget inaktive adfærd Dorit udviser på Aflastningen er personalet i tvivl om, hvorvidt hun er i stand til at klare sig selv. Især er man
bekymret for hendes vægring af at gå på gaden alene. Hvordan skal
hun så kunne klare sig, når hun kommer hjem? For at styrke trygheden
ved at gå ud, ledsagede forskellige medarbejdere Dorit på korte ture
tæt på Arbejde Adlers Hus. For eksempel ture til Kvickly for at købe
dagligdags ting, besøg hos optiker m.v., men alle ture ganske tæt på
Aflastningen. Medarbejderne prøver at få Dorit til selv at vise vejen
tilbage til huset, men det lykkes ikke.
Selvom forsøgene på at få Dorit til at klare små ture selv ikke faldt alt
for godt ud, besluttes det at arbejde på at få Dorit tilbage i eget hjem.
Hun siger selv, at det er det, hun ønsker, og at hun nok skulle finde ud
af det, når hun først er derhjemme. Hun kender gaderne og
”Dorit finder efterhånden ind i
forretningerne, og hun virker ikke bange for at komme hjem. En
fællesskabet på afdelingen og
anden bekymring hos personalet er naturligvis, om Dorit kan
finde en måde at leve på, hvor alkoholen ikke igen overtager en kommunikerer på sin egen stille
markant plads. I den forbindelse er bekymringen, om ensomhe- måde med de beboere, hun føler
den vil blive for stærk, selvom hun har sine børn. Derfor bliver
sig tryg ved.”
en besøgstjeneste kontaktet for at knytte forbindelsen til Dorit,
allerede medens hun er bor i Aflastningen.
Næste skridt er et hjemmebesøg, hvor Dorit sammen med en medarbejder fra Aflastningen tager hjem i boligen. Sammen skulle de gå
lejligheden igennem, Dorit skal opleve den igen efter de mange måneder, og de skulle ud i nabolaget, se på forretninger og Dorit skal mærke
efter, om hun vil hjem og kan klare det.
Hjemmebesøget gik over al forventning. Der var ingen tvivl hos medarbejderen om, at Dorit virkelig var indstillet på at komme hjem, hun
havde en helt anden glød i øjnene, mere initiativ og et gladere udtryk.
Udskrivningen blev derfor planlagt og Dorit flyttede hjem. Et besøg hos
Dorit efter godt en uge gav ikke grund til bekymring. Hun køber ind,
laver mad og virker glad og tryg.
Dorits erfaringer med at flytte tilbage til sit eget hjem viser, hvordan et
menneske som fremstår inaktiv og hjælpeløs i fremmede omgivelser
på en institution, i høj grad kan blive selvhjulpen, når velkendte rammer
igen lader kompetencer og initiativ komme til syne.
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JOHN
Det er en regel, at man ikke må nyde alkohol eller indtage stoffer på
Aflastningen. Borgerne kommer med mange forskellige baggrunde, og
misbrug er et af de hyppige problemer for beboerne. Ofte er der dog
tale om et misbrug, der er dæmpet eller i behandling. Derfor er det en
god regel, at Aflastningen skal være fri for alkohol og stoffer. Men John
drikker og er en stor udfordring i de fire måneder, han er på Aflastningen.
John er midt i trediverne, han har i mange år haft et voldsomt alkoholforbrug, og han har været indlagt adskillige gange. Han er stærkt
skadet fysisk af sit misbrug. John har også været indlagt på psykiatriske
afdelinger i forbindelse med misbruget. Han ankommer til Aflastningen
efter en længere hospitalsindlæggelse og med nedsat førlighed, så
han sidder i kørestol. Formålet med opholdet er at genvinde gangfunktion og blive mere selvhjulpen.

”John knytter hurtigt alliancer
med andre beboere på afdelingen,
der er villige til at købe alkohol
i butikker tæt på. Selvom personalet kender til denne trafik, kan
den ikke stoppes. Aftaler mellem
beboerne kan vi ikke blande os i.”

Allerede de første dage bliver John en udfordring for afdelingen. Han skaffer sig helt tydeligt noget at drikke, hvilket
influerer på hans adfærd, herunder den verbale adfærd overfor
personalet. Der har ind i mellem været borgere på Aflastningen med et ikke ubetydeligt alkoholforbrug, som personalet
har formået at håndtere. Derfor besluttes det at forsøge at få
dæmpet Johns misbrug og uhensigtsmæssige adfærd.

En af måderne af dæmpe forbruget på er naturligvis at sikre sig, at
John ikke har mulighed for at købe eller få alkohol. Dette viser sig
imidlertid at være vanskeligt. John knytter hurtigt alliancer med andre
beboere på afdelingen, der er villige til at købe alkoholen i butikker tæt
på. Selvom personalet kender til denne trafik, kan den ikke stoppes.
Der er ikke muligheder for at nægte andre borgere at gå på indkøb, og
aftaler mellem borgerne kan vi ikke blande os i.
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Eneste mulighed for at dæmpe misbruget er at tage flaskerne fra John,
når det skønnes, at en fortsat indtagelse vil være til fare for ham selv.
Dette gøres så i en vis udstrækning gennem hele forløbet, dog uden
den store effekt. Igennem forløbet er det flere gange forsøgt at motivere
John til antabus behandling – også i samråd med den kommunale misbrugsbehandling. Hver gang holder behandlingen dog kun kortvarigt.
Konsekvenserne er, at John ikke får det bedre rent helbredsmæssigt.
Han er fortsat bundet til kørestolen og må i øvrigt genindlægges i flere
omgange. En anden konsekvens er, at afdelingens øvrige beboere er
meget påvirkede af Johns uhensigtsmæssige adfærd. En del af de
mere sårbare borgere er direkte bange for John. Det er derfor den
eneste løsning, at John genindlægges på hospital og ikke kommer
tilbage til Aflastningen. Det er han slet ikke klar til.

25

26

27

F R A NK
Frank er ramt af Huntingtons chorea; en alvorlig arvelig hjernesygdom;
og han har tillige en depression. Han følges af psykiatrien og opholdet
på Aflastningen er primært for at afvente ny bolig på en institution,
der er specialiseret i borgere med Franks diagnose. Ventetiden på en
plads på institutionen er lang, og det er ikke muligt at sætte en tidsbegrænsning på. Det er heller ikke muligt for Frank at være i sit eget
hjem, mens han venter på plads.
Frank har en fornemmelse af, at livet ebber ud for ham. Han føler
sig fuldstændig tappet for energi og mærker fornemmelsen af, at
hans krop er i opløsning. Dette bidrager naturligvis til de depressive
tanker.
Frank virker meget indesluttet i de første måneder af opholdet. Han
bliver for det meste på sit værelse og er en del sengeliggende også
om dagen. Efter nogen tid på Aflastningen sættes træningsaktiviteter i gang, og dem følger Frank med større og større tilfredshed. Det
er tydeligt, at han får mere energi, og det smitter naturligvis også
positivt af på humøret. Ind i mellem bliver der også mulighed for at
komme ud på en lille tur støttet af en rollator og en medarbejder.
Frank føler sig tydeligt mere og mere tryg ved at være på afdelingen. Han
opholder sig efterhånden mere i afdelingens dagligstue, og han bliver længere ved måltiderne. Han opnår en vis fortrolighed med nogle af de andre
beboere, men han trækker sig hurtigt, når han føler, at de går for tæt på.
Selvom der er klar forbedring i Franks kommunikation med de
øvrige borgere på afdelingen, isolerer han sig periodevis. Dette sker
i forbindelse med tanker om livet, som Frank oplever er ved at ebbe
ud. Han beskriver, hvordan hans krop går i opløsning. Det bliver han
selvfølgelig deprimeret over, og han er svær at få ud af disse tanker.
Perioderne med meget depressive tanker bliver imidlertid kortere,
og han opsøger helt tydeligt fællesskaber, som han godt kan lide at
være i.
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Frank har en vis stædighed i forhold til træning, og selvom han føler
opløsningstendenser i kroppen, er han i lange perioder meget opsat
på at træne. Udover træningen med en fysioterapeut gennemfører
han også selv konstant træning, som er gangtræning, der udføres på
afdelingens lange gang. Frank kan gå op og ned ad gangen i meget
lang tid, monotont men helt tydeligt med et formål og glad for at kunne
gennemføre det. Gangtræningen foregår i så trygge rammer, at han
ikke behøver hjælpemidler i forbindelse med denne. Af og til sætter
han farten op og løbetræner i luntetrav. Han begynder også at
”Frank føler sig tydeligt mere
bruge husets udendørsfaciliteter. Især nyder han at sole sig i
og mere tryg ved at være på
baghaven, hvor der er ro og fuglekvidder i grønne omgivelser.

afdelingen. Han opholder sig

Efter godt 10 måneders ophold på Aflastningen tilbydes Frank efterhånden mere og mere i afdeplads på institutionen, og han flytter hurtigt efter, at tilbuddet
lingens dagligstue, og han bliver
er kommet. Det er tydeligt, at Frank er glad for at skulle flytte,
længere ved måltiderne.”
og at han har været glad for at være på Aflastningen. At det
lange forløb er vellykket skyldes ikke mindst, at Frank på trods
af depressive tanker og følelsen af at gå i opløsning alligevel har formået at udbygge sin fysisk og motorik, så han forhåbentlig får mange
gode år i sin nye permanente bolig.
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L E IF
Leif er 64 år gammel, ugift og bosiddende i en lejlighed i et kvarter i
København, som han har været knyttet til gennem mange år af sit liv.
Han har et fysisk betonet job, som han er glad for og er aktivt engageret i sit lokalområde og i politisk arbejde.
En langvarig diabetes med komplikationer har desværre betydet, at
Leif er blevet benamputeret under knæet på det ene ben. Han er henvist til aflastningsophold i Arbejde Adlers Hus efter at et hjemmebesøg
under indlæggelsen klarlagde, at han ikke selv ville kunne komme ind
– og rundt – i lejligheden med kørestol.
Tanken er, at Leif skal bo i Aflastningen og i øvrigt passe sin genoptræning i et lokalt sundhedshus, mens han venter på at kunne flytte ind i
en handicapegnet ældrebolig. Under opholdet skal han endvidere have
hjælp til sårpleje, idet heling efter amputationen har været vanskelig.
Men en ny bolig, evt. i et nyt byområde, giver ingen mening for Leif.
Han er helt klar omkring, hvad der er hans eget mål: at genvinde sine
kræfter, kunne anvende en protese og flytte tilbage til lejligheden – og
om alt går vel – også vende tilbage til arbejdet.
Leifs stædighed, energi og gåpåmod er hans styrke gennem hele
opholdet i Aflastningen. Både mens han anvender kørestol og senere,
da han får benprotese, er han aktiv og udadvendt. Han tager på lange
ture ud af huset, til træning såvel som på besøg hos venner,
”Leifs stædighed, energi og
gåpåmod er hans styrke gennem til politiske møder osv. Han besøger antikvariater og bringer
bøger tilbage til sig selv, medbeboere og ansatte. Han deltager
hele opholdet i Aflastningen.”
jævnligt i sociale arrangementer i Oasen og bruger også værestedet til almindeligt socialt samvær med andre beboere og eksterne
brugere.
Under opholdet er han så godt som selvhjulpen. Og det lægger han
også stor vægt på at være. Han får hjælp til sårpleje og til at begynde
med også en hjælpende hånd til at komme i og op af sengen. Gradvist heler såret op, og han begynder også at klare sig uden hjælp ved
sengetid.
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Modsat mange andre beboere administrerer Leif selv sin medicin. Han
tager hensigtsmæssigt hensyn til sin diabetes og har selv fuldt overblik
over sin økonomi, træningsaftaler og sociale aktiviteter. Han er positiv
og optimistisk omkring sin fremtid og muligheden for at genvinde
førligheden. Ønsket om at vende tilbage til hjemmet og bydelen er helt
tydeligt en stor motivationsfaktor.
Efter fire måneders ophold har Leif ved hjælp af albuestok, benprotese og ihærdig træning opnået en førlighed, som gør ham i stand til at
vende tilbage til sit gamle hjem. Han færdes frit til alt, han ønsker at
deltage i og kommer med jævne mellemrum tilbage på besøg i husets
værested.
Leifs ophold i Aflastningen er som mange andres en følge af alvorlig
sygdom. Men hans helbredsproblemer er opstået hos et menneske,
som i øvrigt på mange måder lever et godt og aktivt liv på den måde,
han selv ønsker det skal være. Hans energi, gåpåmod og hans kræfter
til at genoptage livet med base i sit eget hjem skal i høj grad ses på
baggrund af de ressourcer og positive aspekter, der var til stede i hans
liv, da sygdommen slog til.
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SØREN
Søren er en atypisk beboer i Arbejde Adler Hus, idet han er født udviklingshæmmet. Ved indflytningen er han 45 år gammel og døjer blandt
andet med senfølger efter nogle hjerneblødninger, der er opstået inden
for de sidste par år.
Han har genoptrænet i andet regi og skal nu bo i Aflastningen, indtil
der findes et velegnet bosted. Søren har boet sammen med sin mor
hele livet. Så et ophold i Aflastningen og senere på et bosted repræsenterer en stor forandring i hans liv. Og han er som udgangspunkt
ikke meget for tanken.

”Søren har en omsorgsfuld
familie, som er engagerede i hans
liv og velfærd og modsat mange
andre beboere i Aflastningen
modtager han jævnligt besøg.
Han besøger også jævnligt selv
familien.”

Søren er en venlig og stille mand, som har en del helbredsmæssige udfordringer at slås med. Foruden sin udviklingshæmning, vejer han for meget, går med rolator, har problemer
med at spise og skal guides og støttes for at kunne varetage
personlig pleje. Han kan dog selv klæde sig af og på og tage
et bad på opfordring. Søren er vant til selv at brygge kaffe i
hjemmet, så det aftales, at han kan have en kaffemaskine på
sit værelse, så han kan fortsætte denne aktivitet. Han har også
fornøjelse ved at ryge og se TV.

Et talehandicap betyder, at Søren især i starten af sit ophold i Arbejde
Adlers Hus er meget socialt tilbageholdende og ikke taler ret meget.
Hverken spontant, eller hvis man tager kontakt til ham. Under hans ophold har personalet fokus på at støtte og motivere Søren i at tale mere
frit trods talehandicappet, og på et tidspunkt overvejes det at inddrage
en talepædagog, hvilket Søren dog ikke er interesseret i.
Søren har en omsorgsfuld familie, som er engagerede i hans liv og
velfærd og modsat mange andre beboere i Aflastningen modtager han
jævnligt besøg. Han besøger også jævnligt selv familien.
Igennem de ni måneder Søren bor i Aflastningen, falder han gradvist til
ro ved at bo uden for barndomshjemmet. Han bliver mere opmærksom
på at varetage sin personlige hygiejne, lægge tøj til vask osv. Frem for
alt bliver han mere talende, spøgefuld og opsøger nogle af de aktivi-
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teter, der foregår i huset. Han er glad for at komme i værestedet og
sidder gerne sammen med andre beboere, når de er ude at ryge i atriumgården. Han nyder åbenlyst de ansattes og medbeboernes omsorg
for ham, og han kan grine og pjatte med andre.
Efter ni måneders ophold findes der et velegnet bosted til Søren. Det
er en stor beslutning for ham, men støttet af familien siger han ja tak
til tilbuddet. Han fraflytter Aflastningen med mange af de udfordringer,
som han havde ved indflytningen, men opholdet har været en overgang
til et liv i egen bolig for første gang.
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E L I S A BE T H
Elisabeth er en 52 årig kvinde, som kommer til Aflastningen efter en
indlæggelse på grund af levercoma. Hun har brug for genoptræning,
nogen hjælp til personlig pleje samt omsorg og støtte til at komme sig,
så hun kan vende tilbage til eget hjem. Elisabeth er venlig, smilende og
udadvendt. Hun er særdeles veluddannet og en kvinde, som interesserer sig for sin omverden. Til daglig lever Elisabeth alene i en lejlighed i
en forstad til København. Men hun har tæt og positiv kontakt til familie
og venner, som også støtter og besøger hende under opholdet. Hun er
ikke i arbejde på det tidspunkt, hun har kontakt til Arbejde Adlers Hus.

”Ved indflytningen i Arbejde
Adlers Hus er hun stadig noget
afkræftet efter sidste indlæggelse.
Hun er undervægtig, anvender
rollator, er blebruger og har brug
for genoptræning. Der er fokus
på, at hun skal tage på i vægt og
kosten suppleres derfor med energitæt mad og proteindrikke.”

Mange års misbrug af alkohol har bl.a. betydet, at Elisabeth
har udviklet skrumpelever og hun har flere indlæggelser bag
sig på grund af leversygdommen. Endvidere har hun tidligere
været indlagt på grund af psykisk sygdom. Ved indflytningen i
Arbejde Adlers Hus er hun stadig noget afkræftet efter sidste
indlæggelse. Hun er undervægtig, anvender rolator, er blebruger
og har brug for genoptræning. Der er fokus på, at hun skal tage
på i vægt og kosten suppleres derfor med energitæt mad og
proteindrikke. Elisabeth er fra starten aktiv omkring både sin
genoptræning og de ændringer, der er behov for at foretage i
hjemmet, så hun kan vende tilbage dertil.

Kontakten til de ansatte i huset er god, selvom hun til at begynde med
er ked af at være i Aflastningen. I takt med at Elisabeth kommer til
flere kræfter, bliver hun mere opsøgende i forhold til husets sociale og
kulturelle tilbud, og hun bidrager også med sine egne ideer.
Efter knap to måneder flytter Elisabeth tilbage til sin lejlighed. Hun er
optimistisk omkring fremtiden, men ved også at hendes helbred er helt
afhængigt af, at hun bevarer en ædru livsstil.
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CARLO
En 58 årig mand henvises efter indlæggelse på ortopædkirurgisk afdeling til ophold i Aflastningen, fordi han er hjemløs og ikke kan tage vare
på sig selv i den aktuelle helbredsmæssige situation. Han har brækket
overarmsknoglen og har også to brud på underkæben. Han har derfor
brug for hjælp til personlig hygiejne, af- og påklædning mv. Desuden
skal han have flydende kost de næste seks uger på grund af bruddene
på kæben. Han er endvidere i behandling for epilepsi.
Carlo har et årelangt alkoholmisbrug bag sig. Og det er meget svært
for ham at holde sig ædru. Måske er det heller ikke det, han ønsker?
Da han modtages i Aflastningen, er han tydeligt slidt af lang tids misbrug og hjemløshed. Han er træt, undervægtig og fremtræder fysisk og
psykisk betydeligt ældre end hans egentlige biologiske alder.
Han er oprindeligt uddannet håndværker. Imidlertid har tilbagegang i
faget betydet, at han en årrække har været beskæftiget som værtshustjener. Han har familie i provinsen, men som nærmeste pårørende
angiver han en god ven, som bor i København.
Carlo ender med at bo i Arbejde Adlers Hus i godt ni måneder. Gennem
hele opholdet virker han rastløs og rodløs. Mange dage traver han rundt i
København. Gerne til steder hvor der er mange mennesker. For eksempel er han glad for at sidde på Hovedbanegården, hvor han ofte kommer
i snak med de rejsende. Mens han bor i huset, drikker han en del, og han
kommer jævnligt til skade i alkoholpåvirket tilstand. Mange nætter overnatter han hos vennen. Enkelte gange tager han på besøg hos familien.
Under opholdet i Arbejde Adlers Hus gør Carlo sig nyttig med mange
ting. Han er især meget hjælpsom over for sine medbeboere. Han
kører ture med kørestolsbrugere, følger medbeboere ud at handle og
handler for dem, der ikke selv har fysik til at forlade huset. Han er venlig, smilende og meget vellidt både blandt ansatte og beboere.
Det er imidlertid svært at se, om han kommer sig som månederne går, fordi
det fortsatte alkoholmisbrug belaster hans helbred og fører til nye skader.
Men han trives dog ved at bo sammen med andre, og han er socialt meget
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aktiv. Desuden får han jævnligt hjælp til at huske at tage sin medicin og
han får dagligt sund og nærende mad. Begge dele gavner hans helbred.
Da Carlo har boet i Aflastningen i nogle måneder vurderer Visitationen,
at Carlo kan udskrives og der peges på, at han kan flytte på herberg.
Tanken om at flytte på herberg er uoverskuelig for Carlo, og også husets
ansatte er bekymrede for, hvordan det skal gå ham på en egentlig
hjemløseinstitution. Derfor tilbydes Carlo at leje sig ind på et møbleret
værelse i et af husets små bofællesskaber.
Han tager mod tilbuddet, men allerede nogle dage efter indflytningen
står det klart, at han ikke magter at bo alene trods muligheden for at
spise i værestedet og bevare kontakten til husets ansatte. Drikkeriet
tager voldsomt til, maden står urørt, værelset er kaotisk og Carlo er
helbredsmæssigt i frit fald.
Helt ekstraordinært tilbydes Carlo derfor at bo til leje i et ledigt værelse
i Aflastningen, indtil han har fået tilbudt en egnet bolig. I Aflastningen
kan han igen få hjælp til at bevare en struktureret hverdag: få støtte til
at tage sin medicin, få gjort værelset rent, vasket tøj og spise sammen
med andre. Genindflytningen betyder, at Carlo igen blomstrer op, drikkeriet aftager noget, og han genfinder sit overskud til at være social og
hjælpsom over for andre.
Efter nogle måneder finder Carlo med de ansattes hjælp og støtte
en bolig i provinsen. Han flytter midlertidigt ud til vennen, og det er
meningen, at han skal flytte i egen lejlighed inden for kort tid.
”Carlo har et årelangt alkoholDesværre støder der ny sygdom til, som kræver en mindre
misbrug bag sig. Og det er meget
operation. Dog ikke værre end at flytningen stadig kan blive
svært for ham at holde sig ædru.
til virkelighed. Men nu smuldrer planerne om flytning for
Carlo. Han besøger stadig næsten dagligt sin gamle venner i
Måske er det heller ikke det, han
Aflastningen, men når man spørger til flytningen, svarer han
ønsker?”
undvigende.
Opholdet hos vennen er i længden ikke muligt, og Carlo genoptager
sin hjemløselevevis, hvor han bor rundt omkring hos venner og bekendte. Alkoholmisbruget består og Carlos helbred er så vidt vides ikke
blevet bedre. Det forlyder, at han nu er flyttet til provinsen.
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A NI TA
Anita flytter ind i Aflastningen en sommerdag. Hun er netop udskrevet
efter en indlæggelse på ortopædkirurgisk afdeling. Desværre er det
udelukket, at hun kan flytte hjem til sin egen lejlighed.
Hendes hukommelse har taget skade af mange års voldsomt alkoholmisbrug og nogle blodpropper i hjernen. Hun er tydeligt underernæret
og som mangeårig ryger har hun pådraget sig KOL, Kronisk Obstruktiv
Lungesygdom. Hendes evne til at klare sig selv er stærkt aftagende og
hjemmet er kaotisk og misligholdt. Hun er 59 år gammel og førtidspensionist.
Anita kommer til at bo i Aflastningen i flere år. Det usædvanligt lange
ophold skyldes blandt andet, at hun ikke selv oplever, hvor meget
hendes svækkede hukommelse belaster hendes evne til at klare sig
selv. Hun husker tiden, hvor hun boede alene og klarede sig selv. Men
hun har ingen erindring om de sidste svære år alene i lejligheden med
et eskalerende misbrug.
Hun klarer selv personlig hygiejne og af- og påklædning. Efterhånden
som hun lærer huset og gaderne omkring Thorsgade at kende, kan
hun også gå småture for at handle i nærmiljøet lige omkring Arbejde
Adlers Hus. Hun deltager med fornøjelse i aktiviteter i værestedet og
kan hygge sig med andre. Og selv om hun glemmer de gode oplevelser
hurtigt bagefter, har hun glæde af dem, mens de står på.
Anita har ingen klar oplevelse af, hvor meget støtte hun har behov for
i dagligdagen. Forhold omkring medicin, privatøkonomi, opsigelse af
bolig, tilbud om ny bolig samt den løbende kontakt med myndigheder
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og sundhedssystem er noget, der hele tiden undslipper sig hendes
erindring. Af og til er hun overbevist om, hun stadig har sin lejlighed og
møblement i behold. Det er først, når hun ser billeder af den tomme
lejlighed, at hun kan hjælpes til at huske, at hun har opsagt den.
Anitas helbred og daglige funktionsniveau peger entydigt på, at hun
har brug for at bo et sted med omfattende støtte fra personale. Hun
bliver over flere gange tilbudt bolig på bosteder, men hun finder en
bolig med støtte irrelevant. Derfor siger hun Nej tak. Hun ønsker sig
en almindelig lejlighed, hvor hun kan bo for sig selv. Ligesom alle andre
mennesker.
Det er naturligvis en kilde til frustration, når man selv oplever, at man
ikke får den fornødne hjælp og heller ikke synes, man bliver tilbudt en
relevant bolig. Derfor er Anita tit ked af det, når medbeboere
”Anita har har ingen klar
flytter ud i egen bolig. Hun synes selvsagt, at det snart må
være hendes tur.
oplevelse af, hvor meget støtte
Tiden går og Anita både trives og mistrives i Aflastningen. Der
er ingen tvivl om, at opholdet og den pleje hun modtager har
en positiv betydning for hendes helbred. Desuden skaber det
en tryg og overskuelig ramme, som gør det muligt for hende
at få gode oplevelser og holde fast i den ædruelighed, der er
af vital betydning for hende. Men dagene går, den ene dag
ligner den anden og hun er frustreret over, at hun ikke får
den lejlighed, hun er overbevist om er løsningen på hendes
boligproblem.

hun har behov for i dagligdagen.
Forhold omkring medicin,
privatøkonomi, opsigelse af
bolig, tilbud om ny bolig samt den
løbende kontakt med myndigheder
og sundhedssystem er noget, der
hele tiden undslipper sig hendes
erindring.”

Langt om længe findes der et bosted, som Anita finder acceptabelt.
Og en novemberdag flytter hun derud. Alt er nyt og ukendt. Igen.

41

42

