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Kotikuntoutus – oppeja Fredericiasta ja 

muista Tanskan kunnista



Käsiteltävät kysymykset
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• Minkälainen on Frederician malli ja miksi se on ollut menestyksekäs?

• Millaisia haasteita alussa oli ja kuinka malli toimii nyt? 

• Onko Frederician malli implementoitu muihin kuntiin vai onko niissä 

muunlaisia innovaatioita kuntouttavaan kotihoitoon? 

• Mitkä ovat seuraavat askeleet Fredericiassa ja mallin levittämisessä?



Aikajana
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• Frederician malli (2008)

• Mallin jalkauttaminen ja muokkaaminen muihin Tanskan kuntiin (2010-

2012)

• Frederician malli (2010, 2012)

• Odensen malli (2011, 2012)

• Lainsäädäntö, ”Kotikuntoutuksen käsikirja” ja kehittämisen 

mahdollisuudet (2015-2016)

• Seuraavat askeleet Fredericiassa (2017-)



Frederician malli (2008, 2010)

Taustaa
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• Ikärakenteen kehittyminen

Lähde: Statistics Denmark



Ajatus paradigman muutoksesta
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Lähde: FOA Elderly Summit, 2007

Muutos tästä:

Mahdollisimman pitkään kotona

(1980-luvulla)

Tähän:

Mahdollisimman pitkään oma elämä

(2000-luvulla)

Tanskaksi: ”Life Long Living”



Life Long Living Frederician kunnassa

 Viiden kohdan kehittämisohjelma

Ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen (+67)

Ehkäisevät kotikäynnit sairaalasta kotiutumisen jälkeen

Akuutin sairauden tunnistaminen ennen sairaalaan joutumista

Uusi teknologia

Kotikuntoutus

 DSI/KORA prosessin ja tulosten arviointi 

2008, 2010, 2012…
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Frederician malli, 2008

 Uudet kotihoidon asiakkaat, joilla on 

kuntoutumispotentiaalia (1/3)

 Uusi kuntoutusyksikkö: 2 toimintaterapeuttia, 1 

fysioterapeutti, 1 sairaanhoitaja ja 12 kotikuntouttajaa 

(home trainers)

 Käyttäjälähtöistä hoitoa yksilöllisellä tavoiteasettelulla ja 

sitoutuneilla hoitotiimeillä

 Päivittäinen rohkaisu ja sen juhlistaminen, kun asiakas 

voi lopettaa palvelun
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DSI/KORA/VIVE-tutkimus

 Kolme merkittävää eroa kotikuntoutuksen ja perinteisen 

kotihoidon välillä

• AIKA – muuttumaton tai vähenevä

• TAVOITTEET – järjestelmä tai yksilöllisyys

• FOKUS – apua vain kun sille tarve

• Ja – samaan aikaan – kulujen laskeminen noin 13% 

(”13 miljoonaa Tanskan kruunua”).
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Mallin jalkauttaminen – ja muokkaaminen –

muihin Tanskan kuntiin

 Toukokuu 2010: Fredericia-puhe kansallisessa 

konferenssissa

 Marraskuu 2010: 92% kaikista kunnista ilmoitti 

haluavansa muokata palvelunsa 

kuntoutukseksi Frederician tapaan

 Syyskuu 2012: 95 erilaista kotikuntoutuksen 

mallia 92 eri kunnassa...
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Frederician malli 2010, 2012

• Kotihoidon olemassa olevat (vanhat) 

asiakkaat

• Kaksi mallia – yksi jolla on potentiaalia, ja 

yksi joka toimii

• Malli 1 (2010): yhden ammattiryhmän 

ohjaama harjoittelu itsenäiseen toimintaan 

(self service)

• Malli 2 (2012): hoidon moniammatillinen 

muokkaaminen muuttuviin tarpeisiin 

vastaamiseksi
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Odensen malli, 2011

 Kaikki kotihoidon uusia asiakkaita

 Moniammatillinen tiimi ja moniammatillinen 

tapaaminen asiakkaan luona

 Moniammatillinen lähestymistapa

 Tavallinen kotihoito – mutta 8 viikon aikaraja

 Merkittävä kotihoidon tarpeen väheneminen, 

noin 9%
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Lainsäädäntö, käsikirja ja kehittämispotentiaali

 2015: §83 (kotihoito) korvataan §83:lla (kotikuntoutus)

 2016: Uusi käsikirja pyrkii inspiroimaan kuntia

 2017: Tutkimuskatsauksen johtopäätöksiä ovat, että

• kotikuntoutus voi vähentää kotihoidon kuluja (mutta ei 

väistämättä tee niin)

• edelleenkään kotikuntoutuksen vaikutuksesta toimintakykyyn, 

elämänlaatuun jne. ei ole hyvää evidenssiä

• organisaatiolla on merkitystä, ja että palvelussa on huomattavaa 

variaatiota

• lisää tutkimusta tarvitaan erityisesti koskien kaikkien kotihoidon 

asiakkaiden kotikuntoutumispotentiaalia (§83 sekä §83a) – sekä 

hoitajien roolista kotikuntoutuksessa
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• Uusien alueiden tutkiminen

• Psykiatria

• Vammaisuus

• Uusien rajoitusten ja mahdollisuuksien huomiointi

• Jalkautuminen uusiin kuntiin...

• Uusien teknologioiden tutkiminen

• Videovälitteiset käynnit

• Sms/puhelin/älypuhelinsoitot

• Integroidun hoidon uusien mallien tutkiminen

• Kuntien välillä, terveysasemat ja sairaalat

• Kotihoidon lähihoitajien, toimintaterapeuttien, fysioterapeuttien ja sairaanhoitajien 

välillä

• Potilaiden, sukulaisten, ammattilaisten ja kansalaisyhteiskunnan 

toimijoiden/järjestöjen välillä

• Johtajien välillä kompleksisissa nykyaikaisissa organisaatioissa

Seuraavat askeleet Fredericiassa 
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Ei vielä 
(julkaistua) 
tutkimusta



Systeemin saattaminen toimivaksi...
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piak@vive.dk

https://vive.dk/

Kysymyksiä & vastauksia
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