Værdighed - hvad er det?

Juni 2017
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Tak for sidst!
Tidligere formand Bent Aa. Rasmussen bød velkommen til alle
deltagere, oplægsholdere og
udstillere, til konferencen i Nyborg, der i år havde temaet
”Værdighed – Hvad er det?” på
programmet.
Samlet var vi over 530 deltagere,
hvilket er rekord. Personligt tror
jeg, at det var dagens tema, som
havde appelleret til, at vi var så mange. Men værdighed
har også været - og vil fortsætte med at være - et meget
vigtigt emne for DANSKE ÆLDRERÅD og for os alle i ældre-/seniorrådene.
På konferencen blev det slået fast, at værdighed er mange
ting, hvilket to små citater, meget fint illustrerede:
Adolf Jespersen, 89 år, siger: ”Jeg synes, jeg får en værdig
behandling. Men når hjemmehjælpen er færdig med sit
arbejde, er det skønt, hvis der er tid til at tale lidt sammen,
bare som to almindelige mennesker”.
Birthe Vanghøj, 86 år, siger: ”Værdighed for mig er at få lov
til at sige nej tak. Jeg synes ikke, vi skal hundses med og
bestemmes over, selvom vi er gamle. Jeg interesserer mig
ikke synderligt meget for hverdagens små petitesser, så
som det bad, som står på hjemmehjælperens liste. - Jeg vil
hellere have hjælp til en gåtur, og se på alt det smukke i
livet og blomsterne, der spirer frem.”
På konferencen blev værdigheden kigget efter i sømmene.
For er der overhovedet plads til værdighed og medmenneskelighed, når alt skal effektiviseres, kvalificeres, rehabiliteres og systemtænkes? Vi hørte mange tankevækkende
oplæg, som belyste emnet og gav nye indfaldsvinkler og
bud på løsninger. Jeg vil fremhæve hovedoplæggene:

Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark, fortalte om
”Samarbejdet om værdighed”. Hun medgav, at det er en
stor udfordring for vores sundhedsvæsen, når det tværsektorielle samarbejde mellem region og kommune skal fungere optimalt. Men slog også fast at når pleje og behandling
af ældre, syge og døende skal løses værdigt, så er dette
samarbejde afgørende, og derfor gav hun mange konstruktive bud på de planer, der ligger forud for dette samarbejde.
Ole Raakjær, præst i Sulsted kirke og på KamillianerGaardens Hospice, indviede os i begrebet ’værdighed’, som er
svært at ’sætte i bås’. Ole Raakjær fik knyttet mange etiske
og tankevækkende overvejelser til den gængse opfattelse
af, hvad et værdigt liv skal indeholde, og hvordan vi skal
behandle hinanden værdigt. Ole Raakjær mindede os på
fornemste vis om, at vi skal passe på, at værdighed ikke
bliver til færdighed.
Carsten Hendriksen, pensioneret overlæge og seniorforsker, tog udgangspunkt i sit mangeårige virke som læge,
beskæftiget med den ældre medicinske patient. Carsten
Hendriksen berettede om den udvikling, der har været i
ældres helbred, samfundets tilbud til ældre, og den udvikling, han mener, vi kan forvente os af fremtiden. Carsten
Hendriksen talte om betydningen af sund aldring, som viser, at vi kan forvente at leve i gennemsnit 10 år længere
end vore forældre, og sandsynligvis vil de fleste af os leve
et langt sundere liv. Carsten Hendriksens fokus var dog
primært de skrøbelige ældre, for det er blandt denne gruppe, hvor værdigheden, pengene, problemerne, manglende
tilbud og løsninger oftest er udfordret.

Efter, at vi alle have været fordelt til 11 utrolig spændende
og varierede seminarer, blev konferencen afsluttet med et

oplæg af Bjarke Oxlund, forskergruppeleder, fra Center for
Sund Aldring.
Bjarke Oxlund har ry for at kunne vække selv den mest
trætte konferencedeltager, og det ry blev ikke gjort til
skamme. På sin herligt, vidende, drillende og provokerende måde, fik han hele salen med i sit oplæg, hvor han stillede ’fem skarpe’ til dagens ældrepolitik!
Bjarke Oxlund forholdt sig bl.a. til, hvordan vi i samfundsdebatten ofte hører, at ældre er en stor økonomisk belastning. Dagen efter udnævnes gruppen ’det grå guld’, som
indeholder et imponerende potentiale af erfaringer og arbejdskraft. Desuden stillede Bjarke Oxlund spørgsmål ved
alle selvfølgelighederne i bl.a. ældreplejen, plejecentrenes
indretning, og til de visioner der ligger forude. Bjarke
Oxlund gav os mange befriende spørgsmål til samfundsdebatten om ældre, pleje af ældre m.v.
Som Jan Gintberg ville sige: - ”Ja, så fik vi alligevel kigget
værdigheden lidt efter i sømmene”! Og jeg håber, at I alle
fik inspiration og dermed noget med hjem til drøftelser i
jeres eget ældre-/seniorråd og med til jeres egne politikere
og forvaltning. Jeg vil til slut reklamere for, at læse i detaljer om hovedoplæg og seminarene i denne konferencerapport, samt at den kommende konference i Vingstedcenteret
bliver den 24. oktober 2017.
Landsformand
Erik Stagsted
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Samarbejde om værdighed

Referat: Hovedoplæg af Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner

Alle kan blive enige om at ønske sig et værdigt liv og en værdig død. Værdighedsmilliarden og Handlingsplanen for Den Ældre Medicinske Patient er samfundsindsatser for de mest syge og sårbare ældre. Værdighed har alle mennesker, og der er ikke noget uværdigt i at være syg og være afhængig af andre. Værdigheden bliver først udfordret, når den svigtes. Derfor må udfordringerne med at højne kvalitet og sammenhæng i pleje og behandling for ældre, syge og døende
løses gennem det tværsektorielle samarbejde mellem regioner og kommuner.
Et sundhedsvæsen under forandring
Sundhedsvæsnet er i løbende forandring. Demografien og et stigende antal ældre med kroniske sygdomme er en udfordring, der kalder på ny udvikling
af vores måde at administrere sundhedsvæsnet på.
Det tværsektorielle samarbejde er en måde at løse
denne udfordring på.
I 2016 var der 3,2 borgere mellem 18 og 64 år pr.
borger over 65 år. I 2026 vil tallet være 2,8 borgere,
og i 2036 vil tallet være nede på 2,5 borgere. Samtidig vil antallet af ældre, der lider af mere end én kronisk sygdom stige med 21 pct. frem mod år 2024. Sundhedsudgifterne er 11
gange større for patienter med flere kroniske sygdomme end for patienter
uden kronisk sygdom, og genindlæggelsesraten er mellem 5 til 12 gange højere hos patienter med kroniske sygdomme end hos patienter uden kronisk sygdom. Så både den demografiske udvikling samt et større antal ældre med mere end én kronisk sygdom gør, at sundhedsvæsnet må være under løbende
forandring for at imødegå udfordringerne.
Hvordan sikrer vi værdighed og høj kvalitet i sundhedsvæsnet?
Først og fremmest skal vi gøre op med silotænkningen i sundhedsvæsnet. Vi
skal være villige til forandring og styrke det tværsektorielle samarbejde. Debatten i regionerne og på sygehusene om bedre tværsektorielt samarbejde fylder
meget, og vi er nået et godt stykke, men vi er ikke i mål endnu, siger Stephanie Lose.
Når en patient lider af flere kroniske sygdomme, så skal de forskellige sektorer
blive bedre til at samarbejde, gå væk fra silotænkningen og i stedet inddrage
hinandens faglige viden og kompetencer til gavn for patienten. Et tværsektorielt samarbejde vil ikke kun være en økonomisk ressourcegevinst, men vil og2
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så sikre patienterne mere tryghed. Og tryghed skal gerne være en fast bestanddel i sundhedsvæsnet, siger Stephanie Lose. For uden tryghed er det
svært at leve et liv med værdighed. Og netop værdigheden i patientens liv kan
sikres bedre, når vi styrker det tværsektorielle samarbejde, og mindsker antallet af fejl i overleveringer mellem de forskellige sektorer. Vores sygehuse skal
passe på med ikke at lukke sig om sig selv, og derfor også i højere grad opsøge den viden og hjælp, der kan være brug for fra specialister udefra. Teams
med specialister på sygehusene skal samarbejde bedre med specialister udefra.

For at sikre værdighed og høj kvalitet i sundhedsvæsnet er det vigtigt, at de
praktiserende læger bliver inddraget mere i behandlingen af patienter. De
praktiserende læger kan være med til at styrke ressourcerne på sygehusene
ved at udveksle viden og erfaring med sygehusenes specialister. Lægerne
kan også være medvirkende til at gøre en eventuel genoptræning mere tryg
for patienten samt sikre, at eventuel forebyggende arbejde bliver realiseret.
Ikke kun på vores sygehuse er det vigtigt at sikre patienterne en tryg og værdig behandling. I tilfælde, hvor patienter bliver behandlet på et sundhedscenter
eller i hjemmet er det også vigtigt, at de føler sig trygge. Og i forbindelse med
behandling i hjemmet, hvor flere forskellige fagprofessioner kan tage del i behandlingen, så vil et godt tværsektorielt samarbejde også her være til stor
gavn for patienten.
Eksempler på udgående teams
Specialister tilknyttet sygehusene er ofte en del af et udgående team, der består af andre specialister både inden for eget fagområde, men også fra andre
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fagområder. Disse teams behandler patienter uden for sygehuset. Deres funktioner kan f.eks. være:
 Psykiatrisk behandling
 Udredning og diagnostik
 Palliativ behandling (smertelindring)
 Kontrolbesøg, vurdering og rådgivning i forbindelse med hjemmebesøg
 Mobilt laboratorium
 Akut tilsyn
I alle disse teams er et godt samarbejde nøglen til, at patienterne kan få en
værdig behandling og føle sig trygge.
Digitalisering
I forbindelse med det tværsektorielle samarbejde spiller digitalisering en stor
rolle. Med digitaliseringen er det blevet mere overskueligt at oprette en databank og formidle viden rundt mellem de forskellige sektorer. Digitaliseringen er
medvirkende til at sikre, at informationer om patienten ikke går tabt, og dette
kan forebygge fejlbehandling og sikre patienten større tryghed, når patienten
eventuelt skal overføres fra den ene afdeling til en anden. Digitale løsninger
skaber dermed nye muligheder for bedre behandling og mere trygge rammer
for patienten. 

Er værdighed blevet til færdighed?

Referat: Hovedoplæg af Ole Raakjær, cand. teol., præst i Sulsted kirke (pt. orlov), KamillianerGårdens Hospice, Ph.D.-student 2014 – 2018

Værdighed som egenskab eller relation? - Begrebet værdighed er vanskeligt at have med at gøre, fordi det på den ene side anvendes flittigt i almindeligt sprogbrug, men på den anden side er svært at definere. Et nogenlunde klart indtryk af værdighedsbegrebet og dets indhold er grundlæggende for en diskussion om
livskvalitet, rettigheder og etik. Værdighed relateres ofte til en persons egenskaber, og det kommer let til at betyde, om personen har gjort sig fortjent til noget, om
den pågældende er noget værd som menneske - men er denne udlægning rimelig?
Er værdighed blevet til færdighed?
Ole Raakjær indledte sit oplæg med at udfolde,
om værdighed knytter sig til et menneskes evne
til at klare sig selv. Om tab af færdigheder også
betyder tab af menneskets værdighed. Efter Ole
Raakjærs opfattelse, besidder alle mennesker
en værdighed, og det er en egenskab, men
værdighed kan også gives og tages fra et menneske til et andet. Begrebet værdighed er vanskeligt at have med at gøre, fordi det på den
ene side anvendes flittigt i almindeligt sprogbrug, men på den anden side er svært at definere. Skal et menneske eksempelvis gøre sig fortjent til at modtage værdighed? - Nej, mener Ole
Raakjær.
Du er, hvad du er
På KamillianerGårdens hospice udvikles og afprøves begrebet værdighed,
nærmest som på et værksted. Mange mennesker tror, at ’du er, hvad du gør’,
og derfor ønsker mange ikke at leve, hvis de ikke længere ’kan gøre’. Helt forkert siger Ole Raakjær og fortæller, at værdigheden skal læres på et hospice.
Det er meget svært at vente på, at et menneske skal dø – også på et hospice
– og nogle finder, at det er uværdigt. Men i virkeligheden er det afmagten hos
de pårørende og hos den døende, der kan skabe uværdigheden.
Rehabilitering og værdighed må følges ad
I ældreomsorgen er en rehabiliterende tankegang tidens løsen, og Ole Raakjær henledte opmærksomheden på, at forventningen om borgerens aktive
medvirken, ved alle typer af hjælpeforanstaltninger, kan komme i vejen for
værdigheden. Som eksempel på dilemmaet omtalte han en dement kvinde, der
var død af sult, fordi personalet havde prioriteret, at kvinden selv skulle (gen-)
4
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lære at spise med bestik. Rehabiliteringsdagsordenen kan have svære vilkår i
mødet med afmagt, dødelighed og afhængighed, men svaret hertil er, at møde
mennesker, der har vilkårene med menneskelig omsorg.
En værdighedsmodel
En værdighedsbevarende omsorg bruges som model for den palliative indsats
i KamellianerGården. Her er det væsentligt:
 at adskille sygdommen fra mennesket
 at mindske bekymringen for ’de andre’.
Respekt
Det er ikke uværdigt at have brug for hjælp, at være dement eller at være døende, selv om nogle mennesker synes at mene dette, siger Ole Raakjær. Dét
som, han mener, kan gøre mennesker uværdige er, hvis man behandler en
syg eller døende nedladende, eller smerter ikke lindres, eller der ikke er plads
til at varetage den enkeltes særlige behov, eller hvis der ikke er mennesker
med varme sind og kærlige hænder omkring den syge. 

Ældre medicinske patienter

Referat: Hovedoplæg af Carsten Hendriksen, seniorforsker, pensioneret overlæge, dr. med.
Befolkningen forventer, at ældre mennesker med medicinske sygdomme modtager en hurtig og relevant udredning, behandling og pleje, samt mulighed for restitution.
Men er der plads til værdighed? Specielt blandt borgere med flere kroniske sygdomme og nedsat funktionsevne kan der være betydelige udfordringer i at tilbyde et
værdigt sammenhængende forløb mellem almen praksis, hospital og kommune. I flere år har der været fokus på at forbedre den tværsektorielle indsats for ældre medicinske patienter og deres pårørende. Carsten Hendriksen indviede os i udviklingen i det tværsektorielle samarbejde frem til i dag og perspektiverer til de mange handlingsplaner, der foreligger, samt til dilemmaet mellem systemtænkning og individniveau.
Aldringsprocessen de seneste årtier
Carsten Hendriksen indleder med at pointere, at der er sket en kæmpe udvikling
siden 1969, hvor han for alvor begyndte at beskæftige sig med aldring. Aldringsprocessen bliver påvirket forskelligt hos den enkelte, bl.a. afhængig af den normale fysiologiske aldring, livsstil, sociale påvirkninger som familie, uddannelse, miljø,
og fænomenet tilfældigheder, er alle faktorer for, hvordan det vil gå os. Carsten
Hendriksen pointerer, ”at ældes er en langt mere dynamisk proces end først antaget”. Derfor ser vi også nu, at vi aldrig har haft så mange ældre med så god funktionsevne og høj alder, som nutidens ældregeneration i Danmark. Og det er en udvikling som vil fortsætte.
Årsagen hertil, siger Carsten Hendriksen, skal findes i en kombination af mange
faktorer. Han fremhæver afgørende faktorer, som spiller ind i forhold til den sunde
aldring: bedre og sundere levevilkår, at være i arbejde, at være fysisk aktiv, og så
er den forebyggende indsats og behandlingsmuligheder blevet meget bedre.
Men der er også en meget stor gruppe af ældre, som har mange helbredsproblemer. Det er den gruppe, som karakteriserer Den Ældre Medicinske Patient. Det er
ældre som har multisygdom, f.eks. hjertekar sygdom, KOL, demens, kræft og diabetes. Det er ældre, som er begrænsede i deres bevægeapparat, er faldtruet, og
ofte med baggrund i social ulighed, fysisk nedslidning ved arbejdsbelastning og
misbrugsproblematik.
Carsten Hendriksen fortsætter med at tale om, hvilken betydning sund aldring og
den ældre medicinske patient har for sundhedsvæsenet - fagligt, økonomisk og
ressourcemæssigt. En stor gruppe ældre lever længere, men de vil blot få behov
for sundhedsvæsnet i en lidt senere alder, og antallet af den ældre medicinske
patient er stigende. Alt i alt stiger antallet af ældre og dermed ældres behov for
pleje, behandling og omsorg i vores sundhedsvæsen. Det er en stor udfordring.
Udfordringen er også den store diversitet - fra den helt velfungerende, over til personen med begyndende nedsat funktionsevne, til personen med svære fysiske og
psykiske funktionstab (skrøbelighed).
5
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Skrøbelige ældre
Carsten Hendriksen fortsætter med at tale om
skrøbelige ældre og orientere om, hvorfor skrøbelig er det bedst anvendte ord til gruppen.
Modsat ’sårbarhed’ – som vi alle er til tider
(kede af det, nærtagende etc.) er ’skrøbelighed’
et mere præcist begreb at arbejde med. Skrøbelighed er et syndrom, hvor meget lidt skal til
for at få alvorlige konsekvenser for personen,
og meget kan ved påpasselighed bedres/
undgås at blive forværret. Begrebet skrøbelighed er godt til ’at opdage i tide’, og er derfor
meget anvendeligt i primærsektoren. Skrøbelighed kommer snigende, men er relativ let at opdage - noget har løbende ændret sig, f.eks.:
Har du ændret hastighed, når du går længere
ture eller på trapper? Har du utilsigtet tabt dig inden for de seneste 6 måneder?
Har du haft svært ved at huske og orientere dig? etc.
Herefter taler Carsten Hendriksen om værdighed i relation til skrøbelige ældre.
Det skrøbelige menneske er i afhængighedssituationer, hvor værdigheden let kan
udfordres. Det er derfor væsentligt at sikre respekt, selvbestemmelse, bevægemuligheder, socialt samvær, kontinuitet og høj sikkerhed m.m. Desuden at undgå
isolation, tryksår, gener fra inkontinens, ’svingdørs-oplevelser’ m.m. Carsten Hendriksen minder os om, at mange er ansvarlige for værdighed i relationen, bl.a. personen selv, pårørende, kommunen, sundhedspersonale m.fl.
Carsten Hendriksen siger, at vi godt ved, at der er visse situationer, hvor det især
halter med værdigheden. Bl.a. i spørgsmål:
 om der skal vælges en proaktiv - reaktiv indsats,
 når der skal koordineres ved multimorbiditet, så der skabes en sammenhængende indsats,






ved under-/overbehandling,
ved rehabilitering – hvis er behovet for at borgeren skal selv,
medikamentel behandling – ’Tveægget sværd’ – fejlmedicinering,
muligheder ved livets afslutning – eget hjem, hospital, hospice.

Forbedringsfokus i sundhedsvæsnet
Carsten Hendriksen mener, at det alle er områder, der kan arbejdes målrettet på
at forbedre. Carsten Hendriksen hævder, at sundhedsvæsenets organisering i
relation til skrøbelige ældre, desværre i sig selv, kan være problematisk. Bare
kombinationen med almen praksis – som et liberalt erhverv – i samarbejde med
offentlige kommuner og hospitaler, skaber ofte problemer. Herunder nævner Carsten Hendriksen bl.a. udfordringer som demografi, mange opgaver og manglende
faglighed i kommunerne, kortere indlæggelser, flere ambulante behandlinger og
stor specialeopdeling, som tydeligt viser, at det tværsektorielle samarbejde er meget nødvendigt. De 2 figurer (1 og 2) nedenfor illustrerer, hvilke kompetencer og
indsatser, Carsten Hendriksen mener, vil have positiv indflydelse på forebyggelse
af indlæggelser og genindlæggelser.
Carsten Hendriksen går herefter i dybden med nogle af de områder, som kan kvalificere indsatsen, og derved understøtte en værdig behandling og pleje. Bl.a. berører han realiteter vedr. den medicinske behandling, hvor vi ofte hører om problemer med fejldossering, overmedicinering etc. Realiteten er at:
 Ældre over 75 år får i gennemsnit 5 lægemidler dagligt
 Ældre i plejeboliger får 10 - 12 lægemidler dagligt
 10-15 pct. af alle indlæggelser er forårsaget af medikamentelle problemer
 Ældre er sjældent med i videnskabelige undersøgelser – altså dårlig viden om
virkning hos ældre
 Ringe viden om effekt/kontraindikationer hos ældre, som fejler flere ting
 Tendens til mangestofbehandling – polyfarmaci (stort forbrug af antipsykotika)
 Ofte problemer omkring, hvilken læge, der har ansvar for behandling?
 Forventet levetid og effekt af behandling over for bivirkninger
 Kompetencer mangler ofte ved symptomlindring ved livets afslutning
”Det er svært, men det skal bliver bedre”, siger Carsten Hendriksen.
Carsten Hendriksen afrunder sit oplæg med at opsummere omkring skrøbelighed
og værdighed. Skrøbelige mennesker er afhængige af andre menneskers pleje,
omsorg og behandling, og derfor er det vigtigt at sikre stor respekt for det ældre
skrøbelige menneske. Han pointerer, at vi også skal vise stor respekt for pårørendes indsats og stor respekt for sundhedspersonalets indsats. Der er fortsat behov
for forbedringer fagligt og menneskeligt, og Carsten Hendriksen spørger lidt provokerende – ”Er vi på vej i den rigtige retning?” 
6
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Figur 1

Figur 2

’Længst muligt i hvilket hjem? Fem skarpe til ældrepolitikkens paroler!’

Referat: Hovedoplæg af Bjarke Oxlund, lektor i antropologi, forskergruppeleder ved Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

Det ene øjeblik udgør ældre en byrde, som tilsyneladende truer velfærdsstaten på livet. Det næste øjeblik udløses en Værdighedsmilliard, som skal sikre, at vi
som samfund kan se os selv i øjnene. Rehabilitering er blevet tidens store kommunale løsen, men samtidig udkæmpes der en kamp mellem varme og kolde
hænder i velfærdsstatens maskinrum. Det er derfor blevet tid til at stille os selv konkrete spørgsmål: Hvad er værdighed omsat til mad? Hvad er velfærd for ældre i boligpolitikken? Hvad er lykken i relation til mennesker med demens? Og hvad er omsorg for den ensomme? Oplægget tog temperaturen på ældrepolitikken og satte spørgsmålstegn ved parolernes selvfølgelighed.

Den offentlige diskussion om personlig hygiejne har med al tydelighed vist os,
at perspektiverne kan være mange. På den ene side har Enhedslisten foreslået, at der skal være statsgaranti for et ugentligt bad, mens Slagelse kommune
på sin side har foreslået, at al personlig hygiejne kan foregå udelukkende med
brug af vådservietter. Hvad der er værdigt og uværdigt afhænger i den forbindelse af noget så intimt som, hvor højt den enkelte prioriterer og værdsætter
det at få et bad. For den badevrangvillige vil gennemførelsen af en statslig badegaranti være et overgreb, mens vådservietter for den badeglade vil være et
indgreb i den personlige integritet.
I en snæver ordborgsdefinition er værdighed lig med en respekt eller selvrespekt, som omfatter eller kendetegner nogen eller noget (Den Danske Ordborg / Det Danske Sprog- og Literaturselskab). Ét af de eksempler, der gives i
ordbogen, er, at menneskets værdighed ikke må krænkes ved fastholdelse i
fattigdom, umyndighed eller indflydelsesløshed. Ordbogsdefinitionen er dermed på bølgelængde med én af de mest betydningsfulde referencer til værdighed; nemlig dén som findes i FNs Verdenserklæring af 1948, hvor Artikel 1
lyder, at: ”Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er
udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en
broderskabets ånd.”
Af Bjarke Oxlund, lektor i antropologi, forskergruppeleder ved Center for Sund Aldring,
Københavns Universitet
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Når menneskerettighedserklæringen på
denne vis betoner værdighed, er det ikke
uvæsentligt i forhold til opdelingen af
menneskeheden i forskellige aldre. Både
børn og ældre nyder under menneskeretten en særlig beskyttelse, fordi begge
alderskategorier kan være i fare for en
særskilt diskrimination, fordi omsorg og
pleje ofte vil være særlig nødvendig for
dem. Hvor børn i midten af det 20. århundrede var meget udsatte for en ureflekteret diskrimination, er det ved indledningen af det 21. århundrede i højere
grad ældre, som er i fare for at blive
glemt eller diskrimineret i den rigeste del
af verden.
I den danske velfærdsstat er der løbende sket et skred i retning af, at pleje og
omsorg gives som hjælp til selvhjælp. Nogle gange betyder institutionaliseringen af ældrepleje også, at ældre udsættes for sundhedspædagogik, hvor de
trænes, opøves og rehabiliteres til at kunne forskellige ting. Ofte udgør indsatsen en rigtig god hjælp til selvhjælp og producerer dermed værdighed. Andre
gange antager indsatsen en form for pædagogisk paternalisme, hvor plejeren
næsten får en forældreagtig rolle at spille i forhold til den plejekrævende ældre. En sådan barnliggørelse af den ældre kommer samtidig faretruende tæt
på en egentlig umyndiggørelse, der lyder præcis som ordbogsdefinitionen af,
hvad der udgør en krænkelse af værdighed. På denne vis balancerer pleje og
omsorg næsten altid på en knivsæg mellem opretholdelse værdighed og tab
af værdighed.
De sidste 50 år har vi i social- og sundhedsvidenskaberne været meget dygtige til at udbrede budskabet om, at et en sund og aktiv livsstil kan give mulig-

Foto: Bjarke Oxlund

Det kan være svært at afkode den politiske retorik her til lands. Det ene øjeblik
udgør ældrebefolkningen en byrde, som tilsyneladende truer velfærdsstaten
på livet. Det næste øjeblik udløses en Værdighedsmilliard, som skal sikre, at
vi som samfund kan se os selv i øjnene. Men man skal ikke tænke længe over
begrebet værdighed, før man indser, at definitionen af værdighed i meget høj
grad afhænger af perspektiv. Er der tale om værdighed for den, der modtager
omsorg og pleje? Eller for den, der yder omsorg og pleje? Og ud fra hvilke kriterier kan vi overhovedet diskutere værdighed.

hed for et langt og godt liv, der ikke nødvendigvis behøver være præget af
sygdom og forfald. I den forbindelse er vi med socialgerontologen Peter Laslett begyndt at tale om den 3. alder som et begreb for sunde og funktionsdygtige ældre, der lever aktive og engagerede liv i både 60’erne og 70’erne. Det
udbredte fokus på sund og aktiv aldring producerer imidlertid samtidig en bagside, hvor funktionstab, forfald og sygdom bliver mere skamfulde, og hvor behovet for hjælp og støtte bliver mere illegitimt. Det stærke ideal om uafhængighed og selvhjulpenhed bærer ved til en forståelse af, at det er uværdigt ikke at
kunne klare sig selv. Det er en opfattelse, som det er uhyre vigtigt at få gjort
op med.
Når vi taler om værdighed, er det derfor vigtigt at præcisere, hvad ordet knytter an til. Er det til den enkelte person? Er det til forholdet mellem plejemodtager og plejegiver? Er det til respekten for ældre mennesker i al almindelighed?
Når vi taler på et politisk niveau, er det helt givet, at øgede ressourcer giver
bedre mulighed for at udøve en forsvarlig faglighed, opretholde ordentlige
standarder, og indfri definerede rettigheder. Men penge kan ikke i sig selv skabe eller opretholde værdighed – hverken i tilknytning til det enkelte menneske
eller til relationerne mellem mennesker. I den forstand er det uværdigt overhovedet at tale om en Værdighedsmilliard, for værdighed handler netop om, at
menneskers værdi ikke kan gøres op i penge.
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Værdighed er snarere den respekt vi omgærder hinanden med som medmennesker. Nede på individniveau er værdighed lig med anerkendelsen af næsten
om et menneske, der har samme værdi som én selv. Dermed er værdighed
også først og fremmest en relationel størrelse og ikke noget, som man kan
bestille ved at afsætte en pose penge af en tilfældig størrelse. Lad os i stedet
få en fornuftig diskussion af, hvordan vi indretter os i boligpolitikken, i erhvervspolitikken, i socialpolitikken, i trafikpolitikken, osv. – på måder, som giver plads, rum og mulighed for værdige ældreliv. 

SEMINAROPLÆG
Hvilke faktorer er afgørende for ældre menneskers trivsel?

Referat: Seminar ved Lars Larsen, professor MSO i udviklingspsykologi, særligt Gerontopsykologi ved Psykologisk Institut, Århus Universitet og chef for Center
for Livskvalitet i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune

Hvordan er trivslen blandt ældre medborgere, og hvilke faktorer påvirker den? Antallet af ældre mennesker stiger markant i de kommende årtier, hvorfor gruppen af ældre i fremtiden må forventes at lægge beslag på en stigende andel af vores samlede økonomiske ressourcer. Det kunne let give anledning til såkaldt
alderisme. Alderisme handler om at have negative holdninger til andre mennesker baseret på deres alder. I stigende grad ser vi forslag som bl.a. at takstbetalingen for kommunerne ved hospitalsindlæggelse, bør være aldersbaseret. Er det et udtryk for alderisme? Hvordan sikrer vi, at de ældre trives, uden samtidig at
skabe en kløft mellem ældre og yngre mennesker?
I Aarhus Kommune er der oprettet et
tilbud om gerontopsykologisk hjælp
til kommunens ældre borgere, hvor
oplægsholderen, Lars Larsen, er
leder. En tilfredshedsundersøgelse
blandt kommunens modtagere af
hjemmehjælp viser, at ca. 20 pct.
scorer så lavt i undersøgelsen, at
det må kaldes mistrivsel. Psykologtilbuddet gives til ældre, som mistrives, og det er glædeligt at se, at en
indsats virkelig kan hjælpe ældre til
at få et bedre liv.
Jagten på lykke kan opnås, når vi
kan se en mening med livet. Meningen med livet er lige så stort et behov for yngre som for ældre mennesker. Dårlig trivsel opstår, hvis meningen
forsvinder – og ældres mistrivsel er dyrt for kommunen. Lars Larsen oplyser,
at undersøgelser viser, at trivslen generelt stiger med alderen, og topper for
mennesker, der er + 80 år. Derfor er det udfordringen for kommunerne at undgå eller afhjælpe mistrivsel blandt ældre mennesker, der i forvejen er belastede, eller som oplever vanskelige tab. Og belastede bliver mange af os, når
’livsstils-pantebrevene’ skal indløses.
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Alderisme
Antallet af ældre er kraftigt stigende på verdensplan, og en stadig større andel
af den offentlige pulje i fremtiden skal bruges til at dække ældres behov for
støtte og hjælp til offentlige pensioner, boliger til ældre, etc. Økonomien til den
ældre generation skal i et vist omfang findes på bekostning af en reduktion til
andre aldersgrupper, og det kan give grundlag for alderisme.
Alderisme handler om at have negative holdninger til andre mennesker baseret på deres alder. Sådanne holdninger er diskriminerende, og der er heller
ikke særlig meget værdighed over alderismen. Alderismens konsekvenser inkluderer stigmatisering, latterliggørelse og devaluering af ældre mennesker.
Sådanne holdninger har negative konsekvenser for ældre menneskers muligheder og livskvalitet. Et studieforsøg viser eksempelvis, at gangfunktionen
blev påvirket negativt for 9 pct. af ældre, som lige var blevet udsat for en negativ alderistisk påvirkning.
Et eksempel på patroniserende omsorg kan være misforstået omsorg, hvor
den ældre ’skånes’ for informationer om den ældres egen eller nære slægtninges alvorlige sygdom, eller der tales meget højt og tydeligt, selv om den ældre
ikke har problemer med hørelsen.
Intergenerationelle relationer
Bag de lange ord oplyser Lars Larsen, at måden vi kan modvirke alderisme
på, er ved at omgås mennesker fra andre generationer. Som svar på spørgs-

mål foreslog Lars Larsen, at nybyggeri bør projekteres, så mange generationer mødes. Ligeledes kan vi lære meget af andre kulturers opfattelse af ældre, som vi møder den eksempelvis i Asien.

cementere alderismen, og dette var på den ene side opfattelsen. På den anden side kan Ældreministeriets oprettelse også ses som et svar på de problemer, der særligt opstår for mennesker med en høj alder.

Terapeutisk nihilisme
Oplægsholderen redegjorde også for begrebet ’terapeutisk nihilisme’, som
betyder, at en læge eller en anden sundhedsfaglig person ikke finder, at ’det
kan betales sig’ at behandle en person pga. dennes alder. Det er klart en fejl,
som ikke må ske i sundhedsbehandlingen. Studier viser, at psykologisk behandling virker i lige så høj grad på ældre, som på yngre mennesker.

Som svar på det afsluttende spørgsmål, oplyser Lars Larsen, at han modvirker alderismen bl.a. ved at holde så mange oplæg om emnet, som han bliver
inviteret til, og han håber, at deltagerne nu har fået et godt redskab til at arbejde videre med og mod begrebet alderisme. 

Selvbestemmelse
Lars Larsen oplyser, at risikoen for mistrivsel blandt ældre stiger, hvis selvbestemmelsen og muligheden for at ’klare det selv’ i alt for høj grad fratages
svækkede mennesker.
I forlængelse heraf drøftede forsamlingen, om Ældreministeriet var med til at
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’Livskvalitet på hjul’ - Alle har ret til vind i håret!

Referat: Seminar ved Dorthe Olander, projektleder, Cykling uden alder, København og Søren Steffensen, Cykling uden alder

’Cykling uden alder’ bygger på generøsitet og venlighed. Der cykles langsomt i respekt for andre og miljøet. Langsom cykling er et grundprincip, som sikrer, at
cykel-piloter og passagerer fornemmer verden omkring dem, er til stede i nuet, og får mulighed for at være i kontakt med dem, de møder og det, de ser. Forbipasserende får ligeledes mulighed for at være nysgerrige og lære deres ældre naboer samt ’Cykling uden alder’ at kende. ’Cykling uden alder’ skaber nye, givende og meningsfulde relationer mellem generationer, blandt ældre, mellem cykel-piloter og passagerer, plejepersonale og familiemedlemmer. På den måde
skabes bedre naboskaber og lokalsamfund for alle. Ældre-/seniorråd fik på seminaret gode ideer til, hvordan utraditionel, men betydningsfuld livskvalitet for ældre, let skabes lokalt og med frivilliges indsats bag.
Cykling uden alder er
historien om, hvordan en
enkelt situation og et
møde kan skabe en bevægelse. En bevægelse
der, fra Danmark, nu er
på vej ud i hele verden.
Thorkild der var født i
1917, havde altid cyklet,
men nu var helbredet
ikke til det længere.
Thorkild sad bare på en
bænk og så livet passere forbi. Thorkild mødte Ole, der gerne ville cykle og
gerne cykle med andre. Ole havde gode ben og kunne godt cykle for to. Løsningen var en rickshaw – med Ole ved pedalerne og Thorkild som vejviser i
København. En god oplevelse for begge. En oplevelse andre også skulle have
– så i dag har projektet Cykling uden alder base i 72 kommuner og er en forening, man kan blive medlem af.
Cykling uden alder uddanner frivillige cykelpiloter til at cykle med mennesker
(passagerer), der ikke selv kan cykle – f.eks. plejehjemsbeboere. Projektet har
fået fondsmidler, bl.a. fra Tryg-Fonden, til videreudvikling af idéen, så der i
dag også skabes kontakter mellem børn og ældre (vi cykler lige forbi en sko-
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le), etableres naboskabsinitiativer (fælles ture i lokalområdet – de bemærkes,
når otte rickshaws cykler i byen og drikker kaffe hos bageren), inddrager familien i andre oplevelser end bare at besøge bedste på plejehjemmet (vi tager
på familietur) og ikke mindst skaber arbejdsglæde hos personalet, når de er
med på en eller flere dagsture med beboerne. Fondsmidlerne betyder, at foreningen har et par ansatte til at udvikle, styre og evaluere.
Tanken bag Cykling uden alder er, at alle har noget at biddrage med, og at
alle har ret til at være en aktiv del af fællesskabet og nærmiljøet. På turene
genopleves og fortælles livshistorier i de omgivelser, hvor den enkelte har levet det meste af sit liv.
At skabe relationer er væsentligt for foreningen Cykling uden alder. Gerne meningsfulde relationer på tværs af alder og mellem mennesker, som ellers ikke
mødes.
På seminaret fik deltagerne et indblik i mange af de ture, der er skabt i foreningen, og de muligheder cyklen skaber. Muligheder for at genopleve og få vind i
håret. For at dufte foråret og mærke regnen slå i ansigtet.
Hvor mennesker med en demenssygdom pludselig genkender steder og
’vågner op’. Hvor mennesker, fra at være på sidelinjen, bliver en del af et fællesskab.
Cyklerne er indrettet sådan, at alle kan få en tur – den enkelte kan liftes op,

der er cykler, hvor to kan sidde ved siden af hinanden. Der er korte ture og
lange ture, og der er flerdagsture på tværs af grænser eller til danske øer.
Piloterne er uddannede, og hvert team har en kaptajn, der kan booke cyklerne
og sikre, at forsikringerne virker. Den ældste pilot er 89 år, så alder har ingen
betydning. Flere kommuner har benyttet ældremilliarden til at anskaffe cykler.
Projektet har nu fået et sideskud med navnet, ”Mad i generationer”. Her hjælpes ældre og skolebørn med at lave mad og spiser efterfølgende sammen.
Igen er relationen mellem deltagerne det bærende. Vi så herlige billeder fra
madværkstedet – smil i øjnene og glade deltagere. 

Projektet har lavet flere film – som kan ses via hjemmesiden www.cyklingudenalder.dk
Her kan man også få viden om medlemskab, om hvordan man kan modtage foreningens nyhedsbrev m.m.
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Hvordan bevares det sociale liv for plejehjemmets beboere?
Referat: Seminar ved Jens Kofod, chefkonsulent, ph.d., Professionshøjskolen Metropol

Else kommer på plejehjem og glæder sig til at snakke om sit liv med andre ældre. Det sker bare ikke. Konsekvensen bliver, at hendes sociale liv ophører. I de sidste år
af livet oplever mange mennesker, hvordan deres krop kommer i vejen, når ønsket er at tage del i verden omkring sig. Kroppen kan isolere ældre i hjemmet eller boligen på plejecenteret, og den isolerer mange ældre fra sociale fællesskaber. Hvordan kan plejepersonalet imødegå ’den sociale død’, der kan ramme ældre mennesker
i Danmark? I oplægget satte Jens Kofod ansigter på den vigtige historie om ensomhed og social død, som gamle mennesker er forhindret i selv at fortælle. Ældre-/
seniorrådene tog viden fra seminaret med som inspiration og forslag til at bekæmpe ensomhed og social isolation på de lokale plejehjem.
Jens Kofoed indleder med at fortælle om, hvordan han arbejder som antropolog.
Som en observatør, der spørger ind til emner/hverdagen og registrerer den ældre
og dennes hverdagsliv. Jens Kofoed har således interviewet mange ældre i forbindelse med, at den ældre skulle flytte/var flyttet på plejehjem. Jens Kofoed har ønsket at undersøge, hvordan ældre oplever dette skifte mellem egen bolig og plejehjem, deres forventninger, og hvad der så er realiteterne ved en tilværelse på plejehjem. Med sin forskning ønsker Jens Kofoed også at give inspiration til, hvordan
værdigheden styrkes via vedligeholdelse af de ældres sociale liv (social pleje). For
det er vanskeligt at opretholde et socialt og værdigt liv i skiftet mellem eget hjem
og det institutionsprægede plejecenter, og forventningerne til dette skifte bliver
ofte ikke indfriet.
Jens Kofoed bruger tre livsfortællinger til at indvi os i, hvordan ’kroppen kommer i
vejen’, om Else, Knud og Alice og om, hvad de ønskede sig af det sociale liv ved
overgangen til at bo på plejecenter. De tre ældres livshistorier er i centrum og gives som eksempler i oplægget.
Jens Kofoed har på baggrund af sine observationer og de ældres livsfortællinger
skrevet bogen ”Gamles sociale liv”, hvori han beskriver de ældres problemer. Formålet med bogen er også at give en forståelse blandt plejepersonale på plejehjem, samt involvere dem i, hvad der kan gøres for at støtte ældre, der flytter på
plejehjem, i at bevare deres sociale liv. Hensigten er, at ældre ikke skal føle sig
ensomme, isolerede, og at de oplever støtte i at bibeholde et relativt aktivt liv, eller
se liv omkring dem, der hvor de ikke selv kan deltage aktivt længere. Som Jens
Kofoed udtrykker det: ”I livets vinter oplever mange, at deres krop kommer i vejen,
når de ønsker at deltage i verden omkring dem”. Kroppen isolerer dem i deres
hjem, på deres stue og fra sociale fællesskaber. Bogen "Gamles sociale liv" fortæller den historie, som ældre mennesker er forhindret i selv at fortælle, og den
rummer opgaver, der sætter personale, og pårørende i stand til at arbejde med at
imødegå ’den sociale død blandt ældre, som forfatteren udtrykker det og indvier
os i.
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Else,
er en ældre kvinde, som er
født i 20’erne og opvokset i et
hjem af det bedre borgerskab.
Som 21-årig bliver hun gift
med en tysk mand, og de flytter til Tyskland. De får tre børn,
og da krigen bryder ud, bliver
Elses mand taget af Russerne,
og Else ser ham aldrig mere.
Else flygter fra Tyskland, med
sine 3 børn, og kommer tilbage
til Danmark, nærmere bestemt
Århus, hvor Elses kunstelskende forældre bor. Else har arvet
den kunstneriske interesse, og
på plejehjemmets vægge vidner mange malerier om denne interesse. Else har aldrig giftet sig igen og har været alene om at opfostre de tre børn. Jens Kofoed siger, at Else ’glæder’ sig til at
komme på plejehjem, så hun kan være sammen med andre ældre damer, for at
diskutere kunst, kultur og andre spændende emner, samt spise og konversere
sammen til måltiderne. Else har nemlig mange historier og fortæller gerne om
barndommen, livet, hendes fars virke med kunst m.v.
På power-pointen ser vi et billede af Else. Hun er flot påklædt, har et ’stærkt’ ansigt og glimt i øjet. Man får indtrykket af, at Else er en meget engageret og stolt
ældre dame, med interesser. Billedet er taget én måned før Else flytter på plejecenter.
Jens Kofoed viser os herefter yderligere to billeder af Else, hhv. tre og ni måneder
efter, at Else er flyttet på plejehjem. Der går et suk gennem salen! - Else har mistet sit glimt i øjet, ser ud til at have tabt sig meget, har ikke samme sirlighed over
sin påklædning og frisure. Hvad er sket? Jens Kofoed fortæller: ”Else fik på ingen

måder indfriet sine forventninger om at komme sammen med nogen at tale med til
måltiderne (hun oplever uværdige samtaler om ingenting) og ingen at fortælle historier til, eller tale om kunst og kultur med.
Knud og Alice,
er et ægtepar, som skal flytte i en fællesbolig på plejecenter. Alice har aldrig haft
et job, men været hjemmegående. Der er ingen tvivl om, at Alice har været smuk,
og fortsat er en smuk, ældre dame. Alice er altid blevet forkælet af Knud, og det er
en del af ægteparrets naturlige hygge,omsorg og status, at Alice skal behandles
som en ’prinsesse’. Knud har i ca. 40 år arbejdet som pedel for en gammel fond –
”Det Classenske Fidekomi”, som består af mange udlejningsboliger i København
og et par godser på Falster. Knud har været stolt over dette arbejde, og han har
mange historier, han gerne fortæller, og Alice lytter. Der kommer bare ikke særlig
mange på besøg hjemme hos Alice og Knud, som kan høre Knuds fortællinger, og
som kan se og ved, at Alice bliver forkælet.
Knud og Alice flytter på plejecenter. Da Jens Kofoed besøger dem efter nogle måneder, er der ingen tvivl om, at de ikke trives. Knud er faktisk decideret vred, fordi
ingen rigtig har budt dem velkommen, og ingen har givet Alice en buket blomster.
Der er heller ikke nogen at tale med og fortælle om Knuds liv og arbejde i Det
Classenske Fidekomi. Jens Kofoed ser, at Knud ellers forsøger at invitere til samvær og dialog, da der i deres stue er sat små skåle frem med chokolade, en flaske
portvin og glas, men ingen kommer, og personalet sætter sig ikke ned. Både Knud
og Alice mangler et taknemmeligt publikum, der vil lytte til Knuds tidligere virke og
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være med til at ’beundre’ Alice.
Jens Kofoed fortsætter - Hvad gør vi med den viden? Og hvordan kan vi og
plejepersonalet bruge den?
Jens Kofoed medgiver, at mange ældre på plejecentre er demente og/eller fysisk
immobile, og derfor er mængden af sociale aktiviteter og tilbud, der kan bakke op
om sociale fælleskaber og aktiviteter begrænsede, men netop derfor, drejer det
sig også om at udnytte de muligheder, der er. Bl.a. måltiderne, de ældres livshistorier, god planlægning og styring er nogle af nøgleordene.
Måltiderne er det sociale fællesskab, der ofte kan placere livshistorierne i centrum.
I måltiderne kan livshistorierne komme i spil, og vi kan tale om dagligdagens oplevelser. Men Jens Kofoed mener, at planlægning er meget vigtig, da det kan være
svært at holde fokus på samtalen, når mange ting skal koordineres, mens vi spiser. Der er mange ’magneter’, som kan tage opmærksomheden fra et i forvejen
skrøbeligt fokus. Det må derfor nødvendigvis være en personaleopgave at sikre,
at samtalen holder fokus og ikke forstyrres.
Som vi kan se ud af de to historier om Else, Knud og Alice, så betyder livsfortællingen meget i ældres liv, og at spørge ind til og få fortalt kan lære os meget om
det ældre menneskes værdier, interesser etc. Der ligger også en social omsorg i
at være interesseret i et andet menneskes liv og fortælling. Andre ældre får desuden meget ud af at lytte til andres livshistorier og på den måde være en del af det
sociale fælleskab.
Jens Kofoed forklarer, at også passive aktiviteter kan skabe oplevelser og supplere livshistorien. Man skal ikke ignorere værdien af små sociale aktiviteter, som
den ældre er vidne til, men egentlig ikke har ressourcer til at deltage i. Passive
aktiviteter er aktiviteter, hvor vi er fysisk passive og kun bruger syns-, høre- og
lugtesansen, men altså alligevel stimuleres i social henseende. Eksempler fra et
plejecenter kan være:
 At se på tilberedning af mad i afdelingens køkken.
 At køre med hen til receptionen for at hente post /vasketøj/medicin (Det kan
også skabe værdifuld alene-tid for beboeren med personalet).
 At sidde i receptionen og se på livet udenfor, for eksempel ved at blive placeret
ved de vinduer, der vender ud mod trafik, fugleliv eller andet liv uden for m.v.
Oplægget afsluttes med, at vi ser et kort filmklip om værdighed fra et plejecenter,
hvor ældre og personale spiser sammen. Det er tydeligt at en af plejerne hele tiden støtter samtalen, så der bliver talt om interesser, dagligdagsemner, livserfaringer etc. Plejeren hjælper også med at ’dele oplevelser’. Filmen viser, hvordan
personalet støtter italesættelsen af en oplevelse for en beboer, som næsten ikke
har sprog. 

Et trygt og værdigt liv med demens - Hvordan skabes demensvenlige kommuner?
Referat: Seminar ved Susie Dybing, demenskonsulent, Hillerød Kommune

Alle 98 kommuner opfordres til at blive demensvenlige kommuner. Hør om tilblivelsen af en af landets første demensvenlige kommuner. At være demensvenlig
indebærer bl.a., at der vedtages en demensstrategi. Demensstrategien bør omfatte politikker for indsatsen til borgeren og dennes pårørende bl.a. aflastningstilbud, rådgivningsmuligheder m.m., samt pleje- og behandlingsindsats til mennesket med demens. Også politikker for de fysiske rammer, f.eks. demensplejecentre, demensvenlige boliger, aktivitets- og træningsfaciliteter skal med. Det offentlige rum bør også tænkes med og indrettes mere demensvenligt. I Hillerød Kommune er de demensvenlige tiltag langt fremme, og her vides en del om, hvad der virker og hvilke gode initiativer, som allerede har vist sig konstruktive i
én kommune.
Begrebet demensvenlighed er kommet i vælten og med Demenshandlingsplanen 2025 er der sat et mål om, at Danmarks 98 kommuner skal være demensvenlige.
For mange kommuner betyder det en vedtagelse af en demensstrategi, der
sætter standarder for indsatsen for borgere og pårørende, for fysiske rammer,
for pleje- og behandlingstilbud m.m.

Susie Dybing, der er demenskoordinator i Hillerød kommune, gennemgik de tilbud, som borgere med demenssygdomme og deres pårørende
kan få i Hillerød Kommune og der er
mange.

I Hillerød kommune medtænkes demens i alle sammenhænge og alle udvalg,
så der er ikke vedtaget en egentlig demenspolitik, men demens medtænkes
både i beskæftigelsesområdet og i social- og sundhedsområdet. Der er således også fokus på, at yngre mennesker i arbejde kan rammes af demens.
Det er et valg om en kommune vil vedtage/opdatere en demenspolitik. I Hillerød har det givet større mening at udarbejde en demenshandlingsplan ud fra,
hvor kommunen var.

Hillerød har lært af andre kommuner,
og omvendt, så meget er forandret
og blevet bedre. F.eks. har de enkelte medarbejdergrupper i Hillerød fået
nye opgavebeskrivelser, hjemmesiden er opdateret, og et projekt er
gjort til et fast tilbud om fleksible daghjemspladser.

Inspirationen til at arbejde med demensvenlighed kommer fra Demensalliancen. Demensalliancen består af flere faglige organisationer og pensionsselskaber, samt af Ældre Sagen og oprindeligt af Alzheimerforeningen. I dag er
Alzheimerforeningen ikke medlem længere. Demensalliancen var nogle af de
første til at italesætte demensvenlighed.
Hillerød blev sammen med Stevns, Århus, Ålborg, Varde og Næstved de første seks kommuner til i fællesskab at gå ind i et projekt begyndt af Demensalliancen, der blev kaldt Demensrummet. I Demensrummet udfordrer kommunerne hinanden på en endnu bedre demensindsats, og efterfølgende er flere Demensrum i gangsat, og konceptet kopieres i hele landet.
Der er meget stor overensstemmelse mellem Demensrummets ideer og de
initiativer, der nu er løftet op på nationalt plan i Regeringens Demenshandlingsplan 2025.
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Der er igangsat udviklingsopgaver
bl.a. omkring demensvenlige plejeboliger og information til borgere med anden
etnisk baggrund end dansk. Alle kommunens plejehjem Eden certificeres, og
Marte-Meo metoden implementeres som udvikling.
En politisk vedtaget strategi for fremtidens boliger for ældre og borgerne har
set dagens lys. Der er afholdt en lokal workshop, der efterfølgende lægger op
til en beskrivelse af de nuværende tilbud, samt til en lokal handleplan for de
kommende 10 år.
Begrebet Demensven er kendt i Hillerød, og både ansatte og borgere er demensvenner og arbejder i en projektperiode for at etablere demensven-match,
som aflastning af pårørende.

Så demensvenlig kommune er ikke noget der kommer af sig selv, men skabes i
samarbejde med borgere med demenssygdom, deres pårørende, medarbejdere, ledere, politikere og i et samarbejde med lokalsamfundet. Der er ikke én
opskrift på en demensvenlig kommune og ej heller ét facit – det afhænger af de
lokale forhold, muligheder og kulturer.
I Hillerød har visionen flyttet sig fra et demensvenligt Hillerød til et demensvenligt Nordsjælland. Formålet med et demensvenligt Nordsjælland er at skabe et
samlet overblik over nuværende muligheder og tilbud samt undersøge, hvilke
fremtidige indsatser, der skal arbejdes frem imod internt i kommunen, og hvad
der med fordel kan løses i fællesskab for at imødekomme den nye Nationale
Demenshandlingsplan 2025. Den fælles handlingsplan skal arbejde ud fra en
fælles målsætning med plads til individuelle løsninger. 
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Læs mere om Demensalliancen og Demensrummet her:
Demensalliancen - klik her.
Demensrummet - klik her

En værdig sidste tid? - Men vi dør stadig ikke, hvor vi ønsker!

Referat: Seminar ved Helle Ussing Timm, magister i kultursociologi, ph.d. i sundhedsvidenskab. REHPA—Videnscenter for Rehabilitering og Palliation

Kun fem procent af danskerne ønsker at ende deres dage på hospitalet, men det sker for ca. halvdelen af alle. Næsten 70 procent ønsker at dø i eget hjem,
men det sker kun for under en fjerdedel. Der er altså stort misforhold mellem ønsker og virkelighed. Ønsket om at dø i vante omgivelser, hænger måske sammen med at have mere kontrol, og have de bedste muligheder for at leve tæt på det tidligere, levede og sygdomsfrie liv. Men det bliver ofte vanskeligt at bo
hjemme, hvis der er brug for meget pleje og mange hjælpemidler, eller hvis det er svært at symptomlindre. I den regionale sundhedsindsats er der bl.a. kommet
flere hospicepladser, og kommunerne skal overtage flere komplekse og palliative plejeforløb. Spørgsmål, der rejses, er, om Danmark har den fornødne hospicekapacitet, og om kommunerne har de rigtige- og faglige palliationskompetencer, der sikrer etisk omsorg ved livets afslutning – og/eller til en værdig sidste tid i
eget hjem?

Helle U. Timm havde bygget sit oplæg op om kontinuerlig dialog med salen.
Hun indleder med at tale om vores opfattelse af værdighedsbegrebet og siger,
at det altid drejer sig om respekt og selvrespekt. ”Værdigheden ligger i øjnene,
der ser, fordi hver enkelt giver mening til værdigheden på hver sin måde” (Jacob Birkler, 2014). Helle U. Timm fortsætter med at give eksempler på,
hvordan værdighed er noget forskelligt for os alle. For mange er det vigtigt, at
demensramte kan leve et værdigt liv med demens, at alle har ret til et bad om
ugen, eller at ingen skal dø alene. Specielt døden fylder meget i værdighedsforståelsen.
Hun fortsætter oplægget med at sætte tal på. Kun fem procent af danskerne
ønsker at ende deres dage på hospitalet, men det sker for ca. halvdelen af
alle. Næsten 70 pct. ønsker at dø i eget hjem, men det sker kun for under en
fjerdedel. Der er altså stort misforhold mellem ønsker og virkelighed. Ønsket
om at dø i vante omgivelser hænger måske sammen med at have mere kontrol og have de bedste muligheder for at leve tæt på det tidligere, levede og
sygdomsfrie liv.
Helle U. Timm fortæller, at det dog ofte bliver vanskeligt at bo hjemme, hvis
der er brug for meget pleje og mange hjælpemidler eller, hvis det er svært at
symptomlindre. I den regionale sundhedsindsats er der bl.a. kommet flere
hospicepladser, og kommunerne skal overtage flere komplekse og palliative
plejeforløb, men er indsatsen tilstrækkelig?
Det vigtige spørgsmål for, de fleste af os, er: hvor lever vi den sidste tid - og
hvor dør vi?
Og hvordan lever vi den sidste tid - og hvordan dør vi? Helle U. Timm beder
deltagerne vende sig mod hinanden to og to og tale om:
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Hvor vil du helst være i den sidste
del (måneder, uger og dage) af dit
liv og hvorfor?
Hvor vil du nødigt være og hvorfor?

Efter en livlig debat står det klart, at de
ønsker deltagerne har til spørgsmålene
meget godt matcher de tal og ønsker,
som er generelle i befolkningen. En af
deltagerne fortæller, at hun altid har ønsket at dø i eget hjem, men at hun har
ændret holdning efter, at hun har været
involveret i sin mands sygdomsforløb og
død. Det viste sig, at manden havde brug for meget hjælp, smertebehandling
og ilt døgnet rundt. Hun følte, at han fik den rigtige hjælp på hospitalet, han
var tryg ved, at der var hjælp til stede 24 timer i døgnet. Det var rammer og
kompetencer, som hun mener, ville have været vanskeligt at få skabt og få til
at lykkes i eget hjem.
En anden deltager nævner et frustrerende forløb, som hun har haft i forhold til
en gammel veninde. Veninden var kommet på hospice og var meget rolig og
lettet over udsigten til at skulle dø der. Desværre blev hun bedret med den
medicin, hun fik ,og blev udskrevet til eget hjem. Da hun tre uger senere fik
det meget dårligt og havde behov for at komme på hospice, var der ingen ledige pladser. Hun endte desværre med at dø efter tre døgn på en hospitalsafdeling, hvor hun ingen kendte, og lå på en fire-sengs-stue. Derefter fulgte en
snak blandt deltagerne om den praksis, der er på Hospice i forhold til, at patienter kan udskrives igen, hvis de får det bedre. Mange mener, at det er uetisk,

men er enige om, at der er et dilemma, hvis man er lidt for frisk, og så optager
pladsen fra en, der har større behov.
Helle Ussing Timm sætter herefter nogle fakta på døden, bl.a. at: middellevetid er 78,5 år for mænd og 82,7 år for kvinder. Heraf er 83pct. > 65 år, når de
dør. Det forholder sig desuden således at 70 – 80 pct. dør efter længerevarende sygdomsforløb eller livstruende sygdom. Heraf dør 30 pct. af kræft, 25 pct.
af hjerte-karsygdom, 11 pct. af lungesygdom og resten af forskellige andre
sygdomme.
Helle Ussing Timm mener, at det er vigtigt, at vi tør tale om døden og forholde
os til de spørgsmål, som vi blev stillet tidligere. De fleste af os har oplevet
mange ting i vores levede liv. Alle har vi en unik og individuel livsfortælling og
individuelle ønsker, som vi gerne vil have opfyldt og måske gerne vil dele.
Hvis vi ikke har tænkt over vore ønsker og videreformidlet dem, kan vi blive
overrumplet af virkeligheden. Om den ’værdige’ virkelighed p.t. siger Helle U.
Timm, at det desværre er en realitet, at der ses:
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• Store besparelser på hjemmeplejen de seneste år
• Størstedelen af personalet på plejehjem og i hjemmeplejen er kortuddannet
– en del er ufaglærte, og der ses stor udskiftning (ikke tilstrækkelige kompetencer)
• Stor forskel (ulighed) kommuner og befolkningsgrupper imellem
• Gamle mennesker med mange lidelser og generel svækkelse, har ingen høj
værdi i lægevidenskab og forskning
I salen er herefter en del diskussion om disse tankevækkende påstande. Hvad
kan gøres for at bedre forholdene? Skal der bygges flere Hospices, hvordan
kvalificeres indsatsen i kommunerne etc., var nogle af diskussionsspørgsmålene.

Pårørende i orkanens øje og vidne til værdigheden i den sidste tid!
Referat: Seminar ved Marie Lenstrup, formand for foreningen Pårørende i Danmark

Oplæggets hovedanliggende var de medmenneskelige og etiske perspektiver som pårørende til en døende har. Mødet med døden medfører ofte angst og lidelse, men kan overraske ved også at være forbundet med livsglæde, afklarethed og en ny opmærksomhed på meningsgivende forhold i livet. De positive aspekter afhænger dog af de personer, som tager vare på den døende, og på de rammer, som samfundet tilbyder den døende og dennes pårørende. At være pårørende i den sidste tid er noget mange har svært ved at tale om, og oplevelser fra den sidste tid kan blive siddende meget længe i én. Menneskeligheden og
værdigheden er svære størrelser, uanset om døden sker i hjemmet, på plejehjem eller på hospital. Det er utroligt vigtigt, at personalet er godt klædt på ikke bare
til at passe den døende, men også til at tage hånd om de pårørende - at lytte og turde tage de svære samtaler.
Hvad menes der med, ’den sidste tid’?
Den sidste tid begynder, når en patient går fra at være i et behandlingskrævende forløb, med et håb om bedring, og over til erkendelsen af, at tilstanden
er terminal. Den sidste tid begynder med andre ord ved afslutningen på et
længerevarende sygdomsforløb, og hvor den syge nu bliver til den døende.
Den døende og de pårørende lukker døden inden for døren og lever med bevidstheden om, at tilstanden nu er uhelbredelig. Ved en pludselig død, som
eksempelvis kan indtræde ved et trafikuheld eller ved et pludseligt hjertestop,
er der derfor ikke tale om en sidste tid, da der ikke forinden har været et længerevarende sygedomsforløb.

pårørende ønsker vi også, at vores
nærmeste skal dø med værdighed.
Hvis jeg som pårørende ikke kan sikre
min nærmeste en tryg og værdig død,
så kan jeg opfatte det som om, at jeg
har fejlet og få skyldfølelse. Det er derfor i både den døendes og de pårørendes interesse, at have samtalen om en
værdig død, siger Marie Lenstrup.

Den sidste tid er også tiden, hvor der skal træffes svære beslutninger om eksempelvis dosering af smertelindrende medicin, og hvad der for den døende
vil anses som værende en værdig død.

Som pårørende til en døende
Det kan være et stort ansvar at være pårørende til en døende. Ikke alene skal
vi sige farvel til en af vores nærmeste, men der kan også være vigtige beslutninger, der skal træffes, og det i en situation, hvor vi kan være meget sårbare.
Det kan derfor være givende at åbne op for samtalen om den sidste tid, ikke
kun med den døende, men også med den praktiserende læge og plejepersonalet. Ser lægen og plejepersonalet det samme hos den døende, som vi selv
gør? Det er langt fra altid sikkert. For når vi, som pårørende, besøger den døende på sygehuset eller på hospice, så kan humøret og livsglæden være tilstede, for at forsvinde igen lige så snart vi går ud ad døren. Plejepersonalet
ser måske derfor nogle andre ting hos den døende, og som de ikke nødvendigvis informerer os om, fordi de måske ikke vil gøre os kede af det. Som pårørende må vi selv tage initiativ til samtalen, for hverken den praktiserende
læge eller plejepersonalet er meget for at gøre det. De afventer normalvis, at
den pårørende selv skal tage initiativet.

Værdighed i den sidste tid
Værdighed er en meget individuel størrelse, og der findes ikke en samlet opskrift på værdighed. Vi har alle hver vores opfattelse af, hvad der giver os værdighed. Vi kan som udgangspunkt godt sige, at det der gav os værdighed midt
i livet, det giver os højst sandsynligt også værdighed i slutningen af livet. Men
livet kan godt overraske, og derfor kan vores opfattelse af værdighed alligevel
godt ændre sig i løbet af livet. Det er derfor vigtigt, at ældre får talt med deres
pårørende om, hvad de forbinder med værdighed i den sidste tid. For hvis den
døende en dag ikke længere er i stand til at give udtryk for sine behov, så vil
det være en eller flere pårørende, der skal træffe vigtige beslutninger på den
døendes vegne. At dø med værdighed er et ønske vi stort set alle har, og som
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Som pårørende er vi den døendes advokat. Det er os, som den døende kan
være dybt afhængig af i situationer, hvor der skal træffes vigtige beslutninger
om smertelindring, indlæggelse, daglig trivsel, og andet der vedrører den døendes forhold. Det er derfor vigtigt, at den pårørende holder sig i god kontakt
med plejepersonalet og stiller dem de spørgsmål, der uvilkårligt vil være. Vished fra åbne samtaler om den døende kan give os ro og tryghed som pårørende, og gøre, at vi ikke føler, vi står helt alene med ansvaret for den døende.
Hvad kan være vigtigt at tale om i den sidste tid?
Nogle emner, der kan være vigtige for den døende at tale med sine pårørende
om, kan eksempelvis være:
 Hvad giver mit liv værdi?
 Hvornår synes jeg ikke længere mit liv giver værdi?
 Hvor meget ønsker jeg selv at gøre for at leve længere?
 Er jeg bange for at få for lidt eller for meget behandling?
 Stoler jeg på, at mine pårørende kan tage beslutningerne for mig?
Disse emner kan være utrolig svære at tale om, både for den døende og for
de pårørende. Men det kan give os en indre ro og tryghed at vide, hvad den
døende selv har af ønsker for den sidste tid. Hvilke værdier er de vigtigste at
tage hensyn til, og hvornår giver livet ikke længere værdi. En viden om dette
kan klæde de pårørende bedre på til at hjælpe med at opretholde værdigheden hos den døende, samt få en forståelse for, hvornår livet ikke længere har
en værdi for den døende. Det er også rart for pårørende at vide, hvor meget
den døende selv ønsker at gøre for at leve længere. I hvor høj grad den døende vil udholde smerter og ubehag, og hvornår nok er nok. Hvor lidt eller hvor
meget vil den døende behandles før det ikke længere føles som et værdigt liv.
Her kan det være helt afgørende, om den døende har tillid til sine pårørende
og tør stole på, at de kan træffe de rigtige beslutninger, når det bliver nødvendigt.
Det kan være svært at tage samtalen om den sidste tid, og desværre er det
kun få af os, der får det gjort, siger Marie Lenstrup.
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Overvejelser om behandling i den sidste tid
Der er mange overvejelser, der skal gøres i forbindelse med behandlingen af
den døende. Skal behandlingen fortsætte trods eventuelle smerter og ubehag,
eller skal behandlingen standses, og fokus i stedet rettes mod smertelindring,
for at skåne den terminalt syge fra så meget smerte og ubehag som muligt.
Der kan også være overvejelser om, hvorvidt der skal startes op på en ny form
for behandling eller ej. Hvordan den sidste tid skal være for den døende, er
den overvejelse, der skal gøres. Og med i overvejelserne kan også være, om
det er hensynet til den døende eller til de pårørende, der skal vægtes højest.
Som udgangspunkt er det hensynet til den døende, der har den største betydning, men hvis den døende ikke længere er ved bevidsthed, så kan der også
være hensynet til de pårørende at overveje. I disse overvejelser spiller plejepersonalet en stor rolle. Deres faglighed og erfaring med situationen kan give
de pårørende den tryghed de har brug for til at træffe de rigtige beslutninger.

Samtaler om disse overvejelser er derfor til gavn for ikke kun den døende,
men så sandelig også for de pårørende.
En værdig død
En værdig død handler først og fremmest om, at den døende har fået sine egne ønsker opfyldt i forbindelse med den sidste tid. Ønsker hvad angår mængden og arten af behandling, hvor den døende gerne vil tilbringe sin sidste tid,
og om døden sker alene eller med tilstedeværelsen af familien.
Undersøgelser peger på, at hele 70 pct. af os gerne vil dø i hjemmet men, at
kun 23 pct. af os får det ønske opfyldt, og at over halvdelen af os dør på et
hospital. Dette kan der være flere forklaringer på. Hvis den døende befinder
sig i hjemmet, og der opstår komplikationer, så ringer de pårørende måske til
vagtlægen, der kun har den ene knap at trykke på, at lade den døende indlægge på hospitalet. Eller også ringer de pårørende efter en ambulance, som
så kører den døende på hospitalet. På denne måde bliver alt for mange døende indlagt på hospitalet i den sidste tid og når måske ikke hjem igen før døden
indtræffer. Det skyldes ikke, at de pårørende ikke ønsker at tage sig af den
døende, men at deres valgmuligheder i forbindelse med komplikationer er
temmelig begrænset. Med mindre de har ansat plejepersonale i deres hjem.
Hverken på hospitalet, på akutafdelingen eller i ambulancen får man en værdig død. Ingen af disse steder har den døende normalvis den tryghed, som
kræves for en værdig død. Der er travlt på hospitalet og på akutafdelingen, og
heller ikke ro og tid til at sikre, at den døende får den tryghed og opmærksomhed, der skal til, for at få en værdig død. I ambulancen er der ikke plads til at
have sin familie omkring sig, og situationen er præget af utryghed og usikkerhed.
En tryg og værdig død i hjemmet er desværre langt fra alle forundt.

Tiden efter et dødsfald
Tiden efter et dødsfald er præget af sorg og bekymring over, om vi nu fik sagt
og gjort alt det rigtige. I denne tid er vi ekstra sårbare. Når den døende har
sagt farvel til livet, så får vi som pårørende først rigtig tid og ro til at bearbejde
vores sorg og få styr på alle de tanker, vi har gjort os undervejs i forløbet. Her
kan det være en stor hjælp, hvis vi har gode venner at tale med. Plejepersonalet kan også lindre på smerten ved at udvise efteromsorg, ved eventuelt at stille et levende lys på den dødes stue eller på anden måde give udtryk for omsorg. Alle små ting kan være store ting for os som pårørende efter et dødsfald.
Marie Lenstrup slutter af, ”Det er vigtigt, at vi ikke glemmer os selv, men giver
os selv lov til at få bearbejdet alle de ting, der har været svære under den dødes sidste tid. Efteromsorg er meget vigtig for vores videre liv og egen værdighed”. 

Marie Lenstrup henviste til materiale i forbindelse med den sidste tid:
”The conversation project”. Omkring den svære samtale, der henviser Marie Lenstrup til det amerikanske projekt, ”The conversation project” der blev
grundlagt af journalist og forfatter, Ellen Goodman i 2010, og har til hensigt at kunne hjælpe ældre sygdomsramte med at tale om deres ønsker i den sidste
tid. Klik her.
”At være dødelig”. En bog af kirurg og forfatter, Atul Gawande, der fortæller om sine erfaringer fra både det personlige liv og arbejdslivet. Klik her.
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’Værdig omsorg for ældre - Hvordan kan vi gøre de rigtige ting rigtigt?’
Referat: Seminar ved Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef, Lemvig Kommune

Kommunerne overtager i stigende grad opgaver, som hidtil blev løst på hospitalerne. Patienterne bliver udskrevet langt tidligere. Antallet af ældre og borgere
med kroniske lidelser vokser. Løsning af kommunens sundhedsopgaver forudsætter, at ansatte har den nyeste viden, uddannelse og de rette kompetencer inden for bl.a. kroniske sygdomme, akutsygepleje, geriatri og palliativ pleje. Kommunerne har et særligt incitament til at undgå hospitalsindlæggelser, når den
kommunale medfinansiering af det samlede sundhedsvæsen øges. Der er derfor god grund til, at kommunerne opruster de nære sundhedstilbud, og oplægsholderen kom med sine bud på, hvordan man så lige gør det?
Grete B. Thomsen har den usædvanlige kvalitet
på sit oplæg, at det foregår helt uden brug af tekniske hjælpemidler. I stedet får vi en meget medrivende og levende fortælling om hendes hverdags- og arbejdsliv som sundhedschef i Lemvig
Kommune. oplægget er bygget op over mange
små hverdagsfortællinger, om hendes møde med
borgere, som for eksempel skal have en slægtning visiteret til plejeorlov: ”Den sag ordnes bedst
ved personlig samtale i borgerens hjem og med
deltagelse af den eller de personer, som skal stå
for terminalplejen. Det kan ikke ordnes med skemaer eller e-mails”, siger hun.
Seminaret indledes med en beskrivelse af en
skøjteprinsesse. Vi skal forestille os en smuk skøjteprinsesse – i et elegant
hop højt over isen med mange tilskuere – og vi skal for vores indre høre et
højt applaus i salen. Der går et sus igennem skøjtehallen, når hun lander sikkert på benene og i et fejesving fortsætter uden vaklen…
Grete B. Thomsen fortsætter foredraget med at redegøre for de beskrevne
begreber og forhold, der er omtalt i beskrivelsen af seminaret, ud fra dels et
rationelt og dels et kvalitativt etisk perspektiv. Hun gør opmærksom på, at omsorg og forventninger hertil ikke er let. Tænk bare på de ord vi anvender, for
eksempel i en snak om hverdagsrehabillitering. Her handler det om at få sin
selvstændighed tilbage. Det må jo tyde på, at personen måske har fået den
frataget. Eller hvis snakken falder på at ’han er sendt på aflastning’, hvilket må
få os til at tro, at han er til belastning for nogle. Der ligger mange negative
aspekter i sådanne formuleringer og sprogbrug, og vi skal passe på ikke derved at nedgøre en stor gruppe af borgere, som har behov for hjælp.
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I disse år er der meget fokus på den rationelle bundlinje, bl.a. ved at økonomien overholdes, og at alle forhold dokumenteres. Derfor står perspektivet for
den enkelte borgers ønsker, værdier og behov, ofte mere tilbage til den enkelte medarbejder i kommunen, at tage hånd om – selvfølgelig inden for de gældende retningslinjer, rammer og beskrevne lokale værdier. Selvom regler og
rammer overholdes, er det alligevel ofte den menneskelig kontakt, som er den
afgørende, siger Grete B. Thomsen.
Grete B. Thomsen giver forskellige eksempler på sammenstødet mellem systemverdenen og livsverdenen. En gammel dame lever lidt anderledes end de
fleste, og alle – naboer, familie og andre - henvender sig til kommunen, som
da må gøre noget. Et besøg med tilbud om hjælp til damen blev afvist med et
venligt: ”Tak for din venlighed, men jeg har det godt og klarer mig selv”. Hvad
kan man så gøre? – også selv om der er tydelige spor af, at kvinden ikke bliver vasket, tøjet ikke er rent, og et kig ind i hjemmets gang vidner om interesse for at samle sammen. Det handler om at finde frem til, hvad der giver me-

ning for den enkelte borger, så borgeren har fat i sig selv med værdier og meningen med eget liv.
Videre i oplægget kommer vi omkring bl.a. aldersdiskriminering, som regeringen lægger op til med forslaget om, at kommunerne skal betale overpris for
gamle og børn, når de indlægges på et sygehus. Grete B. Thomsens arbejde
medfører ofte etiske dilemmaer i tråd hermed. Hvad vi ’bør’ og ’gør’, er ofte
ikke det samme. Derfor mener Grete B. Thomsen, at det hjælper os at huske
den etiske dimension i hverdagen, og forstå at etik altid handler om dilemmaer. Der er aldrig juridiske og økonomiske elementer i det overhovedet. Grete
B. Thomsen siger: ”Vi skal huske, at vi er født med en samvittighed med form
som en trekant. Jo oftere vi ’hopper over’, jo rundere bliver trekanten – og har
vi så til sidst en samvittighed?”.
Vi får i oplægget mange nyttige betragtninger om, hvordan vi kan hjælpe hinanden i dagligdagen. Eksempelvis er det ’forbudt’ i ældreplejen i Lemvig Kommune at sige: ”hvis jeg var dig! - for det bliver man aldrig - og andre skal ikke
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adoptere andres personlige holdninger. Det er ganske respektløst at pådutte
andre et udefrakommende personligt perspektiv og værdisæt – også selv om
det gøres i den allerbedste mening”, siger Grete B. Thomsen.
Til slut genoptager Grete B. Thomsen fortællingen om skøjteprinsessen
og fortæller, at skøjteprinsessen netop når så langt på grund af meget viden,
dyb indsigt, mange øve timer, meget mod og en vedvarende tro og holden fast
i drømmen. Det er også Grete B. Thomsens opskrift på en god og værdig omsorg for ældre.
Hendes egen drøm er, med dette udgangspunkt, at kunne gøre det allerbedste for borgere og patienter, som bor i Lemvig Kommune og som er afhængig
af den indsats, der bliver givet, så de hver især får det bedste inden for de givne rammer. - Og derfor handler det for Grete B. Thomsen om: Værdig omsorg
for ældre – Hvordan kan vi gøre de rigtige ting rigtigt?
Det er tydeligt, at alle deltagerne er dybt berørt af Grete B. Thomsens fortællinger - da mødelederen til sidst spørger, om der er spørgsmål, er der dyb
tavshed, indtil én siger: ”Det behøves vist ikke”. 

Vær - ’I SIKRE HÆNDER’ - i den kommunale ældrepleje

Referat: Seminar ved Lene Holst Merrild, forstander på Døgnrehabilitering og Ellen Fogh Andersen, forstander på Kastanjehave plejecenter, Frederiksberg Kommune

Borgerne skal have den rigtige pleje på det rigtige tidspunkt. Der er indført systematiske, sikre arbejdsgange, som åbent involverer beboere og pårørende for at skabe
en god dialog om, hvad der betyder noget for den enkelte. Dette borgerfokus sikres via medarbejdernes videndeling. ’I sikre hænder’ er et projekt, som forbedrer patientsikkerheden i den kommunale ældrepleje ved at reducere antallet af tryksår, fald, medicinfejl m.m. Fem kommuner deltager i projektet, og hver kommune har valgt
tre enheder inden for ældreplejen som deltagere. Projektet løb frem til udgangen af 2016, og har allerede vist, at det kan lade sig gøre at reducere/udrydde tryksår og
alvorlige medicinfejl. Erfaringer skal deles til flere kommuner, og andre kommuner kan nu ansøge om at blive en del af ’I sikre hænder’.
Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune vedtog i marts 2016 en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje, som beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje med særlig fokus på fem områder: livskvalitet, selvbestemmelse, mad og ernæring, en værdig død og kvalitet, tværfaglighed
og sammenhæng i plejen.
Projektet ’I sikre hænder’ er en væsentlig del af kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsministeriet og KL står bag projekt ’I
sikre hænder’. Projektets overordnede formål er:





At sikre, at den rette borger
får den rette pleje/behandling,
til den rette tid,
hver gang.

Frederiksberg Kommune indgår i projektet sammen med Thisted, Viborg, Sønderborg
og Lolland Kommune i år 2013-2016.
Projektet består af fire pakker:





Tryksårspakken. De vil minimere og udrydde tryksår.
Medicinpakken. De vil øge antallet af borgere, der får den rigtige medicin
hver gang.
Faldpakken. De vil reducere antallet af fald.
Infektionspakken. De vil nedbringe antallet af påførte infektioner.

I projektet er der fokus på, at medarbejderne er fagligt kompetente medarbejdere, som
er bevidste om, at deres faglige bidrag er en del af en koordineret indsats.
Indsatsen
Det første indsatsområde var tryksårspakken, dernæst medicinpakken, så faldpakken
og til sidst infektionspakken.
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Ellen Fogh Andersen fortæller, at hun i projektets start arbejder på et plejecenter, hvor
de oplever mange medicinfejl. De var lidt skeptiske i forhold til tryksår – for det oplevede de ikke problemer med. Dog måtte de erkende, da de lavede en baseline og fik
screenet borgerne, så havde de mange tryksår.
Arbejdet med at stoppe tryksår går i gang. Det handlede om at ændre arbejdsgange.
De indfører en tjekliste (HUSK), som personalet bruger dagligt til at screene borgere –
både i dag- og aftenvagten og nogle gange nattevagt ved risikoborgere. De undersøger Hud, Underlag, Stillingsskift og Kost, for at finde ud af, om der er risiko for tryksår.
Når de f.eks. bader borgeren og hjælper dem i tøjet, undersøger de huden og de steder, hvor huden er udsat, for at se om der er tegn på begyndende tryksår. De undersøger, hvilket underlag de lægger på, sidder de I kørestole, hvilke stole sidder de på
og hvad vejer de. Hvor meget kan borgeren selv skifte stilling – de skal selv prøve,
ellers træder personalet til. De ser på kosten – får de nok ernæring og væske? Brugen
af tjeklisten sikrer en ensartet tilgang og forståelse.
De indfører daglige tavlemøder, der sikrer videndeling og forbedringskultur. Her ser de
på, hvilke borgere er i risiko inden for de screenede områder.

borgerne triageres i grupper:
 Ikke i risiko: stabilt funktionsniveau / udfør daglig miniscreening
 Obs risiko / tænk forebyggelse: Pludseligt funktionstab / udfør daglig HUSK /
stiilingtagen til trykaflastende hjælpemidler / mobilitet / kost / væske
 Er i risiko / tænk effektiv behandling / pleje: Lavt funktionskiveau / udfør daglig HUSK / vurder om nuværende tiltag virker efter hensigten.
Sker der en ændring i borgerenes tilstand, ’flyttes’ de imellem grupperne. På den måde ved personalet, hvilke borgere, der har brug for skærpet opmærksomhed samt,
hvor og hvordan de skal sætte ind.

Tryksår koster penge – det kan man godt have fokus på. Formålet med projektet var
dog ikke at finde ud af, hvor de kunne spare penge eller personaleressourcer. Der har
der derfor ikke været fokus på økonomi, men på, hvordan de skader borgeren mindst
muligt og at tilgodese borgerne og deres helbred.
Forbedringsmodellen
De bruger forbedringsmodellen / PDSA cirklen – Plan, Do, Study, Act, til at teste idéer,

der understøtter målet.
De sætter mål for, hvad det er de vil undgå, f.eks. tryksår. Hvad skal de gøre for at
undgå tryksår? De skal lave målinger og dernæst idéer til forandringer, der skaber
forbedringer (hypoteser) – her har personalet en aktiv rolle.
De prøver først idéerne af i en lille gruppe. En eller to personaler, en eller to borgere.
Hele tiden prøver de tingene af i små skala, og breder det først det ud gradvist til hele
huset, når det virker. Altså har de lavet små forstyrrelser, både for borgere og personale, indtil de var sikre på, at alt virkede som det skulle.
Begge oplægsholdere understreger, at selvom screeningen kan lyde omfattende og
tidskrævende, tager det ikke meget tid.
Hver måned bliver der indsamlet data. Hvor mange tryksår er der opstået, hvor mange
trykmærker, hvor mange spor de har fundet. Data indberettes, og de ser på, sammen
med sundhedschefen, hvor der er noget, der er gået galt. Der er i dag en åben dialog
med personale og kommune om data, hvor det før var mere hemmeligt pga. utilsigtede hændelser, og data bliver anvendt konstruktivt til forbedringer.
Borgerne har været inddraget hele vejen igennem projektet – uden dem var det ikke
lykkedes siger oplægsholderne. Det er vigtigt, at borgerne lærer, når de ligger i sengen, hvad de selv kan gøre – viden om at dreje sig lidt, løfte lidt på sine muskler, flytte
lidt på sig, når man sidder i en stol. Det er der mange, der ikke har viden om, og det er
ikke mere der skal til, for at undgå tryksår. De har brugt meget tid på at undervise personalet, men lige så meget borgerne, for at give dem forståelsen af, hvor vigtigt det er
at være med.
Beboer og pårørende involvering
De ’skilter’ med, at de arbejder med ’I sikre hænder’:
 Månedlige indslag på institutionernes infoskærme.
 De inviterer til dialog om indsatsen på beboer- og pårørendemøder.
 De laver pjecer til beboere og pårørende om, hvad man selv kan gøre.
Ellen Fogh Andersen og Lene Holst Merrild mener, at de er lykkedes godt med, at
sikre, at den rette borger, får den rette pleje/behandling, til den rette tid, hver gang.
Tryksår er ikke udryddet, man kan stadig risikerer tryksår, men der er flere dage imellem, at de opstår. Nogle afdelinger har præsteret mere end 300 dage uden tryksår.
I dag er ’I sikre hænder’ ikke længere et projekt, men en blivende ny arbejdsmetode.
15 andre kommuner er nu med, og har i 2017-2018 fokus på tryksår og medicin.
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’Geriatri i døren’ - hospitalsbehandling med værdighed!

Referat: Seminar ved Mette Foldager, udviklingssygeplejerske, Geriatrisk afdeling G, Svendborg og Lenette Beer Hummelgaard, sygeplejerske i ’Geriatri i døren*

Ved ankomst til akutmodtagelsen på hospitalet, modtages patienten af en geriatrisk sygeplejerske, vurderes af fysio- og ergoterapeut og tilses af en geriatrisk
læge. Projektet ”Geriatri i døren” går ud på at sikre en værdig og korrekt behandlings- og plejeplan for den ældre borger. Derudover ønskes at reducere de samlede indlæggelsesdage, eller helt undgå indlæggelsen. Det kan ske ved at udskrive den ældre borger direkte fra akutmodtagelsen med en plan for behandling,
og/eller et ambulant opfølgningsforløb. Seminaret belyste projektets resultater, og hvordan hospitalet samarbejder med den ældres pårørende og hjemkommune.
Siden 2016 har Svendborg Sygehus gennemført forsøget ’Geriatri i døren’ for
at opnå "mere effektive patientforløb, kortere hospitalsophold og bedre omsorg for kronisk syge og ældre medicinske patienter".
Målgruppen for projektet er ældre medicinske patienter over 65 år, som har
forskellige og flere kroniske sygdomme, som har akut forværring i en kronisk
sygdom og/eller akut nyopstået sygdom med fysisk, psykisk og/eller social
færdighedstab, og som får meget medicin.
Med indsatsen ønsker sygehuset at foretage en samlet geriatrisk vurdering af
patienten allerede ved modtagelsen i sygehusets fælles akutte modtagelse –
for derved at undgå en egentlig indlæggelse af geriatriske patienter. I stedet
ønskes patienter overført til ambulant behandling.

Det er ønsket at øge kvaliteten og sikre sammenhængen i patientforløbet med særlig fokus på indlæggelsen og udskrivelsen af den geriatriske patient.
’Geriatri i døren’ har oplevet, at der indsamles mere viden om patienten bl.a.
fra kommunen og pårørende allerede ved modtagelsen på akutmodtagelsen,
og det fører til bedre udskrivelser. Personalet kan bedre tilrettelægge pleje og
behandling til patienten, og de pårørende har færre spørgsmål til indlæggelsesforløbet og føler sig mere tryg ved denne.
Geriatri i døren supplerer akutmodtagelsens personale og er tilstede i dagtimerne. Fra 1. maj 2017 udvides ordningen til nu også at omfatte weekend og
helligdage. Geriatri i døren bemandes af geriatrisk sygeplejerske, fysio- og
ergoterapeut samt geriatrisk læge med tilkaldefunktion. Grundet deres geriatriske ekspertise, kan relevante undersøgelser og behandlinger igangsættes
med det samme.
Svendborg Kommunes visitator er på hospitalet i dagtimerne og kan kontaktes
af projektets personale, således, at der hurtigt kan lægges en plejeplan og en
planlægning af den enkeltes udskrivning.
Oplægsholderne oplyste, som svar på et spørgsmål, at næste ønske var at
udvide projektet, således at geriatriske patienter fra Faaborg-Midtfyns kommune også kan blive omfattet af målgruppen. 
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Anna skræller kartoflerne, Børge varmer saucen og her dufter dejligt af flæskesteg
Referat: Seminar ved Ellen Lyngsø, økonoma, leder af Madservice Viborg, projektleder på projektet

Grundtanken for leve-bo miljøerne er at skabe et aktivt liv i den enkelte bo-enhed/afdeling med fokus på hjemlighed, hverdagsliv og den enkeltes liv. Endvidere er der
indført ”det gode måltid” som skaber rammer for hverdagsliv med fokus på den socialpædagogiske tankegang. Nu kan beboerne tilberede mad fra bunden på afdelingen, hvis de ønsker det. Dagen efter er aktiviteten måske en tur i haven, mens maden alligevel bliver klar til at sætte på middagsbordet. Det er beboernes forskellige
vaner, behov og ressourcer, som skal præge hverdagen. Daglige gøremål som rengøring, tøjvask og måltider udføres nu i så vid udstrækning som mulig i nærheden af
og sammen med beboerne. Ellen Lyngsø fortalte om forudsætninger, indsatsen, resultaterne og visionerne.
Ellen Lyngsø præsenterede i sit oplæg, hvordan de i Viborg Kommune arbejder
med at skabe et aktivt liv i den enkelte boenhed på kommunens plejecentre, med
fokus på hjemlighed, hverdagsliv og det enkelte individ.
Ellen Lyngsø er leder for Madservice i Viborg Kommune og projektleder på madkonceptet - fleksibelt madtilbud. Hun har ansvar for, at maden på kommunens plejecentre er i orden, og at der leveres god og lækker mad til borgere i eget hjem,
som modtager mad fra Madservice.
Visionen
Arbejdet med fleksibelt madtilbud starter i 2011, hvor kommunens ældre- og sundhedsudvalg har en vision om, at der skal skabes leve-bo og liv i boenhederne på
kommunens plejecentre. Maden skal ikke laves i et centralt køkken, men flyttes ud
lokalt på boenhederne, hvor beboerne er, så de kan deltage i madlavningen som
aktivitet, i den udstrækning de kan og selv vil. Tilbuddet skal basere sig på de ressourcer der er tilstede, samt borgernes ønsker og behov. Samtidig skal det være
fleksibelt, og foregå på beboernes præmisser.
Der udover, var det også vigtigt for politikerne, at der ikke bliver gået på kompromis med maden. Maden skal være god og veltillavet i omgivelser, der giver beboerne lyst til at spise, og vigtigst af alt, duften af mad skal være tilstede i boenhederne. Smagen af maden skal tilpasses beboerne i de enkelte boenheder, og beboerne skal være tilfredse med maden. Maden kan være nok så god og lækker,
men de skal også kunne lide den.
Politikerne træffer beslutning om, at sætte projektet i gang, og der udarbejdes en
plan for udrulning til alle plejecentre.
Fra plan til indsatser
Hvordan skulle planen blive til indsatser? Lederne så straks udfordringerne – det
bliver dyrt, det kræver mange ressourcer, og hvordan skulle de få medarbejderne
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med ombord, få dem til at forstå et projekt, de
måske ikke helt selv havde forstået endnu.
Særligt inden for kostområdet havde de oplevet besparelser i mange år, og nu skulle de til
at bage boller ude i boenhederne, i stedet for i
plejecentrets store køkken – det lå ikke lige til
højrebenet.
Det var altså vigtigt for lederne selv først at
forstå, at politikernes plan gav god mening.
Centerlederne og kostfaglige ledere starter
med at lave en forventningsafstemning –
hvordan gør vi det, og hvad er det vi skal gøre? For går de ikke samme vej, sker der ikke
noget.
De udarbejder en plan, hvor de beskriver arbejdsopgaverne og fordeler dem imellem faggrupperne, arbejder med det tværfaglige samarbejde og den nye kultur for det kostfaglige personale.
Det var en fordel at projektet kørte ud fra en udrulningsplan, så de ikke skulle implementere på alle plejecentre på én gang. På den måde lærte de hen ad vejen,
hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer.
En af de største udfordringer de har mødt undervejs, inden for det kostfaglige er,
at ernæringsassistenter har lært at lave god mad og ikke, hvordan de taler med
ældre mennesker og får dem med i aktiviteter – det er ikke en del af deres uddannelse. F.eks. at stå sammen med en beboer med demens, hvordan håndterer
man det? Det har krævet en kulturændring, formidling og undervisning i, at beboere med demens ikke er så farlige, og hvis beboerne er med til at lave maden, så
spiser de mere.

Konceptet
Hvert plejecenter har et serveringskøkken, hvor maden fra købmanden bliver
modtaget, og det fungerer som husets ’købmand’. Køkkenerne i boenhederne fungerer som sansekøkkener. Alt, der kan give sanseoplevelser, arbejder de på at
lave her, samtidig med, at de ser på kvaliteten af maden. Beboerne kan dufte, at
nu er stegen i ovnen, at sovsen bliver lavet eller varmet op – det er aktiviteten, når
de laver mad. Beboerne går ikke op i, hvad de laver, men at der sker noget.
Dagens måltider laves forskelligt fra plejecenter til plejecenter. Nogle steder som
buffet, andre steder som et dækket bord, eller at beboerne spiser hvad de ønsker,
når de er klar til at spise.
Er beboerne en tur i byen eller ude i haven, så rationaliserer de, for ressourcerne
skal i stedet bruges til, at der er personale ude i haven – det er sådan de anvender fleksibiliteten i tilbuddet.
Ellen Lyngsø pointerer, at det ikke er vigtigt, om maden laves fra bunden ude i
sansekøkkenerne - det er i stedet duften. Derfor fungerer det lidt som tv-køkkenet,
hvor de også snyder lidt. Frikadellefarsen kan være rørt i produktionskøkkenet,
men frikadellen steges på panden, eller varmes i ovnen ude i sansekøkkenet,
hvor den afgiver duft til beboerne.
Nogle ting er bedre at lave i et produktionskøkken pga. de teknologier de har, som
f.eks.: programmering til natstegning, interval-stegning, eller noget med damp.
Kalvestegen bliver ikke lige så mør, hvis den tilberedes i sansekøkkenerne. Det er
konceptet.
Forudsætninger for, at det lykkes
Det kan ikke lykkedes uden politisk opbakning, og at centerlederne og kostfaglige
ledere vil i samme retning, siger Ellen Lyngsø. Det har været nødvendigt at nedjustere ’overliggerne’, for det skal passe sammen med både beboernes og medarbejdernes ressourcer. Beboerne skal ikke aktiveres til en masse, som de ikke
magter. De skal have en god dag, og ikke opleve at være udkørte pga. de aktiviteter, de bliver sat til. Det er derfor vigtigt at vide, hvad beboerne kan og vil og arbejde ud fra det.
Der udover er det vigtigt at have forståelse for, at det er en kulturændring, og det
tager tid. Det er udfordrende for køkkenpersonalet, som ikke har lært at indgå i
aktiviteter med beboerne.
Resultater
Madkonceptet er i dag implementeret på 14 ud af 16 plejecentre, og 600 plejehjemsbeboere nyder dagligt godt af indsatsen. Beboerne trives i det nye koncept.
I perioder, hvor beboerne ikke ønsker at lave mad, tones denne aktivitet ned og
andre hverdagsaktiviteter øges og omvendt. Det viser dagligdagen, at sådan fun28
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gerer det.
Evaluering af projektet viser, at beboerne oplever, at de får god mad og de har
indflydelse på den mad de får. De sender ønsker ind, som der udarbejdes en
madplan efter. Beboerne synes, at det dufter af mad, og de kan være med til det,
de selv har lyst til.
En opmåling af, hvor meget de får lavet af den mad, der giver liv, viser, at de gerne vil flytte madlavning fra produktionskøkkenet ud til køkkenerne i boenhederne.
Dog giver det stadig mening, at opvarme mad der dufter, i stedet for at lave noget
fra bunden, som ikke afgiver samme duft, hvorfor der stadig laves mad i produktionskøkkenerne.
Selv om evalueringen er overvejende positiv, er der, ifølge Ellen Lyngsø, dog stadig plads til forbedringer. Nogle plejecentre er længere end andre, her er der mulighed for at højne niveauet. Det kostfaglige personale kan ligeledes blive bedre til
at komme ud i boenhederne og spotte, hvad der er brug for.
Den fortsatte udvikling skal tage afsæt i det, de kan i dag. Det er endnu ikke en
rutine, så der er stadig risiko for at falde tilbage i gamle rutiner. Det handler om
vedholdenhed – det er den rigtige vej, og ja, det tager tid, siger Ellen Lyngsø.
40 cm. er de vigtigste – afstanden fra tallerkenen og ind i munden. Hvordan får vi
det til at ske? De kan lave nok så meget mad, så meget duft, men hvis bevægelse
ikke sker – det skal ned i maven før det giver næring – så mener Ellen Lyngsø, at
de i fremtiden skal have fokus på, hvordan de skaber det gode måltid. Ellen Lyngsø foreslår, at der øremærkes ressourcer til at skabe det gode måltid. Det kan være, at:
 sidde og hjælpe med at spise
 skabe dialogen og holde den i gang
 have fokus på, at en beboer ikke har spist op
 følge beboeren kontinuerligt.
Får de ikke den næring de har brug for, så falder aktivitetsniveauet. Så det må
være næste skridt, afslutter Ellen Lyngsø. 

Værdigt og nødvendigt fokus for ældres sundhed - Ordentlig, god mad og ernæring!
Referat: Seminar ved Mie Lauwersen, klinisk diætist, Kost & Ernæringsforbundet

Det er godt nyt for ældre på plejehjem og i eget hjem, at Værdighedsmilliarden støtter, at ældre får god og nærende kost. Hvis ernæringstilstanden ikke er i orden, så bliver forsøg på kommunal genoptræning, rehabilitering og motivation meget svær, eller helt umulig. Det er naturligt at ældre tager 5-10 kg på i vægt.
Derfor ses et ikke-planlagt vægttab sjældent hos raske ældre, men er derimod særdeles udbredt blandt ældre på sygehus, i hjemmepleje og i plejebolig. Hvis
man i en længere periode spiser for lidt og bliver underernæret, medfører det nedsat fysisk aktivitet og evne til at klare sig selv i dagligdagen med deraf øget
behov for f.eks. hjemmehjælp og hjælp til personlig pleje. Dertil kommer også nedsat livskvalitet og trivsel samt langt større risiko for at blive syg og dø. Der er
kommunalt potentiale i at forebygge underernæring, og oplægget giver nogle bud på områder, som med fordel kan overvejes for at opnå dette.

Hvad kan være årsag til underernæring?
Underernæring kan skyldes for lidt tilførsel af
den ernæring, vi har brug for. Vi har brug for
proteiner, mineraler, vitaminer og kalorier for at
bevare vores funktionsevner. Manglen på ernæring skyldes en kost, der ikke indeholder
den ernæring vi har brug for, men kan også
skyldes udefrakommende faktorer som sygdom og sorg. Ved sygdom kan vi miste evnen
og lysten til at spise, og ved sorg og eventuel
også ensomhed kan vi miste appetitten, hvis vi
ikke har nogen at spise sammen med. Underernæring kan også skyldes mangel på information omkring kost og ernæring samt fraværet af
politisk styring omkring underernæring. Der
kan derfor være flere forskellige årsager til underernæring.
Hvor udbredt er underernæring i Danmark?
Når vi taler om underernæring i Danmark, så ved vi reelt ikke hvor stort et problem det er. Vi måler nemlig ikke underernæring systematisk i Danmark. Vi
har ikke nogen statistik og database om det. Den eneste statistik vi har at forholde os til stammer fra enkeltstående studier rundt omkring i Danmark. Disse
studier viser, at 5 pct. af landets samlede befolkning er i risiko for underernæring, og at risikoen stiger med alderen. Således er 10 pct. af ældre over 65 år i
risiko for underernæring, og for ældre over 75 år gælder det for 15 pct.
Studierne viser også, at vi ikke er særlig gode til at ernære vores syge på hospitaler og plejehjem. Hospitalerne tager ikke hensyn til ernæring i maden, og
25 pct. af patienterne indlagt på hospitalet taber sig i vægt, mens de er indlagt.
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På plejehjem er det 60 pct. af de ældre, der er i risiko for underernæring på
grund af forkert sammensætning af maden, eller på grund af dårlige tænder,
dysfagi eller depression.
Disse studier viser, at der helt afgjort er et problem med underernæring i Danmark, men omfanget er ikke belyst via statistik eller database, som Kost & Ernæringsforbundet ellers anbefaler.
Hvilke konsekvenser har underernæring?
Underernæring kan føre til funktionsnedsættelse, der får afgørende betydning
for vores sundhed og livskvalitet. Eksempler på funktionsnedsættelse kan være dårligere hukommelse, dårligere kondition, depression, flere infektioner, at
ens empatiske evne svækkes, og at aktivitetsniveauet falder. Det kan også
føre til så alvorlige konsekvenser, at immunforsvaret svækkes, at kroppens
organer begynder at fungere dårligere, samt en nedbrydelse af muskelvævet.
I yderste konsekvens kan det medføre døden, enten ved at kroppens organer

begynder at svigte, eller at den ældre simpelthen dør af sult.

med mad indeholdende den rette ernæring.

Hvilke ældre har størst risiko for underernæring?
Fysisk og psykisk syge ældre på medicinering udgør den største risiko for underernæring. Ved sygdom og medicinering har kroppen brug for ekstra ernæring til at genopbygge kroppens funktionsevne og styrke immunforsvaret. Ved
fraværet af den rigtige ernæring vil kroppen ikke være i stand til at regenerere,
og underernæring kan føre til svækkelse af funktionsevnerne samt medføre, at
den ældre ikke bliver rask, men i stedet kun bliver endnu mere svækket.
Ud over sygdom og medicinering, så kan ensomhed, sorg og pludselig opstået
ændring af livsførelse føre til risiko for underernæring.

I den daglige kontakt med syge og ældre kan fagprofessionelle og pårørende
være mere opmærksomme på eventuel underernæring. Dette kræver naturligvis, at fagprofessionelle får ressourcerne til det, og at pårørende får den viden
der skal til. Herudover skal fagprofessionelle og pårørende mødes af systemet, når de gør opmærksom på underernæring. Og her vender vi så tilbage til
udgangspunktet om, at underernæring bedst forebygges ved politisk styring. 

Hvordan kan vi forebygge underernæring?
Kost & Ernæringsforbundet anbefaler politisk styring som en del af forebyggelsen mod underernæring. Oprettelse af en statistikbank samt, at forebyggelsen
mod underernæring ikke længere blot skal være en kan-opgave men en skalopgave. Dette kræver politisk styring og Kost & Ernæringsforbundet arbejder
på at råbe politikerne op. Ved politisk styring og prioritering af forebyggelse
mod underernæring, så vil den viden, som Kost & Ernæringsforbundet ligger
inde med, kunne gøre gavn på hospitaler og plejehjem. For som det ser ud i
dag, så har vi viden om, hvad vi skal gøre for at forebygge underernæring,
men det bliver ikke praktiseret på hospitaler og plejehjem.
Ifølge Kost & Ernæringsforbundet, har ikke kun indholdet af næring i måltidet
en betydning for at undgå underernæring, men også hvilke tidspunkter på dagen vi indtager maden har betydning. Kost & Ernæringsforbundet anbefaler, at
20 pct. af dagens ernæring indtages ved morgenmaden, 15-20 pct. ved frokost, 15-20 pct. ved aftensmaden og hele 30-50 pct. ved mellemmåltider i løbet af dagen. Dette giver en udfordring i forhold til forplejningen på hospitaler
og plejehjem, hvis de syge og ældre skal have 2-3 mellemmåltider i løbet af
dagen. Dette kan derfor kun lade sig gøre, hvis det sker via politisk styring.
Ved genoptræningsplan betyder ernæring også en stor rolle. Her kan den rette
ernæring være med til at genopbygge eventuelle svækkede muskler. Kost &
Ernæringsforbundet mener, det er uansvarligt at tilrettelægge genoptræningsplaner uden at tage højde for eventuel underernæring. Hvis den syge og ældre er underernæret og ikke får den rette ernæring, så risikerer vi, at musklerne nedbrydes i stedet for genopbygges.
Når syge ældre bliver udskrevet fra hospitalet, skal de ikke mødes af et tomt
køleskab i deres bolig. Her skal køleskabet være fyldt op til de første dage
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Tale ved Ældreminister, Thyra Frank
Mandag d. 24. april åbnede Ældreminister Thyra
Frank DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde. Ældreministeren indledte med rosende ord
til de fremmødte ældreråd, for at være meget aktive
og pointerede: ”Sammen har vi en fælles sag at
kæmpe for. Som Ældreminister kan jeg bidrage
med at sætte rammerne og kursen for en respektfuld ældrepleje, men det er lokalt ude i kommunerne, der skal sørges for, at ældres hverdag er tryg
og værdig, og at bl.a. maden til de ældre er god og
velsmagende. Og her må I som ældreråd gerne
skubbe på”.
Ældreministeren fortsatte med at berette om regeringens ambitioner på ældreområdet, som især har fokus på hjælp til de allersvageste ældre - dem der har brug for andres hjælp. Derudover ville ældreministeren
indvie os i sine personlige ønsker og tanker for ældre. Ministeren refererede bl.a.
til dengang i 1975, hvor hun, som ganske ung, tabte sit hjerte til ældreplejen til de
svageste ældre. Siden har Thyra Frank bl.a. været plejehjemsleder, og de erfaringer hun har herfra, har hun taget med sig ind på Christianborg og videre i sit arbejde som ældreminister. ”Jeg sagde ja tak til jobbet som ældreminister, fordi jeg
gerne vil gøre en forskel for de ældre i Danmark. Derfor er det også min ambition,
at den dag jeg er færdig i Ældreministeriet, så har både de ældre, deres pårørende og personalet i ældreplejen kunnet mærke en positiv forskel. For alle har ret til
et godt liv – hele livet!”
Ældreministeren fortsatte; ”Der er uden tvivl visse steder i ældreplejen, hvor der er
plads til forbedringer, men vi skal passe på ikke at tale hele ældreområdet ned.
Der foregår rigtig meget god og kvalificeret omsorg og pleje for ældre, og der er
rigtig mange dygtige og dedikerede medarbejdere, som hver dag gør et kæmpe
arbejde til glæde for utrolig mange ældre”. Ministeren fortsatte med at fremhæve,
at bl.a. Ældrekommissionens værdier for ældre på plejecentre, som udkom i 2012,
fortsat er værdier hun selv vil have i fokus for sit arbejde, og som hun mener fortsat skal præge arbejdet lokalt. Ministeren nævnte værdierne: indflydelse på eget
liv, respekt for forskellighed, medmenneskeligheden i fokus, gode oplevelser hver
dag og en værdig afslutning på livet, og sagde, at vi skal huske at ”værdierne skal
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løftes i hverdagen”. Ministeren sagde også, at ældrerådene har hendes fulde opbakning til at ”give værdierne værdi” i kommunerne.
Ældreområdet prioriteres højt af regeringen, og det glæder ministeren meget, at
der eksempelvis er afsat 425 mio. kr. til nye og bedre køkkener på plejehjemmene, så de ældre får god og velsmagende mad, og duften af madlavningen bliver
en del af plejehjemmet. Ministeren sagde om Køkkenpuljen: ”Et hjem skal have et
køkken”, og ministeren opfordrer derfor til, at kommunerne søger midler hertil i
den nye 2. ansøgningsrunde, som Ældreministeriet lige har åbnet op for.
I sin tale, fremhævede ministeren desuden en del andre initiativer, som regeringen har sat midler af til. Bl.a. en mio. kr. til DANSKE ÆLDRERÅD, som med ministerens egne ord er ”velfortjent”. Ministeren fremhævede også to mia. kr. til klippekortsordningen til frit valg for ældre på plejecentre, samt Demenshandlingsplanen
2025, og alle de initiativer den medfører og som skal gennemføres i kommuner.
Ministeren havde i sin tale stort fokus på ”frihed til at vælge”. Bl.a. ville hun iværksætte et arbejde med tilvejebringelse af et katalog, hvor plejecentre skal orientere
om deres tilbud, ideologi etc. Ministeren fremhævede, at sådan et initiativ vil være
ensbetydende med bedre regler og vilkår på plejehjem, så man eksempelvis vil få
mulighed for at have sin hund med. Ministerens ambition er at skabe ”samme
grad af valgfrihed for ældre, som da man var frisk”.
Ældreministeren tog herefter emnet ”værdighed i ældreplejen” op. Ministeren roste ældrerådene for deres deltagelse i beslutningerne om de initiativer, som pengene indtil videre er anvendt til, og glæder sig over, at de i høj grad er anvendt til
mere personale. Ministeren fremhævede, at ”værdigheden ikke stopper her”, idet
kommunerne også i årene frem over får en mia. kr. ekstra til at skabe en mere
værdig ældrepleje. Hun opfordrer derfor til, at ældrerådene, med deres helt centrale rolle, i udvælgelsen til den kommunale værdighedspolitik, holder kommunalbestyrelserne op på dét de har lovet, og sikrer at de nye midler også bliver anvendt til nye initiativer.
Ældreministeren afsluttede med henvisning til det kommende ældrerådsvalg, som
skal afholdes i mange kommuner i år. Hun siger: ”Det er vigtigt at stemme lokalt,
for derved at sikre, at vi er mange, som arbejder for en ældrepleje båret at tryghed, værdighed og respekt”. Ministeren ønskede derefter alle et godt valg. Ministeren takkede for ældrerådsmedlemmernes store indsats - til dem der skal stoppe, og udtrykker en særlig stor tak til afgående formand Bent Aa. Rasmussen. 

Alzheimerforeningen modtager Ældrerådenes Hæderspris 2017
Alzheimerforeningen modtager Ældrerådenes Hæderspris som en anerkendelse af, at foreningen har gjort viden om, at demens er en uhelbredelig
folkesygdom til folkeeje. Foreningen har bl.a. for alvor åbnet samfundets øjne for pårørendes betydning og indsats.
Alzheimerforeningens arbejde har været medvirkende til, at Folketinget i 2016
vedtog en omfattende Demenshandleplan 2025.

DANSKE ÆLDRERÅD anerkender Alzheimerforeningen for en opfindsom måde
at engagere civilsamfundet i demenssygdommene – og tager ’hatten af’ for foreningens mange initiativer:
at få kommuner til at kappes om at blive demensvenlige kommuner, og til at bygge demenslandsbyer og andre botilbud for mennesker med demens
at få foreninger og organisationer til at kappes om at få flest demensvenner, få
demensvenlige dagligvarebutikker og udbyde motion for mennesker med demens
at samarbejde med TV2 i foråret 2017 for i en hel uge at sætte demens på sendefladen med gribende reportager, informative film og tankevækkende interviews.
Afgående landsformand for DANSKE ÆLDRERÅD, Bent Aa. Rasmussen, overrakte Ældrerådenes Hæderspris.
I sin takketale udtrykte formand Birgitte Vølund stor glæde på Alzheimerforeningens vejen. ”Jeg er både dybt berørt og meget stolt. Sådan en pris giver energi,
glæde og visioner til det fortsatte arbejde i landets kommuner”. 
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