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Er det helt skævt?
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I år havde 300 ældre-/
seniorrådsmedlemmer fra
63 kommuner valgt at deltage i årets konference i
Vingstedcenteret. Måske
var det konferencedagens
vigtige emner, som havde
appelleret til så mange.
Men tilgængelighed og
ulighed blandt ældre fylder også mere og mere i
debatten og i vores hverdag, så derfor stillede vi
på konferencen spørgsmålet – Er det helt skævt?
Der er ingen tvivl om, at ulighed blandt ældre stiger, så
skævt er det i hvert fald! Men hvor skævt?
En nylig undersøgelse viser, at vi som danskere bliver
ældre, men, at de velstillede lever længere end de fattigste. Aktuelt kan en 50-årig advokat se frem til at blive
84 år, mens en jævnaldrende skraldemand ikke skal
regne med at blive mere end 76 år. Uligheden i danskernes sundhed er i dag større end på noget andet
tidspunkt de sidste 25 år.

påtrængende. Det er i øjeblikket sådan, at de fleste speciallæger har deres praksis i eller omkring de større byer, hvilket gør tilgængeligheden og behandlingsmuligheden meget ulige i forhold til de borgere, der bor i yderområder. Ældre har altså vidt forskellige muligheder, når
det gælder uddannelsesbaggrund, økonomi, boliger,
sundhed, netværk m.v. Det er klart, at med et meget
ulige udgangspunkt med ulige vilkår, så får det betydning for ældres hverdagsliv og livskvalitet.
Maria Ventegodt Liisberg, ligebehandlingschef i Institut
for Menneskerettigheder, talte som den første over emnet Ældre menneskers rettigheder i Danmark. Menneskerettigheder er ofte et emne på den internationale
dagsorden, og Maria Ventegodt Liisberg begrundede
hvorfor, der kan være brug for særlig beskyttelse af ældre borgere i fremtiden, men også om, hvorfor det kan
være vanskeligt bl.a. at retfærdiggøre en konvention for
ældre. Maria Ventegodt Liisberg gav os nogle konstruktive bud på, hvad vi som ældre-/seniorråd skal være
opmærksomme på vedr. ældres rettigheder i kommunerne.

Uligheden både i sundhed og på det sociale område,
ses også i stigende grad som et geografisk selvforstærkende problem. De mest ressourcestærke bosætter sig i
bestemte byer og bydele, mens der i andre kommuner
og områder ses et stærkt stigende antal af borgere der
er socialt og helbredsmæssigt udfordret. Eksempler herpå er bl.a. Nordsjælland versus Nordvest-kvarteret i København, eller de små udkantskommuner i Jylland versus attraktive områder som Risskov, Skanderborg og
Silkeborg.

Bent Greve, professor i samfundsvidenskab fra RUC,
fremlagde et interessant oplæg om emnet Det kommunale selvstyre - forskelligheder versus ulighed. I år 2050
vil antallet af mennesker over 65 år være mere end tredoblet, til 1,5 milliarder på verdensplan. Ældres sundhed, pensioner, plejeboliger, og behandling og omsorg
ved sygdom, hører til blandt de rigtig store udfordringer,
som de politiske beslutningstagere i kommunerne står
over for. Bent Greve opfordrede os, som folkevalgte
ældreråd, til fortsat at bidrage med idéer og forslag til
kommunalpolitikeren, og støtte kommunalpolitikere i
deres politisk handlefrihed for at skabe ældrepolitiske
løsninger lokalt, som kan medvirke til at udligne ulighed.

Den geografisk skævvridning betyder også, at der er et
stigende problem i forhold til at skaffe de nødvendige
sundhedsfaglige kompetencer til de områder, hvor de
sociale og helbredsmæssige udfordringer ellers er mest

Lars Midtiby, direktør for Danske Handicaporganisationer, gav os en grundig indføring i begrebet tilgængelighed. Tilgængelighed kan beskrives som – i hvilket omfang miljøet faktisk fungerer for en person. Lars Midtiby

gav mange eksempler på, hvor tilgængelighed fungerer
og hvor det bestemt ikke fungerer, for især ældre og
handicappede.
Konferencens seks seminarer var mere praksisorienterede, og bød på interessante oplæg om forebyggende
hjemmebesøg, eksempler på arbejdet i Sund By Netværk, et historisk blik på udviklingen i hjemmeplejen de
senest 50 år og på det stigmatiserende ved retorikken
med begreber som stærke - og svage ældre, kommunale trafikordninger og et oplæg om bofællesskab, et såkaldt oldekolle.
Konferencen bød på mange tankevækkende oplæg og
drøftelser, og som formand i DANSKE ÆLDRERÅD gav
det stof til eftertanke. Derfor vil jeg gerne pointere, at
der ikke skal være tvivl om, at der skal være plads og
frihed til forskellighed. Vi ældre har forskellige idéer,
holdninger og præferencer for, hvad der er livskvalitet
og et godt liv for os. Derfor skal vi i ældre-/seniorråd
blive ved med at værne om ældres ret til at mene, tænke og føle som vi vil, og vi skal blive ved med at arbejde
for ældres selvbestemmelse, medbestemmelse, ligeværdighed og retten til værdighed. Så når vi oplever at
et vilkår for ældre – Er helt skævt – Så skal vi arbejde
utrætteligt for, at det bliver mere lige!
Jeg håber, at de af jer som deltog på konferencen, blev
inspireret og fik noget med hjem. I denne konferencerapport har vi samlet essensen af dagen, og jeg håber I
kan finde brugbar viden til drøftelse i jeres ældre-/
seniorråd, kommuner og lokalområder.
Med ønske om god læselyst
Bent Aa. Rasmussen
INDHOLD:
Referater af hovedoplæg
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Ældre menneskers rettigheder i Danmark

Referat: Hovedoplæg af Maria Ventegodt Liisberg, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder

Menneskerettigheder er ofte et emne på den internationale dagsorden, men hvordan kan vi tale om ældre borgeres menneskerettigheder i en dansk sammenhæng? Hvorfor og hvornår kan der være brug for særlig beskyttelse af ældre borgere? Hvad er status, og hvilke bud har Institut for Menneskerettigheder på fremtidsudsigterne set i lyset af den stigende ældrebefolkning? Hvilke konkrete emner inden for menneskeretten skal ældre- /seniorråd være opmærksomme på?
Konvention for ældre?
Maria Ventegodt Liisberg indledte oplægget
med at opridse aspekter vedr. grupper, som
aktuelt er omfattet af en menneskeretskonvention. Der er særlige konventioner for race, kvinder, børn, handicappede, men altså ikke for
ældre. Maria Ventegodt Liisberg belyser, at der
kan være mange fordele ved at blive omfattet
af en konvention. Det fokus, som uvægerligt
kommer på den udsatte gruppe, vil i sig selv
medvirke til mange forbedrende tiltag og respekt for gruppen. I forbindelse med at handicappede fik en konvention, er der ikke tvivl om,
at der blev sat et væsentligt fokus på deres problemer og udfordringer, og det har i høj grad
været positivt for handicappede på verdensplan. Handicapkonvention har i realiteten fået
langt større betydning end forventet.

perspektiv og ikke som et socialt problem, er det vanskeligt at retfærdigøre, at
ældre bør omfattes af en konvention.
Det andet aspekt, som ligger til grund for, om der kan oprettes en konvention
for ældre er, at der er et menneskeretligt problem til stede. Maria Ventegodt
Liisberg sammenligner med de andre grupper, som er omfattet af en konvention og siger, at man vanskeligt kan begrunde, at ældre i samme målestok har
menneskeretlige udfordringer. De menneskeretlige udfordringer skal nemlig
være af en størrelse, som er alvorlig, diskriminerende, skildrer urimelig udsættelse m.v. Dette er ikke grundvilkår for ældre. Desuden kan man også begrunde, at visse aspekter for ældre allerede er dækket af handicapkonventionen.
Det tredje aspekt for at retfærdiggøre en konvention er, at der skal være et
politisk momentum til stede. Da den ældre gruppe af borgere ikke kan betragtes som en egentlig udsat og uretfærdig behandlet gruppe, snarere tværtimod,
idet ældre gives pensioner, har mange særlige rettigheder etc. Derfor er det
ikke realistisk at kunne skabe politisk opbakning til en konvention for ældre.

Der er ingen tvivl om, at mange ældre oplever, at der er udfordringer forbundet
med at blive - og være ældre. Spørgsmålet er, om menneskeretten krænkes
for ældre og danner baggrund for at oprette en konvention for ældre. Maria
Ventegodt Liisberg begrunder, at der er visse faktorer, som skal være til stede
for, at en konvention kan realiseres.

Kan man alligevel bruge principper fra konventioner om menneskerettigheder?
Maria Ventegodt Liisberg tager igen udgangspunkt i hvad vi kan bruge fra bl.a.
handicapkonventionen. I forhold til ældre kan vi godt bruge de initiativer og
den etik, der omfattes i handicapkonventionen vedr. inklusion/eksklusion, selvbeskyttelse/selvbestemmelse og værdighed.

For det første er det en forudsætning, at en gruppe kan anerkendes som en
udsat gruppe. Når ældres uligheder og udfordringer ses i et sundhedsfagligt

Inklusion/eksklusion indebærer, at man enten bliver holdt inde - eller ude fra
noget. Hun nævner bl.a. institutionsmiljøer, hvor man skal være meget op-

2

| Konferencerapport december ’16

mærksom på at ophold her, kan opleves som inklusion/eksklusion med en
nedværdigende behandling, at man lukker problemer ned, og at man isoleres
fra resten af befolkningen. Hun opfordrer til, at borgerne skal have mulighed
for at komme ud fra institutionen.
Retten til selvbeskyttelse/selvbestemmelse følger af menneskeretten. Alle
mennesker har ret til at træffe valg og beslutninger, der vedrører dem selv,
forudsat det ikke kolliderer med andres ret til selvbestemmelse. Nogle former
for social kontrol er en indskrænkelse af en persons ret til selvbestemmelse.
F.eks. når en ægtefælle, en plejeperson eller andre styrer og kontrollerer et
individs adfærd på en måde, der kan være begrænsende for dette individs
livsudfoldelsesmuligheder. Maria Ventegodt Liisberg opfordrer os til at have
øje for, at ældre ikke bliver u-humaniserede og stigmatiserede.
Værdighed er et vanskeligt begreb, men alle kan blive enige om, at man gerne
vil have et værdigt liv og en værdig død. Der er ikke noget uværdigt i at være
afhængig af andre. Det er et vilkår ved livet, at vi er afhængige af andres
hjælp, både når vi fødes, og når vi dør. Et barn er ikke uværdigt. Man får ikke
først sin værdighed, når man er i stand til at klare sig selv. Værdighed er noget
alle mennesker har fået givet, og værdigheden bliver først udfordret, når den
bliver svigtet.
Ældreråd bør bruge handicapkonventionen
Maria Ventegodt Liisberg opfordrer til, at ældrerådene bruger handicapkonventionen. Katalog af rettigheder og udfordringer kan være en hjælp. Desuden
bør ældrerådene prioritere og kræve handlingsplaner. Det er også en god idé
at ældreråd slår sig sammen med handicapråd (og ligestillingsråd). Maria Ventegodt Liisberg opfordrer også til, at ældrerådene gør brug af data og statistik.
Der findes en helt masse væsenlige oplysninger i disse data, og her ligger en
guldgrube af argumenter, som ældreråd kan styrke deres stemme på baggrund af. Ved at arbejde målrettet med data og tal, kan man opdage og begrunde områder, hvor rettigheder ikke er lige.
Maria Ventegodt Liisberg mener også, at vi kan bruge aspekter vedrørende
ligestilling. Hun mener ikke, at ældreråd skal bruge ligestillingen til at udstille
det ene køn mod det andet, men bruges til at lave et ”ligestillingstjek” af hvad
3
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f.eks. en kommune yder til hhv. kvinder og mænd. Hun viser et eksempel fra
Nyborg Kommune, hvor man har tjekket ligestillingen i de borgerrettede ydelser. Resultatet er, at 25 pct. af kvinder over 70 år får hjemmepleje, mens kun
14 pct. af mændene gør. Men heraf viser det sig, at mændene i gennemsnit
får 207 timers hjemmepleje, mens kvinder kun får 182 timer.
Maria Ventegodt Liisberg afslutter med at sige, at her er det selvfølgelig væsentligt at forholde sig til hvorfor. Hvad skyldes det, at mænd ydes flere timer?
og er det ligestilling/retfærdigt?

Kommunalt selvstyre – forskellighed versus ulighed?
Referat: Hovedoplæg af Bent Greve, professor i samfundsvidenskab, RUC

Ældre-/seniorråd er i deres virke afhængige af det kommunale selvstyre. Kun hvis kommunalbestyrelsen har et politisk råderum til at træffe beslutninger, giver et
folkevalgt ældre-/seniorråd mening. Men hvor meget selvstyre er rimeligt set ud fra et ulighedsperspektiv? Kommunerne er meget forskellige. Hvor stor forskellighed har vi som samfund ’råd til’? Bent Greve drøfter det kommunale selvstyre med afsæt i eksempler fra ældreområdet.
Vilkår gældende for dagens offentlige
ældreomsorg
Bent Greve indledte med at opridse vilkårene for ældreomsorgen, som er under pres, fordi der er flere ældre i befolkningen. Den højere levealder medfører,
at flere lever længere med demens, og
der er samtidig blevet færre ansatte inden for området. Borgernes forventninger til ældreomsorgen stiger, men samtidig er der variation i graden af omsorg,
der ydes fra det offentliges side.
Bent Greve ser det som en naturlig opgave at finansiere ældreomsorg gennem
offentlige midler. Den enkelte ældre har
ikke selv råd til at betale for sin ældreomsorg, og det kan ikke på forhånd vides, hvem der får brug for den. Derudover er der ganske vanskelige grænseflader mellem hvilke udgifter, der er
knyttet til ældreomsorgen (der betales af
kommunale skatter) og hvilke, der er knyttet til sundhedsområdet (der betales
af staten).
To forhold kan hindre en lige adgang til ældreomsorgen. Det ene vedrører brugerbetaling, som kan hindre ældre uden midler i at få den nødvendige omsorg.
Det andet forhold vedrører køn, idet kvinder lever længere end mænd, gennemsnitligt 8-10 år, og kvinder er derfor i større risiko for at mangle omsorg.
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Nye veje i ældreomsorgen
For at imødekomme udfordringerne har man i Danmark valgt at arbejde forebyggende ved at rehabilitere ældre borgere, og ved at give pleje i borgerens
eget hjem. I institutioner er der indført velfærdsteknologi – en udvikling som
Bent Greve forudser bliver forstærket og udbredt - også i Europa. Institutionsomsorgen udvikles og udbygges – også for at imødekomme behov for mennesker med demens.
Der er forskelle mellem kommuner
Bent Greve illustrerede forskelle i kommuners omkostninger pr. ældre, som
viser sig at variere fra ca. 28.000 til ca. 65.000 kr. pr. person. Variationen mellem kommuner kan eksempelvis dække over antallet af plejehjemspladser,
som er mellem 20 og 70 pr. 1000 ældre indbyggere i kommunen.
Bent Greve gjorde opmærksom på, at tallene må tages med et par forbehold,
bl.a. fordi, det kan være forskelligt, hvordan kommuner fordeler udgifter mellem
sundhedssektoren og kommunalsektoren, og fordelingen mellem støtte i hjemmet og støtte på plejecentre mv.
Hvorfor opstår forskelle, og hvad gøres for at udjævne dem?
Borgere kan lokalt gennem kommunalvalg få indflydelse på prioriteringer i den
kommunale økonomi, men forskelle skyldes også kommunernes forskellige
sammensætning af borgere og deraf følgende økonomiske rammebetingelser.
For at imødegå forskelle er der vedtaget økonomiske udligningsordninger mellem kommunerne, og der vedtages regler centralt, som generelt fastsætter
kvalitet og omfang af kommunale ydelser. De seneste års budgetloft har haft
en meget voldsom påvirkning, fordi de sætter skrappe sanktioner på overskridelser af budgettet, hvilket eksempelvis har ført til færre kommunalt ansatte.

Områder uden forskel
På nogle få områder er der dog næsten ingen variation i udgiften, idet ophold
på plejehjem og prisen på udbragt mad er stort set ens på tværs af landet.
En landsdækkende undersøgelse af livskvaliteten for +70-årige afslører, at der
ikke er stor forskel på, om den ældre bor i Ålborg eller Varde. Den samme undersøgelse har set på ældres tilfredshed med sociale relationer, og der er heller ikke særlig forskel på land og by, Jylland og Sjælland, ø eller land. Generelt viser undersøgelsen, at tilfredsheden er høj blandt ældre. På en skala fra
1-10 ligger tilfredsheden omkring 8.
Konsekvenser af manglende omsorg
Den enkelte ældre får en dårligere livskvalitet. Bent Greve gjorde opmærksom
på, at det er vanskeligt at definere, hvad der er god kvalitet indenfor ældreomsorg, bl.a. fordi det ikke kan forventes, at den ældre bliver fuldstændig rask
igen. Ensomhed kan blive følgen af manglende omsorg.
Særligt for gruppen af nære pårørende kan manglende offentlig omsorg få direkte og negative virkninger. Bent Greve oplyste, at den typiske pårørende er
en kvinde i alderen mellem 50 og 60 år. En pårørendeundersøgelse viser, at
45 pct. har oplevet koncentrationsbesvær på arbejdet, og 29 pct. har takket
nej til en karrieremulighed eller et job. Ca. 5 pct. af de pårørende har forladt
arbejdsmarkedet tidligere som følge af pårørendearbejdet, og særlig dette forhold fremhævede Bent Greve som problematisk.
Hvordan er ældre-/seniorråd med til at prioritere?
Bent Greve fortalte, at de øremærkede tilskud til eksempelvis ældreplejen –
Ældremilliard eller Værdighedsmilliard – i realiteten ikke kan udskilles meningsfuldt fra kommuners øvrige økonomi. Han sammenlignede det med at
blande varmt og koldt vand, hvor det jo er umuligt at skelne hvilke dele af vandet, der oprindeligt var det varme. Det er hans opfattelse, at det er et politisk

Læs mere fra Danmarks Statistik – undersøgelse af livskvalitet blandt
42.500 borgere i Danmark her.
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spørgsmål, der afgør, hvor store forskelle der må være på ældreomsorgen –
set mellem kommunerne.
Det er det lokale samspil – og dermed også ældre-/seniorråd – der kan være
afgørende for, hvordan der prioriteres lokalt. Der vil være lokale kampe, og det
vil ikke være muligt at få alle ønsker opfyldt. Bent Greve opfordrede ældre-/
seniorråd til at undersøge og fremsætte forslag på baggrund af, hvad der rent
faktisk virker, fordi det vil kunne flytte den lokale dagsorden.
Bent Greve afsluttede sit oplæg med at henlede tilhørernes opmærksomhed
på, at der ALTID findes et alternativt valg (til det foreslåede). Derfor er der altid
grund til at kæmpe videre.

Hvordan sikrer vi tilgængelighed for alle borgere?
Referat: hovedoplæg af Lars Midtiby, direktør for Danske Handicaporganisationer

For ældre og handicappede borgere er hverdagen i byen ofte forbundet med begrænsninger frem for muligheder. De typiske barrierer er fysisk tilgængelighed. På
landet kan det være vanskeligheder med at komme fra A til B, der fylder. Hvordan kan vi i fællesskab arbejde for at gøre samfundets offentlige rum tilgængeligt
for alle borgere? Hvad kan handicapråd og ældre-/seniorråd byde ind med? Findes der enkle metoder, der nemt kan bedre situationen?
Tilgængelighed er en naturlig fast
mærkesag, som Danske Handicaporganisationer beskæftiger sig
med, men absolut også et af de
områder, hvor Lars Midtiby finder
det naturligt at samarbejde med
landets ældreråd.
Lars Midtiby indleder oplægget
med en præsentation af Danske
Handicaporganisationers nybyggede kontorhus i Høje Taastrup, som
et eksempel på vellykket tilgængelighed og et budskab om, at tilgængelighed ikke behøver at koste en formue. Kontorhuset er bygget i 2012, er et af verdens mest tilgængelige kontorhuse og har
ikke kostet mere at bygge end sammenlignelige byggerier. Lars Midtiby pointerer,
at tilgængelighed handler om at have bevidstheden, tankegangen, og at tænke
tilgængelighed ind i det man laver.
Inklusion og ligeværdighed
Når vi skal fremme tilgængelighed, er det ifølge Lars Midtiby vigtigt med en dybere
forståelse for, hvad formålet er med tilgængelighed. Niveaufri adgang og teleslynge er metoder til at sikre inklusion og ligeværdighed. Sikre at gangbesværede ikke
bliver ekskluderet fra fællesskabet. Sikre, at dårlig hørelse ikke betyder, at man
skal melde fra til at være en del af f.eks. frivilligt arbejde. Tilgængelighed handler
altså om retten til at kunne deltage ligeværdigt, på trods af funktionsnedsættelser.
Hvad er demokrati? Teologen Hal Koch definerer demokrati som samtalen mellem
mennesker. Det er ikke et system, men et sindelag og en livsform. Forudsætningen for demokratiet er derfor adgangen til samtalen – altså adgangen til at være
en del af samtalen. Når tilgængeligheden halter, bliver en masse mennesker ekskluderet fra adgangen til samtalen og fra at være en del af demokratiet. Lars Midtiby påpeger derfor, at det handler om ligeværdighed og om at skabe det gennem
hele livet til forskellige mennesker.
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Gør brug af rammerne
Tilgængelighed er relevant for en stor del af befolkningen. Der findes ikke eksakte
tal på, hvor mange mennesker der egentlig er berørt af tilgængelighed. En rapport
fra SP, 2013 viser, at der i aldersgruppen 16-64-årige er 260.000 mennesker der
har en større fysisk funktionsnedsættelse. En undersøgelse fra Statens institut for
Folkesundhed, 2014 viser, at 460.000 mennesker har besvær med at gå eller med
at bære. Det er tal, der vidner om, at mange mennesker er direkte berørt af tilgængelighed. Dertil er der mange mennesker der er indirekte berørt - pårørende,
kollegaer og venner – hvor det er indgribende, at der er personer der ikke har den
samme adgang. Det er en problematik, som er relevant for en stor del af befolkningen, hvorfor Lars Midtiby mener, at vi har forpligtelse til at løfte det højere op
på den politiske dagsorden.
Hvilke fælles muligheder er der for dette? Lars Midtiby opfordrer ældre-/
seniorrådene til at gøre brug af de lokale muligheder. Gør brug af høringsretten og
sikre, at tilgængelighed tænkes ind i de mange forskellige situationer. Lokalplaner
er et andet muligt indsatsområde, hvor Lars Midtiby mener, at tilgængelighed i dag
er undervurderet. Ved at skrive tilgængelighed ind i lokalplaner og udbudsmateriale sendes et klart signal til aktørerne, der skal byudvikle, at det er noget kommunen vægter højt.
Ældre-/seniorråd og handicapråd har mulighed for at forholde sig aktivt til tilgængelighed, ved at bede byrådene om at skabe overblik over kommunens tilgængelighed. Forskellige etablerede ordninger kan bruges. Mærkesystemet ’God adgang’, der viser om institutioner er tilgængelige og om de lever op til moderne,
naturlige krav om tilgængelighed. En anden mulighed er, at borgerne kan indrapportere til kommunen de steder, hvor de oplever manglende tilgængelighed.
Der findes gode eksempler på kommuner der arbejder systematisk med at forbedre tilgængeligheden. De bedste eksempler er der, hvor tilgængelighed er usynlig.
Ønsket er ikke at spænde en grim rampe på en smuk bygning. Ambitionen er i
virkeligheden, at når byrummet skabes, skal det laves, så det passer til alle mennesker fra start – begrebet universelt design. Det handler ikke om mennesker med
eller uden handicap, eller ældre og gangbesværede. Det handler om, at bygninger
og rum skal rumme alle mennesker. Lars Midtiby fremhæver Viborg, som et godt
eksempel på vellykket tilgængelighed. Viborgs historiske bykerne er blevet gjort

tilgængelig for mange mennesker der tidligere var afskåret fra at begå sig i bykernen og mulighederne her, uden at gå på kompromis med det æstetiske, eller at
ødelægge noget af den gamle bykerne.
En første forudsætning for at arbejde mere systematisk med tilgængelighed er at
kortlægge den. Lars Midtiby opfordrer derfor ældre-/seniorråd til at tage en drøftelse af, hvordan det ser ud med tilgængeligheden i kommunen. Det er vigtigt at prioritere kræfterne rigtigt, hvis der skal laves en kortlægning. Forudsætningen for at
bevæge sig i den rigtige retning er at kende sit ståsted, og skabe sig bevidstheden, så nye tiltag som minimum er tænkt ind med tilgængelighed.

Transport
Transport er et vigtigt element, for at kunne leve et ligeværdigt liv og hvor tilgængelighed bør tænkes ind. Det handler om at kunne komme fra A til B, ligesom alle
andre. Danske Handicaporganisationer arbejder efter tre grundlæggende principper på transportområdet; uafhængighed, spontanitet og kompensation.
 Uafhængighed – løsningerne skal være indrettet, så de er tilgængelige for alle

borgere.

 Spontanitet – nogle steder skal handicappede have hjælp til f.eks. at stige

Tilgængelighed i forhold til:

ombord på et tog – tiden, assistancemeldingerne, skal så langt ned som muligt, så man kommer så tæt på at kunne rejse spontant, på lige fod med andre.
 Kompensation – at blive kompenseret for det handicap man har.

Boliger
Universelt design skal være pejlemærket. Boliger skal generelt være indrettet, så
de matcher mennesker med forskellige behov. Det giver en fleksibel boligmasse,
der i en periode kan matche nogle bestemte målgrupper, og på andre tidspunkter
andre målgrupper.
Indretning af boliger og bygninger har betydning for social inklusion. Det er ikke
kun et spørgsmål om, at kunne komme ind i bygningen, men også om at kunne
deltage.

Lige adgang til sundhed
Ifølge Lars Midtiby er der et stort arbejde at gøre i forhold til, at mange sundhedsklinikker ikke er tilgængelige. Danske Handicaporganisationer har lavet en optælling på Borger.dk der viser, at særligt tandlæger, psykologer og kiropraktorer har
mangel på tilgængelighed. Her bør man presse på, mener Lars Midtiby, da det
ikke kan være rimeligt, at man kan drive forretning betalt af skatteyderne, som
ikke er tilgængelig for alle borgere. Et område Danske Handicaporganisationer vil
have fokus på og løfte op på dagsordenen hen mod regionsrådsvalget.

Vi er nået et godt stykke vej i forhold til at skabe tilgængelighed i Danmark, men
der er også mange ting der udestår. Lars Midtiby mener, at det er vigtigt at ældre-/
seniorråd og handicapråd husker, at tilgængelighed omfatter mange ting; byrum,
boliger, transport, sundhed, kultur, uddannelse og natur. Det handler ikke om at
skabe en særlig mulighed for enkeltgrupper, men om, at det samfund vi skaber,
skal være ligeværdigt og skabe rum for, at der er plads til forskellighed.
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SEMINAROPLÆG
Sundhed og trivsel er noget vi skaber sammen
Referat: Seminar ved Ingunn S. Jacobsen, næstformand for Sund By Netværket

Ulighed i sundhed går på tværs – både inden for kommunen og i samskabelsen med borgeren. Ensomhed og social isolation er lige så farligt for vores sundhed
som at ryge 15 cigaretter om dagen. Derfor arbejder Sund By Netværket på, at både politikere og faggrupper gør op med den traditionelle silotænkning, og begynder at tænke sundhed på tværs. Ulighed i sundhed skabes ofte andre steder end i sundhedsvæsenet – det er bare dér, problemet ender. Derfor er man nødt
til at tænke sundhed ind i alle politikker. Det handler om at behandle mennesker forskelligt og tage udgangspunkt i den enkeltes behov.
Ulighed i sundhed
Ingunn S. Jacobsen indledte med at præcisere fakta
om ulighed i sundhed. I Danmark har der været en
stigning i den sociale ulighed i sundhed gennem de
sidste 25 år, og vi ved, at ulighed har en relativ stor
indflydelse på middellevetiden. Forskellen i levetid
mellem den rigeste og fattigste fjerdedel af de 50årige mænd er nu på otte år, hvilket er en fordobling
siden 1986. Blandt kvinderne er forskellen i samme
periode steget fra 4,7 til 5 år. En undersøgelse har
desuden vist, at bor man i Aalborg Øst lever man i
gennemsnit 13 år kortere end hvis man bor i Hasseris
– 7 km mod vest.
Ingunn S. Jacobsen forklarer, at det er nødvendigt at
tænke og arbejde meget bredere med sundhedsbegrebet end blot på kommunalt plan, idet ulighed i
sundhed går på tværs – både inden for regioner,
kommuner og i samskabelsen med den enkelte borger. Ensomhed, social isolation, sygdomme og et
sundt liv er komplicerede størrelser, derfor arbejder
Sund By Netværket på, at både politikere og faggrupper skal gøre op med den traditionelle silotænkning,
og begynde at tænke sundhed på tværs og meget
bredere. Ulighed i sundhed skabes nemlig ofte andre
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steder end i sundhedsvæsenet – det er bare ofte dér,
problemet ender. Derfor er man nødt til at tænke
sundhed ind i alle politikker, for det handler om at behandle mennesker forskelligt, men tage udgangspunkt i den enkeltes behov.
Sund By Netværket
Ingunn S. Jacobsen orienterer herefter om Sund By
Netværket. Sund By Netværkets medlemmer er 56
danske kommuner. Netværket har desuden et fælles
sekretariat og i hver af medlemskommunerne har
man mindst én koordinator, som arbejder med implementering af initiativer i relation til ideer som er i Sund
By Netværkets regi. Således skabes og iværksættes
mange sundheds- og trivselstiltag i kommunerne,
men det overordnede formål for netværket er også at
understøtte det danske folkesundhedsarbejde ved at
skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner og nationale aktører.
Samskabelse
Samskabelse er et omdrejningspunkt for Sund By
Netværkets arbejde, hvor de arbejder med seks principper - samskabelse:

 Er nyskabende og har som mål at skabe ny vel





færd i en lokal kontekst
Skaber nye kvaliteter gennem kombinationer af
forskellige ressourcer og kompetencer
Er en dialogbaseret proces, hvor man sammen
definerer f.eks. problem og handling
Er at udbrede initiativer og deltagelsesret
Rummer bevidsthed om gensidig afhængighed
Forudsætter åbenhed og risikovillighed

Temagrupper
Ingunn S. Jacobsen orienterer om, at i netværket arbejder man med temagrupper på tværs af kommuner/
regioner. Mange af fokusområderne for temagrupperne tager naturligvis udgangspunkt i forebyggelsesindsatser og livsstil, som kan nedsætte risikoen for sygdom. Her er der især fokus på de inden for sundhedssystemet velkendte KRAM-faktorer til den almene borger, dvs. indsatser omkring: Kost (spis fornuftigt; følg kostrådene), Rygning (frarådes), Alkohol (i
begrænsede mængder og altid sammen med mad),
Motion (i store mængder).
I Sund By Netværket findes der også andre temagrupper, som hver især også arbejder med KRAMfaktorerne, men i forhold til ”sundhed på arbejdspladsen” samt ”sundhedsindsatser på tværs”. Her forklarer Ingunn S. Jacobsen, at de sundhedsfremmende
indsatser overordnet handler om, at give borgere viden, redskaber og motivation til, samt handlemuligheder for, at de bliver bedre til at mestre tilværelsen.
Dette kaldes også for empowerment, og hænger nøje
sammen med en sundhedsopfattelse, hvor det er en
ressource med bl.a. livsmod, livsglæde og handlekraft.
Med afsæt i den beskrevne opfattelse af helbred og
sundhed har temagruppen opmærksomhed på et
supplerende sæt KRAM-faktorer – nemlig ”Det Dobbelte KRAM” hvor forhold for mental sundhed også
indgår:
 Kompetencer - personlige positive egenskaber,
viden og kundskaber på kognitive, intellektuelle,
praktiske og sociale områder
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 Relationer – i anerkendende sociale og rummelige

netværk, f.eks. i familien, arbejdslivet, foreningslivet, mellem venner m.v.
 Accept – af at der er forhold man ikke kan gøre
noget ved, og forhold man kan gøre noget ved, og
fokusere på sidstnævnte i et ressourceorienteret
perspektiv
 Mestring – at man magter og kan håndtere livets
udfordringer, og hvis man ikke gør, at man magter
at søge hjælp.
Således tilbyder ”Det Dobbelte KRAM” fagprofessionelle (og borgere) en helhedsorienteret forståelse af

sundhed, helbred og trivsel ikke blot i et henholdsvis
risiko- og mulighedsperspektiv, men også i et perspektiv med fokus på livsstil og kroppens tilstand,
psykisk robusthed, mening og sammenhæng i livet,
sociale netværker, identitet, inklusion, læring, m.v.
Herefter nævner Ingunn S. Jacobsen nogle tiltag,
som er udledt af Sund By netværket. Bl.a. har Ikast-

Brande Kommune, som den første kommune i landet,
vedtaget Det Dobbelte KRAM i kommunens sundhedspolitik (2012), hvilket sætter fokus på dynamikken mellem det fysiske KRAM (lægge år til livet) og
mentale KRAM (lægger liv til årene).
Et andet initiativ er LAKS. LAKS er et partnerskabsprojekt finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Målet er at sikre lige adgang til kommunale
sundhedstilbud gennem en differentieret indsats over
for borgerne. Projektet skal identificere konkrete måder, hvorpå kommunale sundhedsprofessionelle kan
sikre en bedre udnyttelse af eksisterende sundhedstilbud ved at behandle borgerne forskelligt. LAKS er
ved at blive implementeret i seks kommuner, der hver
deltager med fire institutioner, der arbejder med genoptræning- eller rehabilitering. I alt er der således 24
udvalgte genoptrænings- og rehabiliteringsenheder,
hvor medarbejdere og ledelse arbejder med kompetencer, rutiner og procedurer for at øge lighed i sundhed. Målet er, at de kommuner der deltager i projekt
LAKS vil opnå resultater på flere niveauer.
Herefter følger en konstruktiv dialog med salen. Mange ældrerådsmedlemmer kan biddrage med eksempler på initiativer i deres kommune. Et ældrerådsmedlem vil gerne vide mere om, hvordan man som
kommune bliver medlem, og Ingunn S. Jacobsen fortæller, at hvis kommunen vil – kan det lade sig gøre,
men det kræver naturligvis at de er med til at finansiere sekretariatet, samt er villige til at have en koordinator i kommunen.

Et historisk blik på ældreplejen
Referat: Seminar ved Ida-Elisabeth Andersen og Dorrit Pedersen, forfattere til bogen ”Ældreplejen gennem to generationer”

Relationen mellem borger og hjælper i ældreplejen har de sidste 50 år gennemgået en markant ændring. Det samme gælder for arbejdsvilkår, værdier og faglighed på området. Hvad betyder de ansattes opfattelse af og tilgang til den enkelte borger for den individuelle pleje? Hvordan har borgerens rolle udviklet sig i
ældreplejen? Er det i dagens ældrepleje muligt at rumme forskelligheden blandt de ældre med de standarder, som de ansatte skal følge i deres daglige arbejde?
Et historisk blik på ældreplejen
Dorrit Pedersen og Ida-Elisabeth Andersen indleder seminaret med at citere JaHusmoderperioden og
cob Birkler, forhenværende formand for Etisk Råd. Han har udtalt i Politiken, at standardiseringsperioden
Fokus i ældreplejen er skævt. Han begrunder det med, at ”vi har glemt at ældre
Historisk set deler perioden
mennesker også har et liv og er et medmenneske. Vi ser kun plejebehovet, og
sig i to markante opdelinger
dermed bliver den ældre en byrde. Hvis vi derimod møder et menneske med en
i hhv. husmoderperioden og
baggrund, en historie og en fortælling, kan vi handle som medmennesker”. Ifølge
standardiseringsperioden.
Jakob Birkler skabes lighed ved forskellig behandling og ved at have forskellige
Perioden fra 1956 og til midt
tilbud, ikke ved ens behandling.
-80’erne er husmoderepoken. Det kendetegnende for
Dorrit Pedersen og Ida-Elisabeth Andersen mener, at Jakob Birkler her har en
hjemmepleje og -hjælp i
vigtig pointe. Derfor har de bl.a. skrevet bogen ”Ældreplejens livshistorier”, fordi
denne periode var, at den
de gerne ville undersøge, hvordan pleje og omsorg for ældre mennesker tidligere
blev udført af praktiske kvinhar været, og måske kan vi lære noget af historien, som kan sikre, at vi i ældreple- der, bestod af allehånde
jen netop ser det ældre menneskes liv og baggrund som en ressource. Så kan vi,
opgaver, med hjemmets besom Jacob Birkler foreslår, handle som et medmenneske.
hov i fokus og hvor tid og
stabilitet var indforstået, og hvor relationer blev bygget op over lang tid. Meget ofte
Historisk set er ældreplejen ikke særlig gammel. Ældrepleje og –omsorg havde
blev relationen mellem hjælperen og den ældre borger er meget nær og familiær
indtil slutningen af 1940´erne været en naturlig del af samfundets omsorg for hinfor begge parter. Arbejdsinstrukser og faglige kompetencer for hjemmeplejen ananden via slægtskab, naboskab og kvinderne omkring én, som tog sig af ældre og
no 1970 beskrives bl.a. på følgende måde: ”Arbejdet omfatter huslige funktioner,
svage borgere. Udviklingen med kvinder på arbejdsmarkedet, en ændring i famidaglig personlig hygiejne, lettere plejeopgaver, omsorgsmæssige funktioner
liemønster m.v. gjorde, at der var behov for andre løsninger i ældreomsorgen.
(f.eks. højtlæsning, brevskrivning, rådgivning i personlige spørgsmål, samt arbejHusmoderafløsning var det første initiativ. Husmoderafløseren var dog primært en
de af opmuntrende og psykologisk karakter.” Det understreges i arbejdsinstrukfunktion, som man så i småbørnsfamilier og i mindre grad til ældre. Fra 1950´erne
sen, at ”i øvrigt er hjemmets behov for hjælp afgørende for arbejdets omfang.” De
begyndte de første kommuner, at have en form for hjemmepleje, som minder om
faglige kompetencer beskrives som baseret på ”praktiske modne kvinder, der kunden nuværende.
ne hjælpe i en given situation, og som er huslig dygtig, har en god hukommelse,
er elskværdig og har medmenneskelig forståelse”.
Dorrit Pedersen og Ida-Elisabeth Andersen har indsamlet data til deres bog på
baggrund af samtaler med personer, som kan huske og har arbejdet med hjemEn af de erfarne hjemmehjælpere, som har berettet til bogen fortæller, om sine
mepleje op gennem de seneste 50 – 60 år. I den periode er der sket en markant
opgaver i 1975. ”Ja - hvad laver jeg? (Se boks s. 12). Ja, det var omfattende med
udvikling fra starten til 1997, hvor Lov om Social Service ser dagens lys, til 2002
alle de opgaver, men ofte havde hjemmehjælperen kun 2-3 borgere på en hel arhvor frit-valgs-ordningen kom til at gælde og frem til 2011 med rehabilitering som
bejdsdag, så der var tid til at drikke en kop kaffe og lave mange ”underholdende”
ny strategi.
ting med borgeren, foruden alle de praktiske opgaver. Hjemmehjælperne i bogen
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beretter at det var et fantastisk rart og livsbekræftende arbejde, hvor der var tid og
et nært forhold til deres borgere. Og sådan var hjemmehjælperjobbet i mange årtier, men i starten af 1980 var der efterhånden mange ældre borgere som havde
behov for hjælp, og derfor blev det ikke ved med at gå med så megen tid og så
mange opgaver hos den enkelte ældre borger.
Forandring bliver efterhånden hverdagskost. Standardisering blev tidens løsning
med meget mere forenklede og ensartede opgaver og på tid. Desuden var der nu
i højere grad fokus på faglighed i opgaveløsningen. Dette trængte de ufaglærte
hjælpere væk fra arbejdet, og der kom visitation i kommunen til at fastlægge opgaverne og styre arbejdet og dermed hjemmehjælperens arbejdsdag. Uniformering af hjemmehjælperen er også en del af udviklingen, med den hensigt at signalere at hjælperne kan det samme og at man kan udskifte den ene med den anden.
Social-og sundhedsuddannelserne starter i 1991, for at højne fagligheden, men
også for at sikre en ensartet indsats. Herefter kommer der en lang række tiltag
over de næste år, som yderligere standardiserer opgaverne, bl.a. de kommunale
kvalitetstandarder i 1998 og Fællessprog i 2002. I 2002 kommer BUM-modellen
og frit-valg-ordningen også til. Sideløbende med alle tiltagene ses også en opstramning af tildelingskriterier for hjælpen og der ses mere og flere komplekse
borgere i hjemmeplejen, således at den sociale omsorg udfases af hjemmeplejen.
Begrebet Fleksibel hjemmepleje bliver fremherskende for opgaverne. Det betød at
den oprindelige hjælp, som blev ydet i et bestemt antal timer, hvor modtager og
hjemmehjælper i samarbejde disponerede – nu skulle være præget af mere indflydelse og selvbestemmelse. Men resultatet gav mere en ændring i retning af et
system med faste indholdsbeskrivelser, hvor den enkelte modtager – og for så
vidt også den enkelte hjemmehjælper – blev sat uden for indflydelse.
Ældreplejen i dag
Hvad er det så for en ældrepleje vi har i dag. Til at belyse dette beretter Dorrit Pedersen om udtalelser fra en social og sundhedshjælper. Dorte er 40 år. Hun har
arbejdet i ældreplejen siden hun var i 20érne, altså siden 2002. (Hun fortæller om
sit arbejde i boksen). Dorte har en køreliste, som hun følger og på den omtalte
dag hvor hun er på job i 6 timer har hun besøg med opgaver hos 14 borgere. Hos
4 af borgerne skal hun give brusebad, og derudover er opgaverne en blanding af
praktiske opgaver som f.eks. tilberedning af mad, og sygeplejefaglige opgaver
som f.eks. øjendryp, medicinadministration og kateterpleje. Ja, der er mange arbejdsopgaver, og mange af opgaverne kræver også gode faglige færdigheder og
indsigt.
Dorte siger selv om sit arbejde - ”Jeg kan heldigvis godt finde ud af, at snakke
med borgeren, samtidig med at jeg udfører opgaverne på min køreliste – for det
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Opgaver som en social- og sundhedshjælper anno 2016 laver i ældre
borgeres hjem
Altså vi møder ind kl. 7 og kører ud 10 minutter over 7. I de 10 minutter opdatere vi vores nøgle. Vi har telefonerne med hjem, så vi kan læse om beboerne
etc. inden vi kommer på job, eller vi kan gøre det i de 10 min, når vi er mødt
ind. Så kører vi ud, og jeg kan fortælle fra dagen i går. Jeg starter med at kører hen til en beboer, som er meget tung, så derfor er vi to, som skal vaske
hende i sengen og derefter lifte hende op i kørestol. Bagefter tilbereder og serverer jeg morgenmad for borgeren.
Så kører jeg videre til et boligkompleks, hvor jeg går ind til en borger og giver
medicin, derefter hen til en anden borger for at dryppe øjne. Jeg tager en pose
affald med ned i containeren på vej tilbage til bilen. Herefter har jeg en opgave
med at tømme et nyre-kateter hos en borger i en af de andre blokke, og derefter lægger jeg comprilanbind hos en borger i en anden blok. Så kører jeg hen
til en anden borger et andet sted i byen, hvor vi også er to som mødes, for at
give borgeren et bad. Vi er to fordi borgeren skal liftes til og fra badebænk og
kørestol. Derefter kører jeg retur til boligblokken, hvor jeg giver bad til 2 borgere i hver sin blok. Herefter skal jeg rundt til 3 forskellige borgere for at tilberede
og servere frokost. Jeg har derefter en borger, som jeg skal hjælpe på toilettet,
herefter 2 borgere, som jeg skal give medicin. Og så er dagen faktisk gået og
klokken er næsten 1. Jeg har i løbet af dagen haft ret til at holde 15 min. pause.

skal jo ikke gå ud over borgeren, at jeg føler mig presset. Jeg ved godt, at mange
af mine kollegaer bare fokuserer på deres opgaver, og det er jo fordi tiden er et
problem i forhold til alle de mange opgaver”. Og hun fortsætter ”jeg kan godt se at
tiden er et stort spørgsmål, for der bliver mindre og mindre tid til de forskellige
ting, og det opleves ofte som et `minuttyranni`. Hvis man ikke har kapacitet til at
omrokere med sin indsats, så tror jeg det er meget svært, at holde til at arbejde i
det her fag”. Noget af det Dorte frygter, er at det store pres går ud over dialogen
med borgerne. Hun sammenligner det med at være i et tomt rum, og hun mener at
den manglende dialog vil medvirke til at den ældre bliver mere ensom og psykisk
dårligere.

Hvad er vundet, tabt og hvad kan gøres?
Afslutningsvis stiller Dorrit Pedersen spørgsmålet; Hvad har vi tabt og hvad har vi
vundet. Vi har vundet, at vi har fået dygtigere medarbejdere og kompetencer. Men
vi har tabt, at hjemmehjælperen og borgeren i fælleskab har mistet medbestemmelse, en medmenneskelig relation til hinanden, og kontinuitet. En medvirkende
faktor til, at kontinuiteten er blevet mindre, skyldes bl.a. at serviceydelser og sundhedsfaglige ydelser er blevet mere opdelt i forbindelse med udlicitering af opgaver, således at opgaver varetages af forskellige personer/firmaer og ikke af den
samme person.
Dorrit Pedersen reflekterer højt; ”Hvad kan man så anbefale at gøre?”. De to forfattere mener, at det kan være en god ide at understøtte de varige relationer over
tid, og begrænse antallet af personer, som kommer i borgerens hjem. Man skal
måske tilbage til at udnytte den fleksible hjemmehjælp og lade både borgeren og
hjælperen komme til orde. Borgerens livshistorie kan også bruges i omsorgen og
kan bruges konstruktivt til at sætte borgeren i centrum.

Opgaver som en hjemmehjælper anno 1975 lavede i ældre borgeres hjem
Vasker patienten, (og bader) ordner fødder, vasker hår, sætter curler i, friserer, barberer dem, klipper negle (fingre, tæer), børster tænder, drypper øjne, renser sår,
holder ved cigaretten, mens han ryger, tager temperaturen, klæder dem på, hjælper dem på toilettet, spritter dem, lapper og skifter sengetøj, læser morgen- og aftenandagt, laver alt mad, bager og serverer det. Desuden ringer efter medicin hos lægen, køber ind og går i banken og på posthuset, kører dem til damefrisør, vasker op, vasker gulv, tørrer støv af, støvsuger, pudser, vasker- og maler vinduer, vasker gardiner, pudser sølvtøj, vasker trapper og ferniserer bagtrapper, køber tøj,
ordner gulvtæpper og lamper , køber gaver, skriver breve, julekort, læser bøger, aviser, sætter skraldespandssække på, hejser flag, går på møntvaskeri, vasker tøj,
gør gyngestol i stand, går til øjenlæge efter recept, kører på kirkegården og ordner gravsted og vasker gravsten, kører til fodlæge, maler sokkel, sætter blomster ind,
passer telefon, fodrer høns, -hund og kat, skrubber og maler altan, sår køkkenhave, graver rødder op, høster grønsager som gøres i stand og nedfryser, planter
blomster om, gør frugt i stand Cl fryseren, sætter plastik for vinduerne. Tager forsatsvinduer på og af, stryger, bærer havemøbler, ordner tøj, pudser sko, tapetserer,
hyggesnak og kaffe, tømmer natpotten, hvidter loft, vasker vægge af, sømmer gardiner op, slår græs, kører på skadestue, snakker personlige problemer, trøster,
renser gebis, hjælper fra seng til kørestol, sprøjter køkken for kakerlakker og myrer, ordner socialkontor, skifter hyldepapir, betaler husleje, boner gulve, sætter tætningslister på, rengøring, bærer frugt og kartofler i kælderen, går tur, laver juledekorationer og pynter til jul, tømmer kateter, skifter pose på kateter, synger med patienten, gør en død klient i stand, træner den lammede, sylter, masserer benene, giver lavement, og meget, meget mere” (en erfaren hjemmehjælper fra Ålborg
1975).

12

| Konferencerapport december ’16

Svage og stærke ældre – er det en fair opdeling?
Referat: Seminar ved Lone Grøn, Seniorprojektleder, antropolog, ph.d., KORA

Begreber som stærke og svage eller sårbare og ikke-sårbare ældre bruges af fagpersoner i hjemmeplejen til at beskrive ressourcer og livssituationer. Er det rimeligt at opdele ældre i sådanne grupper eller virker det stigmatiserende? Hvis opdeling i grupper er nødvendig, er det så de rette betegnelser der benyttes eller vil andre betegnelser give større mening og et mere nuanceret syn på ældre?
Velux Fonden har finansieret et pilotprojekt til afdækning af, hvem der i virkeligheden er ’de sårbare’ eller ’svage’ ældre, fordi der er stor usikkerhed om
definitionen. Lone Grøn undersøgte spørgsmålet ved at spørge ældre og professionelle i ældreplejen i Horsens Kommune i årene 2013-14. Resultater fra
undersøgelsen kan læses i rapporten ’Sårbarhed og handlekraft i alderdommen’, som kan hentes her. Lone Grøns oplæg byggede på undersøgelsens
resultater.
’Gammel – det er noget andre bli’r’
Lone Grøn oplyste, at der var generel modstand mod ordet ’gammel’, og særligt blandt ældre mennesker. Interviewpersonerne mente, at udtrykket
’gammel’ i virkeligheden dækkede over ord for svækkelse og død. Blandt fagpersoner og ledere var der særligt modstand mod ordet ’sårbarhed’, som de
fandt kunne stigmatisere en gruppe af mennesker, som bestemt har mange
ressourcer.
’Gammel – det er noget man bliver om 15
år’
På baggrund af en kort diskussion blandt
deltagerne i seminaret, blev det klart, at
mennesker;
 godt kan være sårbare på enkelte felter,
ligesom
 ’sårbarhed’ er ikke en permanent tilstand, og
 ’sårbarhed’ er ikke forbeholdt ældre.
Lone Grøn redegjorde for nogle pointer
vedrørende sårbarhed, herunder, at sårbarhed er mange ting, og kan f.eks. skyldes
fysisk forfald, udsathed, dårlige økonomiske
vilkår, psykiske forhold, manglende netværk
eller dårlig pleje.
Undersøgelsen havde endvidere vist, at
13
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sårbarhed (svag) og handlekraft (stærk) hænger sammen, og hvert menneske
består af begge og mestrer dem forskelligt. I alderdommen er det efter Lone
Grøns opfattelse ikke muligt eller ønskeligt at skille de to begreber.
Nye former for sårbarhed – og den smitter
På baggrund af interview-undersøgelsen står det klart, at personer som bliver
mere sårbare, påvirker deres nærmeste pårørende, hvilket kan føre til, at de
også bliver sårbare.
I dag er der nye forhold, som kan gøre mennesker sårbare, f.eks.
 udfordringer på grund af digitaliseringen, og
 følgerne af nye familieformer, samt
 økonomiske problemer på grund af boligmarkedets udvikling.
Når vi skal forstå sårbarhed i alderdommen, er det væsentligt at nuancere definitionen, således at den anerkender de nye former for sårbarhed, den sociale
ulighed i sundhed, samt at sårbarhed er en dimension i de allerflestes (ældre-)
liv.
Hvis man bruger ordet ’gammel’, så bliver
man det
Lone Grøn afrundede sit oplæg med at oplyse
om, at når sårbarhed skal bekæmpes, må håbet på banen. Håbet, der ikke er knyttet til noget fremtidigt sådan som vi sædvanligvis ser
det, men i stedet er knyttet til det helt nærværende og håndgribelige i nuet.

Hvordan opspores ældre i sårbare livssituationer og tilbydes en forebyggende indsats?
Referat: Seminar ved Anne Dorthe Prisak, formand for SUFO (landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg), forebyggelseskonsulent, Aarhus Kommune

En lovændring betyder, at forebyggende hjemmebesøg fra i år er blevet ændret og målrettet mennesker mellem 65 og 79 år, der er i en særlig vanskelig livssituation, fordi de f.eks. har mistet en ægtefælle, er isoleret i særlig grad eller er blevet udskrevet fra hospital. Den nye udfordring er, hvordan de forebyggende
medarbejdere finder og tilbyder en forebyggende indsats til borgere, som måske aldrig har haft kontakt til kommune eller sundhedsvæsen.
Foreningen SUFO og de
forebyggende hjemmebesøg
Anne Dorthe Prisak indledte
sit oplæg med at oplyse om
landsforeningen SUFO, som
består af forskellige faggrupper, der i det daglige arbejder med SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg til ældre. Foreningen tæller 287 medlemmer,
hvoraf 82 af 98 kommuner er
repræsenteret. SUFO arrangerer og afholder Årligt et Årskursus., og af andre
aktiviteter kan nævnes: afgivelse af høringssvar ved lovforslag, sparring om
konkrete problemstillinger med landets kommuner, repræsentere foreningen i
officielle sammenhænge - f.eks. ved konferencer, samt sikre formidling af nyheder, lovstof, forskning etc. til medlemmerne.

Kommunerne har ellers fleksibilitet i tilrettelæggelsen af tilbuddet, men uddannelsesniveauet af de forebyggende medarbejdere skal være på sygeplejeniveau.

De forebyggende hjemmebesøg er vedtaget i Serviceloven § 79a. Loven er
ændret fra 1. januar 2016, således at besøgene i højere grad fremover skal
tilgodese borgere, der er i en særlig risikogruppe, hvilket betyder, at alle personer der er fyldt 75 år, skal tilbydes et ”afklaringsbesøg”. Borgere der er fyldt
80 år skal tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg. Det nye er, at borgere mellem 65 og 79 år skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg, hvis de er i
en særlige risikogruppe. Om rammerne siger Anne Dorthe Prisak desuden, at
de forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunens kvalitetsstandard.

Anne Dorthe Prisak forklarer, at det derfor er nødvendigt at bruge forskellige
”arenaer” for opsporing. Hun nævner, at man er meget afhængig af hjælp fra
kommunale medarbejdere, som f.eks. hjemmehjælp, hjemmepleje, visitator og
demenskoordinator. Desuden foreligger der også et arbejde med at få henvisninger fra civilsamfund, f.eks. frivillige foreninger, pårørende, præster, viceværter, og ældreråd, hvis de oplever at en borger har brug for hjælp. Sidst
men ikke mindst, så er man også afhængig af et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, f.eks. lægepraksis og sygehuse.
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Hvad er ”risikogrupper”?
Der hersker faglig konsensus om, at grupperne som nævnes nedenfor, kan
have risiko for funktionsevnetab. Det er derfor disse borgere, som nu også kan
tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Det er dog op til den enkelte kommune
at fastsætte hvilke kriterier de vælger.
Hvordan opsporer vi borgere i risikogrupper?
Anne Dorthe Prisak forklarer, at opsporingen er lidt af et dilemma. Godt nok
ved man, som forebyggende medarbejder, hvilke grupper der er i særlig risiko,
men der er mange forhold, som kan gøre det vanskeligt, at oprette en kontakt.
Må man bruge alle de oplysninger, der kan trækkes på kommunens net, så
ville det sikkert være let nok, men det forhindrer persondataloven. Erfaringen
er desuden, at borgere der er i risikogruppe, og som kunne have godt udbytte
af et forebyggende hjemmebesøg, meget sjældent henvender sig af sig selv.

Hvorfor og hvad er et forebyggende hjemmebesøg?
Et forebyggende hjemmebesøg er en struktureret, helhedsorienteret samtale,
hvor den ældres forhold i al almindelighed gennemgås og eventuelle spørgsmål drøftes. Indholdet af samtalen skal især være koncentreret om, hvordan
den ældre mestrer sin tilværelse, frem for om eventuelle lidelser/sygdomme.
Samtalen med den ældre kan dreje sig om dagligdagen, den ældres trivsel,
socialt netværk, bolig, økonomi, sundhedstilstand, funktionsevne m.v.

de hjemmebesøg. Han håbede på, at det kunne lykkes at få talt om hustruens
problemer, når der var en kompetent tredje mand tilstede. Og det var netop
hvad der skete. Anne Dorthe Prisak fik roligt og nænsomt samtalen i gang om
demensproblematikken, og hustruen er nu i gang med et udredningsforløb.

Anne Dorthe Prisak afslutter med at sige, at hun er meget stolt over det arbejde, som de forebyggende medarbejdere i landets kommuner udfører. Derfor
glæder hun sig også over, at der i den aktuelt udgivende handlingsplan for
Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er, som ordet indikerer, at fore- ”Den ældre medicinske patient” opfordres til, at kommunerne fortsat skal styrke
bygge. Men besøgene har også karakter af at oplyse borgerne om muligheder den tidlige opsporing og rettidige indsats. Dette kan bidrage til, at flere ældre
og rettigheder, som vil kunne bedre borgerens tilstand, velbefindende og tilvæ- borgere kan bevare deres hverdag længst muligt i eget hjem, og forhåbentlig
relse.
også til at kommunerne fagligt og normeringsmæssigt styrker indsatsen fra de
forebyggende medarbejdere.
Anne Dorthe Prisak fortæller herefter et par episoder fra sin hverdag som forebyggende medarbejder i Århus. Hun oplever ofte, at borgeren, til at starte med,
kan være lidt skeptisk, fordi de ikke mener, at de har brug for nogen vejledning.
Men, fortsætter hun ”Jeg tror endnu ikke, at jeg er gået fra et forebyggende
hjemmebesøg, uden at borgeren har fået lidt hjælp eller vejledning i forhold til
nogle problemer”. Anne Dorthe Prisak beretter desuden om et ægtepar, hvor
hustruen var begyndt at blive meget glemsom, men hun ville bestemt ikke til
læge for at blive udredt. Hendes mand havde derfor takket ja til et forebyggenKriterier for risikogrupper.
Ældre som:
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har mistet samlever/ægtefælle
har alvorligt syg samlever/ægtefælle
forlader arbejdsmarkedet
udskrives fra sygehus
afslutter et rehabiliteringsforløb i kommunen
har anden etnisk baggrund end dansk
har kort uddannelse og/eller kort erhvervserfaring
har svær sygdom
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har flere samtidige sygdomme (multimorbiditet)
har forringet ernæringstilstand
har nedsat funktionsevne fysisk og/eller kognitivt
har begrænset egenomsorgskapacitet
med multimedicinering (polyfarmaci)
har behov for kommunale støtteforanstaltninger efter sygehusindlæggelse
med hyppig brug af egen læge
ældre mænd, der lever alene

Trafik og tilgængelighed
Referat: Seminar ved Helle Marquertsen, Borgerservicechef, Varde Kommune

Borgere, der bor i et område uden gode kørselsordninger, er ilde stedt, hvis kørekortet ikke kan generhverves. Et tilbagevendende spørgsmål er, hvordan kommunen tilrettelægger kørselsordninger mest fordelagtigt for borgerne? Varde Kommune har taget udfordringen op og har reorganiseret kørselsordningerne efter
en større kortlægning af området. Helle Marquertsen fortæller om indsatsen og perspektiverer den i forhold til udviklingen på landsplan. Samtidig giver hun et
bud på, hvad der er i støbeskeen på området i fremtiden.
Helle Marquertsen indledte sit oplæg med at oplyse, at muligheder for at blive
visiteret til en offentlig og gratis kørselsordning både kan ske i regionalt og
kommunalt regi.
Det kørte ikke så godt
I 2012 blev de i Varde kommune opmærksom på, at udgifterne til kørselsordninger i kommunen voksede betydeligt, da et stigende antal borgere blev visiteret til ordningerne. Det viste sig, at der ikke var overblik over visiteringsstandarderne og ingen rød tråd i betingelserne for at blive visiteret ind i de forskellige kørselsordninger. Mange forskellige medarbejdergrupper og mange forskellige afdelinger var involveret i visitering til kørsel. Borgere med nedsat fysisk funktionsevne havde heller ikke mulighed for at skabe sig et overblik over
transportmuligheder. Der var derfor et behov for en effektivisering på området.
For at skabe ensartethed i, hvem der kan komme ind i kørselsordningerne, og
hvilke betingelser borgerne skal opfylde for at komme i betragtning, blev alle
kørselstyper samlet i en organisatorisk enhed i Borgerservice, hvor der blev
oprettet et kørselskontor.
Al kørsel blev udbudt i et samlet udbud, hvilket gav en gunstig prissætning på
9 kr. pr. km., f.eks. til kørsel til læge, hvilket til sammenligning med landets
andre kommuner, er ca. halv pris.
Der blev udarbejdet nye standarder og nye visiteringsgrundlag, som blev behandlet af både ældre- og handicapråd forud for den politiske godkendelse, og
der var stor opbakning til den linje der er blevet lagt.
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Visiteringspraksis
Visiteringspraksis i Varde
kommune i dag er, at alle
der ansøger om at benytte kommunens kørselsordninger skal udfylde et
ansøgningsskema, hvor
ansøger kort gør rede for
sin funktionsevne - kan
man f.eks. selv vaske tøj,
gøre rent eller handle
ind?
Alle der ikke umiddelbart er berettigede, indbydes til en personlig samtale.
Ved samtalen er der fokus på; vurdering af fysisk formåen, hvordan ansøger
klarer sig i sin dagligdag samt øvrige behov – hjemmehjælp, andre kørselsordninger eller støtte i hjemmet. Samtalen munder ud i en skriftlig bevilling eller
afslag, efter en grundig vurdering af det samlede materiale, der kan suppleres
med opfølgning fra andre afdelinger.
Resultatet af reorganiseringen af Varde kommunes kørselsordninger er:
500 færre borgere i lægekørselsordningen fra 1392 borgere i 2012 – til nu 880
Besparelse på 3 mio. kr., alene på handicapkørselsordningen
Markant lavere kilometerpris end andre kommuner
Stor sikkerhed for ensartethed i visiteringen af borgerne
Gennemskuelighed for borgerne
Sikkerhed for at svage ældre får alle de tilbud, som måtte være relevante
Inspiration for andre kommuner landet over

Helle Marquertsen pointerer, at det er organiseringen af visitering i Varde
kommune, som har givet de store resultater, og det er visiteringen, der adskiller Varde kommune fra andre kommuner.
Hvad sker der på kørselsområdet på landsplan
Helle Marquertsen har erfaret, at trafikselskaberne i Varde kommune i dag er
mere opmærksomme på, at adgangen til kommunale kørselsordninger er blevet sværere. Det har skabt større fokus hos trafikselskaberne på at tilbyde
handicapvenlige busser og tog, for derved øge muligheden for transportmæssig uafhængighed for ældre og handicappede. Helle Marquertsen oplever, når
hun taler med kollegaer rundt i landet, at der nu udbydes lavgulvsbusser og -
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tog, og andre foranstaltninger, der letter adgangen til de forskellige almindelige kollektive transportformer. Et stigende antal ældre med lyst til et aktivt liv,
også uden bil, har øget behovet for nye transportformer. Derfor har trafikselskaberne oprettet Flex-tur. Et kørselstilbud som kan sammenlignes med en
personlig rutebil, hvor passageren selv lægger ruten. Flex-tur er tilbud til alle,
men især til ældre. Det er kørsel fra dør til dør, der er tidsmæssig fleksibilitet,
og den kan bruges til alle formål. Flex-tur er en billig transportform, men priserne varierer fra kommune til kommune. Flere kommuner er begyndt tilbyde
kørsel over kommunegrænserne med Flextur.

Alle vil i oldekolle, men hvem har muligheden?
Referat: Seminar ved Per Schulze, Arkitekt, programchef, Rum for Alle, Realdania

De fleste er besnærede af tanken om at leve i et bofællesskab som ældre, et såkaldt oldekolle. Boformen giver mulighed for fællesskab, men også for at trække
sig tilbage i sin private bolig. For mange mennesker er der langt fra tanke til handling, og det viser sig, at det som regel er de mest ihærdige eller formuende,
som flytter i oldekolle. Hvordan kan det være? Hvilke muligheder og begrænsninger findes der for at flytte ind? Hvordan kan ældre-/seniorråd arbejde for, at ældre borgere - uanset ressourcer - får mulighed for at flytte i oldekolle, hvis det er det, de ønsker?
Per Schultze indledte med en kort orientering om Realdania, som er en medlemsforening, der siden år 2000 har støttet 3000 bygge- og boligprojekter i Danmark
med et bidrag på ca. 16.5 mia. kr.
Realdanias strategi er nu blevet mere problemdrevet frem for at være projektdrevet. Det medfører, at der arbejdes på at løse strukturelle problemstillinger i samfundet – eksempelvis ensomhed. Der arbejdes på langsigtede løsninger, og det
udfoldes i netværker og partnerskaber fra både privat og offentlig sektor.
Realdania arbejder for øjeblikket med 6 initiativer i 5 overordnede programmer. I
programmet ’Rum for alle’ handler initiativet om ’rum og fællesskaber for ældre’,
hvilket er dagens tema. Realdania har fokus på økonomisk- og ressourcesvage
ældre. Derfor arbejder Realdania for, at 10 pct. af alt nybyggeri af boliger skal have huslejer, som kan betales af folkepensionister.

Mange flere vil gerne bo i seniorbofællesskaber
Det viser sig i en undersøgelse gennemført af Rambøll, at 8 pct. af alle over 50 år
ønsker at bo i et seniorbofællesskab, og det svarer til ca. 100.000 personer. Set i
lyset af, at der siden 2004 ikke er blevet bygget nye seniorboliger, og at der i alt
kun er etableret ca. 7500 seniorboliger i 250-300 bofællesskaber. Ca. 4000 personer står i dag på venteliste til en bolig i et
seniorbofællesskab,
og så er der langt fra
ønsker til virkelighed
forklarer Per Schulze.
Ydermere finder Realdania det problematisk, at der i år 2030
vil være ca. 350.000
ældre, som kun har
sin folkepension som
indkomst, og denne
gruppe får svært ved
at få egnede boliger.
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Allerede i dag er ca. 65.000 ældre ufrivilligt ensomme, og tallet forventes at stige.
Per Schulze oplyste, at indtil nu har bygherrer og pensionskasser ganske enkelt
ikke været opmærksomme på disse forhold og behov hos ældre borgere. Men de
store investorer vil bruge op mod 2 mia. kr. om året de kommende år til bygning af
senioregnede boliger.
Det er en politisk beslutning, der er behov for, når der skal skabes og bygges nye
byrumsområder, som rummer mange boligtyper, herunder bofællesskaber, og Per
Schulze opfordrede ældre-/seniorråd til at undersøge, foreslå og støtte tiltag af
den type.
Bofællesskaber for ældre sparer kommuner penge
I dag er ældre borgere blevet bedre skatteborgere for kommuner end familier. Det
skyldes, at mange ældre har pensionsformuer og gode liv, som trækker meget lidt
på offentlige tilbud.
Hvis mange ældre bor i bofællesskaber frem for spredt i private boliger, kan omsorgspersonalet hurtigere komme frem, og derved spares tid – og penge. Behovet
for hjemmehjælp er mindre for borgere i bofællesskaber, fordi beboere hjælper
hinanden med praktiske gøremål. Endelig vil en bolig, der er indrettet ift. den ældres behov gøre den pågældende mere selvhjulpen.
Samarbejdspartnere er både private og almene boligselskaber
Udvikling og etablering af nye seniorbofællesskaber sker i partnerskab med private bygherrer og sammen med almene boligselskaber. I projekter i almene boliger
har Realdania eksempelvis tilbudt at finansiere udvikling af projekterne.
Per Schulze undrer sig over, at ikke alle har set de store muligheder i at udvikle
boliger til ældres bofællesskaber, og han forventer at RD i de kommende år kan
inspirere til andre og nye byggemetoder. Han viste fotos fra projektet ’Vrijburcht’ i
Amsterdam, hvor et bofællesskab for mange forskellige ressourcesvage grupper
interagerede med omgivelserne i bymiljøet. Et andet eksempel var ’Het Kwartel’
fra Lanxmeer i Culemborg, som er et seniorbofællesskab og ejerboliger med bæredygtigt og energieffektivt træbyggeri.
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