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KONFERENCERAPPORT
fra ældrepolitisk konference den 24. oktober 2017 i Vingsted ved Vejle

Et sundt liv som ældre
I år havde 320 ældre-/
seniorrådsmedlemmer fra
73 kommuner valgt at deltage i årets konference i
Vingstedcenteret. Måske
var det konferencedagens
vigtige emner, som havde
appelleret til så mange.
Men arbejdet for et sundt
liv som ældre og den
sundhedsfremmende og
forebyggende indsats ude
i kommunerne er også en
vigtig del af ældrerådenes arbejde.

Forskning viser, at der er et stort potentiale i forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod hele befolkningen, såvel unge som ældre, og det er indsatser, som
har betydning hele livet. Vi ”gamle” lever i gennemsnit 10 år længere end vores forældre, og med den
rigtige forebyggende indsats, vil de fleste af os leve
et langt sundere liv. Men sundhed handler altså ikke
kun om fravær af sygdom, men også om f.eks. relationer, robusthed og livsglæde. Når vi taler forebyggelse i kommunerne, er det derfor vigtigt med et bredt
perspektiv på et sundt liv som ældre.
Vi skal have et perspektiv, som viser, at vi ældre er
ligeså forskellige som andre og har ligeså forskellige
livsværdier som andre. Det er også et perspektiv, der
viser, at bl.a. fællesskaber og mulighed for at bevare
sociale relationer, har utrolig positive effekter på den
enkelte ældres liv. Og her kan jeg så lidt provokerende spørge – findes og rummes sådanne tanker i de
nationale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmende politikker?

På konferencen blev vi netop lidt klogere på dette
spørgsmål, for JA sådanne tanker eksisterer og rummes faktisk. Men ofte kræver det prioritering og en
meget vedholdende indsats i kommunerne. Og her
kan vi som ældre-/og seniorråd udnytte den indflydelse, vi har på at fastsætte de kommunale rammer og
tilbud til ældre bosat i kommunen. Dels gennem kvalitetsstandarder, men også gennem forslag om specifikke politikker på delområder som f.eks. forebyggelse. Derfor kan vi i ældre-/ seniorrådene have fokus
på, at sådanne initiativer indgår i kommunernes repertoire.
Konferencen blev indledt af Kaare Christensen med
et oplæg om, hvilke konsekvenser det har, at vi får en
stadigt voksende ældrebefolkning - og hvad det betyder for ressourceanvendelsen og for vores samfund.
Christine E. Swane holdt et oplæg om, hvorfor sociale relationer er afgørende for, hvor længe vi lever, om
vi bliver syge, og hvordan vi lever med sygdom og
tab. Lis Puggaard sluttede af med et oplæg om
”robusthed”. Robusthed er et ord, vi nok mest kender
fra en maskine, der har lang holdbarhed. Men nu er
det blevet relevant også at bruge ordet om mennesker, fordi det ser ud til, at ”robuste mennesker” klarer liv og alderdom bedre end de ”ikke robuste”.
Herudover var der otte, mere praksisorienterede, seminarer, alle med gode oplæg og diskussioner.
Konferencen bød på mange tankevækkende oplæg
og drøftelser, og som landsformand for 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 vilkår for ældre er for
ringe, så skal vi arbejde utrætteligt for, at det bliver
bedre.
I indledningen af konferencen blev der afspillet en lille
videohilsen fra Ældreminister Thyra Frank, da hun
selv var forhindret i at komme. På videoen sagde hun
noget meget rigtigt: ”Vi bør tale mere om, hvordan
det liv, vi lever, er - Vi skal i virkeligheden alle sammen blive meget bedre til at fortælle vores livshistorie. Livshistorier kan bruges til så meget bl.a. som
hjælp til personalet på et plejecenter, hvis man ikke
længere selv er i stand til at fortælle den”. Her er opfordringen så givet videre: ”Husk at fortælle jeres livshistorie!”
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
ved, I kan finde brugbar viden til drøftelse i jeres ældre-/seniorråd, kommuner og lokalområder. 
Med ønsket om god læselyst
Erik Stagsted
Landsformand
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En ”gammel” befolkning

Referat: Hovedoplæg af Kaare Christensen, professor, centerleder, Dansk Center for Aldringsforskning
Gennemsnitsalderen har i de sidste 180 år udviklet sig fra godt 40 år til omtrent 80 år. Konsekvensen af denne udvikling er en drastisk forandring af Danmarks befolkningssammensætning. Hvad betyder den stadigt voksende ældrebefolkning for ressourceanvendelsen og for samfundet? Professor og leder af Dansk Center for Aldringsforskning Kaare
Christensen gav sit bud på, hvad befolkningsudviklingen kommer til at betyde for samfundet og samfundsøkonomien og på, hvordan samfundet tilpasses en stadig mere forskelligartet gruppe af ældre, hvor nogle 80-årige kan klare mere end mange midaldrende, mens andre slet ingenting kan.
Kaare Christensen indledte med at fortælle, at der nu for første gang er flere mennesker over 65 år på kloden end under 5 år, og vi lever længere end nogensinde.
Gennemsnitslevealderen har i de sidste 180 år udviklet sig fra godt 40 år til omtrent 80
år, og konsekvensen af denne udvikling er en drastisk forandring af Danmarks befolkningssammensætning.
De sidste ti år er antallet af +65-årige steget med lidt over 250.000, svarende til en
stigning på 30,5 pct., mens andelen af folk under 65 år kun er vokset med 0,6 pct.,
viser tal fra Danmarks Statistik. Gruppen af ældre over 65 år er således vokset til at
udgøre 18,8 pct. af den samlede danske befolkning i 2016, og dermed er Danmark
godt på vej til at blive et ’aldrende samfund’.
Fra midten af 1800-tallet til i dag er middellevetiden blevet fordoblet i vestlige lande.
Stigningen skyldtes i første omgang et fald i dødeligheden blandt børn og unge, men
siden 2. verdenskrig er fremgangen primært drevet af et fald i dødeligheden blandt
ældre.
Fremgangen i overlevelse blandt ældre har været så markant, at det i dag kun er halvt
så farligt at være i 80- og 90-årsalderen, som det var i årene efter 2. verdenskrig (den
årlige dødsrisiko er halveret i denne periode).
Men ikke nok med, at vi lever længere, vi ser også yngre ud længere, og vi har et godt
helbred i en længere del af vores liv. Derfor giver det måske ikke længere mening kun
at dele livet op i barn, voksen og alderdom, som vi hidtil har gjort, men bør have en
fjerde alder.
En anden måde at betragte udviklingen på er at vende blikket ud i verden og se, hvor
man har haft verdensrekorden i livslængde. Rekorden er her i det 21. århundrede taget af de japanske kvinder.
Udviklingen har fulgt en lige linje med en fast fremgang gennem en periode på mere
end 150 år, og det er ikke småting, vi taler om, men en fremgang på to til tre måneder
pr. år.
Man kan tænke på det på den måde, at man får januar, februar og det meste af marts
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’gratis’ hvert år. Eller man kan forestille sig, at man lever en
uge og sparer næsten en weekend, eller at det ikke tæller,
hvis man sover seks timer om natten – for middellevetiden
øges med 6 timer pr. døgn.
Der eksisterer ikke nogen demografisk eller biologisk
”naturlov”, der forudsiger, at rekorden i middellevetid skulle
følge en ret linje. Det er faktisk bemærkelsesværdigt, at
den gør, for baggrunden for denne udvikling har været meget forskellig gennem tiderne.
Når man ser, at livslængderekordlinjen er en helt lige linje
siden 1840, er det fristende at prøve at forlænge linjen og på den måde komme med
en prognose for, hvordan livslængden vil udvikle sig i fremtiden. Men det kan være
problematisk at forlænge sådanne lige linjer.
Vi ved ikke, om linjen med længere og længere rekordmiddellevetid vil fortsætte, og vi
kender ikke den nærmere biologiske baggrund for den markante regelmæssige fremgang. Omvendt kender vi heller ingen biologisk defineret øvre grænse, der siger ”hertil
og ikke længere”. Så det, vi kan sige er, at det indtil videre er gået vældig godt med
udviklingen i livslængden, og at der ikke er tegn på, at fremgangen er ved at stoppe.
Skeptikere mener, at vi snart støder på et loft for livslængden, mens andre vil sige, at
den fremgang, vi har set indtil nu, er småting i forhold til, hvad vi vil se i fremtiden som
følge af teknologiske og medicinske gennembrud.
Gennem hele det 20. århundrede har fremtrædende videnskabsfolk og nationale statistiske myndigheder med jævne mellemrum hævdet, at grænsen for øgning af middellevetiden nu var nået. I 1818 blev der afholdt en konference, der konkluderede at middellevetiden aldrig nogensinde ville passere de 68 år.
I slutningen af det 20. århundrede var denne grænse - trin for trin – blevet hævet til 85
år, men også den er slået af de japanske kvinder, som nævnt ovenfor. Øjensynlig mener hver generation, at toppen er ved at være nået med dem selv - det kan simpelthen
ikke blive ret meget bedre.

Når mennesker har brug for mennesker!
- Hvad har sociale relationer med forebyggelse at gøre?

Referat: Hovedoplæg af Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn
Sociale relationer er afgørende for, hvor længe vi lever, om vi bliver syge, og hvordan vi lever med sygdom og tab. Faktisk har fraværet af sociale relationer lige så negativ indflydelse på vores helbred som rygning, alkohol og inaktivitet. Alligevel fylder familie, venner og netværk – vores relationer til hinanden – mindre i det forebyggende
arbejde end de klassiske KRAM-faktorer. De fleste ældre mennesker er tilfredse med livet og klarer tab af mennesker, de holder af, og de vanskeligheder og sygdomme,
der følger med et langt liv. Men en del af især de ældste i samfundet føler sig ensomme. Christine E. Swane indviede os i, at sådan behøver det ikke at være, da hun
knyttede ord, tal og løsninger til ensomheden.
Christine E. Swane indleder med at spørge forsamlingen, hvad sociale relationer har med forebyggelse
at gøre. Undersøgelser gennem de senere år har
vist, at sociale relationer har betydning, for andre
mennesker har stor betydning i vores liv.
Regeringen laver i 2014 planen, ’Sundere liv for alle
- nationale mål for danskernes sundhed de næste
10 år’. Målene er bygget op omkring brug af KRAMfaktorerne – hvordan vi forebygger i forhold til kost,
rygning, alkohol og motion og mindsker uligheden i sundhed. Planen indeholder et felt om mental
sundhed, hvor der er fokus på forebyggelse af ensomhed. Det sociale aspekt er nu også blevet integreret i måden at tænke sundhed på, på højeste politiske niveau, påpeger Christine E. Swane.
Christine E. Swane præsenterer tre væsentlige sociale aspekter, for at indkredse
og give nogle ord på betydningen af det sociale i forhold til ensomhed, og hun understreger, at sociale relationer har mange forskellige facetter.
Social responsivitet, er det mod- og medspil vi hele tiden giver hinanden ved blot
at være i nærheden af hinanden. Uden social responsivitet kan man komme til at
mangle nogen, der tilkendegiver, at man er tilstede eller er i live. Det giver os betydning og en følelse af at være også i andre menneskers liv.
En anden dimension, som ifølge Christine E. Swane måske er den mest væsentlige, er ansigt til ansigt-relationer. Den tredje dimension er berøring og sansestimulation. Huden er vores største sanseorgan. Det er integreret i måden, at kroppen
aktiveres på og er væsentligt for både det mentale og det fysiske.
Christine E. Swane ridser op, hvordan vi ser, at sociale relationer sætter sig igennem i menneskers liv. Stærke sociale relationer betyder ikke kun en højere livskva3
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litet, men også mindre sygdom, lettere overvindelse af sygdom og længere levetid.
Forskning viser, at ensomhed og at have få sociale relationer er lige så farligt for
vores sundhed som at ryge 15 cigaretter om dagen. Ensomhed og manglen på
sociale relationer påvirker med dårlig søvn, man spiser for meget eller for lidt, man
ryger og drikker måske mere og skaber derved en stresstilstand i kroppen, som er
en risikofaktor i forhold til f.eks. hjertekarsygdom.
Men ikke alle sociale relationer rummer det samme, understreger Christine E.
Swane. Kontakter man har til mennesker i forskellige sammenhænge har forskellige karakter, og vi har brug for det hele, siger hun. I nogle situationer kan vi have
brug for mere praktisk hjælp – alt fra en handy man til at blive hjulpet fra A til B. Og
mennesker med stærke sociale netværk får mere hjælp. De har nogen til at stå op
for sig og hjælpe med at formulere de behov, som de kan se man har.
Samfundsmæssige faktorer
Christine E. Swane nævner samfundsmæssige faktorer, der har betydning for de
relationer, vi skaber til hinanden: tyndere flydende netværk, voksende risiko for
isolation, individualisering, ændrede solidaritetsmønstre og teknologisk udvikling.
Få af dem, der bliver ældre i dag, har lange faste livskarrierer både i forhold til arbejde, bolig og partnerskab. Og der er dem, der har svært ved at fastholde relationer eller overhovedet at skabe relationer – det betyder nemlig noget, hvad vi har
med ”hjemme fra”, pointerer hun. Livet i sin helhed, når man bliver gammel, er akkumulationen på det liv, som man har levet. Men i det samfund vi har i dag, vil der
være en voksende risiko for isolation, fordi vi ikke har en fast bundenhed til hinanden, og det betyder, at det bliver mere flydende, hvem man er solidarisk over for.
At være alene – at føle sig alene.
Hos Ensomme Gamles Værn er de meget opmærksomme på, at de fleste af os
ikke er alene. Men mennesker som kan føle sig ensomme har brug for en særlig
hjælp. De har brug for en håndsrækning, så de ikke isolerer sig mere og mere.
Ny forskning viser, at selvom man deltager i sammenhænge med andre mennesker, kan man alligevel godt føle sig ensom. Det handler derfor ikke kun om, at der

er andre mennesker til stede, men i høj grad også om kvaliteten af de relationer,
som vi indgår i med hinanden. Det er derfor vigtigt at tænke ind, at ensomhed kan
opleves på mange forskellige måder af forskellige årsager, påpeger Christine E.
Swane. Der er ikke nogen nemme måder at forstå ensomhed på, siger hun. Det
kan være en følelse. Ensomhed kan opleves i forskellige situationer, og det skal
ikke gøres unaturligt, understreger hun. Det er en del af livet, at man kan føle sig
ensom. Den ensomhed, som går over os, den er ikke farlig. Men det er til gengæld den ensomhed, som bider sig fast og vender tilbage og bliver langvarig.
Det er altså vigtigt at sondre imellem at være alene og føle sig alene. Og det skal
vi huske, når vi taler sociale relationer, siger Christine E. Swane. Det betyder ikke,
at vi alle sammen har lyst til at være sammen med nogen hele tiden, og der er
ikke noget truende i, hvis man godt kan lide at være alene. Nogen mennesker lever meget alene og har det godt med det, men det er ikke alle, der gør det. Nogen
føler sig alene, og kommer de ud i en sårbar situation, kan de have svært ved at
tackle det.
Forebyggelse af ensomhed gennem livet
Christine E. Swane præsenterer en graf, der viser, at forekomsten af ensomhed er
størst i den tidlige voksenalder og i den sene alderdom.
Ensomhed kan forebygges gennem livet, siger Christine E. Swane, og præsenterer nogle pointer fra et litteraturstudie over, hvad der skal lykkes fra barndom til
voksenlivet for at forebygge ensomhed.
Små børn danner venskaber gennem fysisk nærhed og aktiviteter sammen. For
større børn handler det om kvaliteten af venskaber, bekræftelse, forståelse, selvsikkerhed, empati – accept af jævnaldrende gruppe. For unge og yngre voksne er
det også kvaliteten af venskaber, intimitet, gruppevenskab, social status og kvalitet i romantisk relation. Studiet viser, at i voksenlivet er den bedste forebyggelse
mod ensomhed at være i et parforhold.
Studiet viser altså, at det ikke er et spørgsmål om, hvor vidt der er mennesker omkring os, men et spørgsmål om, hvordan relationerne er.

Christine E. Swane fortæller om to perspektiver på sociale relationers betydning i
alderdommen. Ensomhed kan blive et lod i alle menneskers liv, afhængig af hvordan det udvikler sig. Men der er også ældre mennesker, som er særligt udsat socialt og økonomisk, og derfor også er udsat i forhold til at indgå i fællesskaber,
som man har brug for.
Alderdommen er udfordret af:
 At miste ægtefælle, partner, kæreste
 Sygdom – demens, apopleksi, depression, KOL
 Funktionssvækkelse – høretab, nedsat syn, mobilitet
4
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Modtager af hjemmehjælp
Nødvendig flytning, at miste sit hjem, bolig i institution
Tab af autonomi og gensidighed, afhængighed af andre
Eksistentielle udfordringer, afmagt, døden
24 timer i døgnet – de fleste timer alene

Ældre mennesker som er i særlig udsat position:
 Liv med handicap
 I fattigdom
 Liv med misbrug
 Hjemløs med eller uden bolig
 Indvandrer eller flytning.
Christine E. Swane afslutter sit oplæg med at opfordrer os til at ”vi trækker stolen
ud” og giver den til dem, der har brug for det – for det ligger i vores natur, at vi har
lyst til at hjælpe andre. Det er der vores fokus skal være, pointerer hun. Det er
væsentligt og en del af ældrerådenes arbejde, og hun håber, at hun med sit oplæg har fremhævet hvor vigtig en del den sociale dimension er af sundhed. 

Grundlag for en vellykket aldring - Lev livet med robusthed
Referat: hovedoplæg af Lis Puggaard, cand. scient., ph.d., Syddansk Universitet

Sundhedsbegreberne, der står bag det oprindelige KRAM, er efterhånden velkendt af alle. Men der har efterhånden vist sig et behov for, at den mentale sundhed
skal lægges til. Det Dobbelte KRAM-modellen supplerer de velkendte KRAM-faktorer med et mentalt sundheds-KRAM. Lis Puggaard har arbejdet med Det Dobbelte KRAM og belyst ressourcefaktorer i hverdagslivet, som opbygger robusthed, handlekraft og selvstændighed hos ældre mennesker. Hvad er det der gør, at
nogen har evnen til at holde sig sunde? Hvad er det, de robuste kan, og hvor har de den robusthed fra? Lis Puggaard gav sit bud på, hvorfor der er grund til at
tage ældres sundhedstilstand alvorligt, og på hvordan mental sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse hænger uløseligt sammen.
Lis Puggaard indledte med at opremse de faktorer, der gør, at man oplever en
vellykket aldring:
 At leve længe
 At have et godt helbred (fysisk, psykisk, kognitivt)
 At bevare social status
 At være aktiv og ydende
 At kunne bestemme selv
 At udtrykke tilfredshed

kraften handler om mental sundhed og evner
og forudsætninger for at finde glæden ved livet, og hvordan man mestrer den modstand,
man møder i livet.

Vellykket aldring handler altså om at leve meningsfuldt og produktivt med de
fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, der uundgåeligt følger med aldringen. Ikke om at undgå dem, for det kan man ikke, men at leve med dem.

WHO siger, at stress og depression vil være
nogle af de største sygdomsfaktorer i 2020.
Det understreges af, at Danmark er det land i
verden, hvor flest mennesker må forlade arbejdsmarkedet pga. psykisk sygdom. Kvinder
er væsentligt mere stressede end mænd. Kun
lidt over halvdelen af ældre over 65 år angiver
at have en god mental sundhed.

Hvad er ’robusthed’?
Lis Puggaard brugte følgende definition af ”robusthed”: Robusthed handler om
at blive god til at klare livets udfordringer i stort og småt: udfordringer i forhold
til andre mennesker; klare opgaver, som er svære; kunne holde fast i et mål,
der skal nås og klare fristelser, som man ikke har godt af. Robusthed handler
også om at gøre det nemmere at lære nyt og huske, kunne træffe fornuftige
beslutninger og forebygge konflikter, usikkerhed og pres i hverdagen.

Lis Puggaard definerede mental sundhed som en kombination af en
’Overlevelsesdimension’ (at leve livet) og en ’Funktionsdimension’ (at klare
livet). Tilsammen giver de to dimensioner en god mentalt sundhed. Mekanismerne bag mental sundhed er:
 Delagtighed giver meningsfuldhed
 Forudsigelighed giver begribelighed
 Belastningsbalance giver håndterbarhed

Der er nogle forudsætninger for at kunne leve et robust liv. Det er at kroppen
fungerer, at hovedet fungerer, og at man har et godt helbred. Med godt helbred menes, at kroppen er hel eller ubrudt.

Tilsammen giver disse tre faktorer følelse af sammenhæng, som er vigtig for
det mentale helbred.

Helbred vs. modstandskraft.
Lis Puggaard citerede Piet Hein: ”Helbred er hvordan man har det, modstandskraft er hvordan, man tager det”.

Det Mentale KRAM består af elementerne:
Kompetencer
Relationer
Accept
Mestring

Helbred handler om kroppen, altså hvorvidt man er rask eller syg. Modstands5
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Det mentale KRAM handler om sundhed i et livsperspektiv, hvor Sundt er en
stærk følelse af sammenhæng, mens Usundt er en svag følelse af sammenhæng. Kombinerer man faktorerne fra det oprindelige (fysiske) KRAM med
faktorerne fra Det Mentale KRAM, får man Det Dobbelte Kram. Helbredskram
lægger år til livet, så man hodler sig rask og bliver ældre. Det mentale sundhedskram giver årene ekstra liv, så livet bliver værd at leve, og man bedre kan
modstå de udfordringer, der også kommer.
Robusthedens rygsæk
Dernæst fortalte Lis Puggaard omkring det, at finde ud af, hvad der gør robuste mennesker robuste. Hun stillede spørgsmålet: Hvad danner baggrunden
for, at psykiske ressourcer, sociale rammer og helbred/funktionsevne går op i
en højere enhed, så det enkelte menneske oplever vellykket aldring, robusthed og handlekraft? Spørgsmålet var en del af Projekt Robuste Ældre fra
Ikast-Brande Kommune.
Hvad karakteriserer så de ældre, der betegnes som robuste?
 De fleste oplever sig selv som positive, viljestærke og handlingsorienterede
 De befinder sig godt sammen med andre og har let ved at have kontakt
med andre
 De hviler i sig selv og har hverken lyst til eller brug for at være midtpunkt i
større sammenhænge
 De er godt tilfredse både hvad angår selvtillid og selvværd
Hvad deres helbred angår, så er det typisk at:







Lever med mange skavanker og små sygdomme
Oplever selv, at de har et godt helbred og kan stort set ’alt’
Lever sundt både hvad angår kost, rygning, alkohol, motion, søvn
En stor del af de 60 – 69 årige oplever stress
Mange af de 80+ årige oplever, de er mere trætte og har færre kræfter
(finder løsninger på evt. problemer)
 Har været vant til at klare sig og klø på trods ’et par småskavanker’. Der er
ikke meget ’piveri’ eller ’gåen til lægen’
Derudover er langt de fleste opvokset under meget trange kår, de har haft
mange pligter i hjemmet, har kun gået kort tid i skole. Mange har brudt den
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sociale arv. Langt de
fleste har børn, børnebørn og nogle oldebørn, som udgør et
stabilt netværk. I det
hele taget har de fleste gode sociale netværk, ingen føler sig
uønsket alene og de
er sikre på, at nogen
vil hjælpe dem, hvis
det skulle blive nødvendigt.
De fleste har uddannelse og har haft gode jobs og har kunnet kombinere job med hobby/
interesse. Alle har en interesse, de fleste flere end én, og de er skemalagte,
sådan at man ved, hvad man skal de forskellige dage. De enkelte dage har
struktur og indhold, der er f.eks. forskel på hverdage og søndage, hvor søndag bliver brugt på hygge, samvær og god mad.

Som værdi har de robuste ældre at kunne klare sig selv. Alle synes det er vigtigt at kunne blive ved med at klare sig selv, og at både de selv og deres nærmeste bevarer et godt helbred. Mange nævner, at de har taget vigtige værdier
med sig fra barndommen, som f.eks. at være opdraget til stædighed: ”jeg VIL
klare mig selv, eller jeg er ikke opdraget til at give op”
Lis Puggaards konklusion var, at robuste ældre er ældre der: hviler i sig selv,
oplever meningsfuldhed, har tætte relationer og netværk, hvor især familien/
børnene er vigtige, hvor modgang også er en del af livet, vil selv, er stædige,
finder løsninger, formår at skabe en indholdsrig struktureret hverdag, er aktive
også som frivillige i forskellige sammenhænge, er opvokset i små kår, har taget værdier fra barndommen med sig ind i voksen- og ældrelivet, altid har haft
pligter i hverdagen, er positive, er omstillingsparate og accepterer de forandringer, alderen byder dem. Ikke mindst er det ældre, der hver især er ’stærke’
på stort set alle robusthedsfaktorer. 

SEMINAROPLÆG
Kend din krop - når den ældes

Referat: Seminar ved Carsten Hendriksen, seniorforsker, pensioneret overlæge, dr. med.

I kommunerne er aktiv aldring, rehabilitering, tidlig opsporing og forebyggende hjemmebesøg bl.a. temaer, der står øverst på dagsordenen i arbejdet med at
styrke ældres aktive liv, livskvalitet og uafhængighed fra omsorgsydelser. Det er en uundgåelig følge af aldring, at der sker kropslige forandringer, men hvordan
skelnes mellem uundgåelige aldersforandringer og alarmklokker som mulige tegn på egentlig sygdom? Hvad kan vi selv gøre for at forebygge, mindske eller
kompensere symptomer, og hvad kan og bør kommunerne gøre? Med sin lægefaglige baggrund i geriatrien gav Carsten Hendriksen sit bud på disse spørgsmål. Derudover indeholdt seminaret oplæg til diskussion om bl.a. forebyggende hjemmebesøg og den rehabiliterende omsorgstilgang, begreberne sårbarhed og
skrøbelighed, samt problematikker ved medicinsk behandling af ældre med mange kroniske diagnoser.
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 og med stor diversitet”. 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 karakteriseres Den Ældre Medicinske Patient.
Det er ældre som har multisygdom, f.eks. hjertekarsygdom, 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.
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Carsten Hendriksen fortsætter med at
tale om, hvilken betydning sund aldring
og den ældre medicinske patient har for
sundhedsvæsnet - 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 ældre medicinske patienter 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).
Skrøbelige ældre
Carsten Hendriksen fortsætter med at tale om skrøbelige ældre og orienterer
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 før det får 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 primærsekto-

ren. 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 haft svært ved at huske og orientere dig? etc.
Carsten Hendriksen siger, at vi godt ved, at der er visse situationer, hvor det
især halter med den sammenhængende indsats, 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.

Vellykket aldring
Herefter går Carsten Hendriksen videre og taler om vellykket aldring, og hvad
vi selv kan gøre. Han siger, at det er essentielt at kunne bevare og/eller udvikle funktionsevne gennem hele livet – altså have fokus på sundhedsfremme og
forebyggelse. Desuden hvis/når helbredsproblemer optræder, skal man sikres
hurtig/tidlig udredning og behandling, rehabilitering og kompensation. Som
ældre er det væsentligt i hverdagslivet at have fokus på:
 Fysisk funktion – styrke, udholdenhed og balance
 Mental funktion – kognitivt og
 Social funktion – familie, venner, netværk.
Om de mentale funktioner siger Carsten Hendriksen, at det er videnskabeligt
bevist, at det er væsentligt at have fokus på personlig udvikling, som ingen
grænser har. Desuden skal vi tage os i agt for store uønskede forandringer,
som er farlige for livsmod/-længde. Vi skal fastholde at intellektuelle evner
vedligeholdes ved at blive benyttet og sikre, at der kompenseres med indsigt,
overblik og erfaring, når vi f.eks. oplever nedsat korttidshukommelse og psykisk langsomhed. Carsten Hendriksen pointerer atter, at helbred, sociale og
psykiske funktioner hænger tæt sammen.
I forhold til de sociale funktioner er det også videnskabeligt dokumenteret, at
personlige kontakter (netværk), gode boligforhold og økonomi fremmer vellykket aldring. Og på det fysiske plan er det altafgørende at bibeholde bevægelse/fysisk aktivitet. Kost, væskeindtag og tilskud af vitaminer er også vigtig i
alderdommen. Carsten Hendriksen råder til at alle følger Sundhedsstyrelsens
anbefalinger på dette område, og bl.a. dagligt indtager: Voksne over 70 år 20
mikrogram (800 IE) D-vitamin plus 800-1000 mg Calcium dagligt.
Nogle af de symptomer, som Carsten Hendriksen siger man skal tage sig i akt
for og handle på, når man bliver ældre er: Træthed – uoverkommelighedsfølelse, mentale ændringer, utilsigtet vægttab, ændring i gangfunktion og i funktionsevne. Carsten Hendriksen nævner nogle helt specifikke forhold som velkendt truer vellykket/sund aldring: Immobilitet, fald, kroniske sygdomme –
f.eks. hjertesygdom, diabetes, rygerlunger, knoglesygdomme. Desuden cancersygdomme, demens, aldersdepression, inkontinens, dårlige tænder, fød-
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der, samt sanseproblemer med syn og hørelse.
Forbedringsfokus i sundhedsvæsnet
Herefter taler Carsten Hendriksen om, at borgere med flere kroniske sygdomme, nedsat funktionsevne og ældre borgere generelt, alle kan være en betydelig udfordring, når der skal tilbydes 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, men Carsten Hendriksen savner fortsat fokus på et bedre
tværsektorielt samarbejde og bedre udnyttelse af de mange handlingsplaner,
der foreligger samt fokus på dilemmaet mellem systemtænkning og individniveau. Carsten Hendriksen nævner bl.a. følgende udfordringer for ældre i
sundhedssystemet: Teknologisk udvikling, medikamentel behandling - som er
god, men kan være et tveægget sværd. Desuden skal der rehabiliteres, og
tidligt opspores, men skabelonen herfor er ikke god nok. Det tværsektorielle
samarbejde og kommunikation volder også mange problemer.
Carsten Hendriksen mener, at der skal arbejdes målrettet på alle disse områ-
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der for at forbedre. Carsten Hendriksen hævder, at sundhedsvæsnets 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. Figur 1 ovenfor illustrerer, hvilke indsatser og kompetencer Carsten Hendriksen mener vil have positiv indflydelse på
forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.
Carsten Hendriksen afrunder sit oplæg med at opsummere omkring fremtiden
for ældre. Og han funderer lidt over spørgsmålene: Stigningen i antal ældre –
hvilken betydning har det for sundhedsvæsnet? Kan vi fremskrive ud fra nutiden? Carsten Hendriksen mener, at vi i langt højere grad skal tænke i forebyggelse, hvorved vi i fremtiden så vil kunne reducere antallet af lidelser som: lårbenshalsbrud, blodprop i hjertet, kræftsygdomme, demens, depression, knogleskørhed og alle de kroniske sygdomme.
Carsten Hendriksen afslutter med et, ”god fornøjelse - også i alderdommen”! 

LÆR AT TACKLE - hverdagen, et liv med problemer eller sygdom m.m.
Referat: Seminar ved Nicolaj Holm Faber, kandidat i filosofi & retorik, chefkonsulent i Komiteen for Sundhedsoplysning

Forebyggelsesområdet i Danmark har undergået en nødvendig og vigtig professionalisering, så vi i dag arbejder både mere systematisk og mere målrettet end
for ti år siden. Eksempel herpå er koncepterne LÆR AT TACKLE, som er kursusmoduler, der tager udgangspunkt i kursisternes egen indsats og håndtering af
livssituation, problem eller sygdom. Fundamentet for kurserne bygger på ligemandsprincippet, som skaber gensidig identifikation. Derfor er mindst en af de to
instruktører på et kursus en frivillig, som selv har en eller flere kroniske/langvarige problemstillinger. LÆR AT TACKLE har evidensdokumenteret effekt og er et
godt supplement til den sygdomsspecifikke rådgivning og undervisning, som varetages af sundhedsfagligt personale på sygehuse, i kommuner og i privat praksis. Nicolaj Holm Faber indviede os i organisering og indhold i kurserne, der er udviklet at Komiteen for Sundhedsoplysning og Trygfonden, og som nu udbydes
i 65 af landets kommuner.
Med strukturreformen fik kommunerne ansvaret
for rehabilitering og den forebyggende indsats.
En opgave, som selv de største kommuner har
en udfordring med at løse i forhold til de større
sygdomme som kræft, gigt, rygsmerter m.m. Og
når det kommer til de mindre sygdomme, har
kommunerne ikke nok borgere i forhold til at løse
opgaven, og det er her LÆR AT TACKLE kommer ind som et interessant tilbud, fordi de ikke er
interesseret i diagnoser, men i stedet de problemer, de afstedkommer hos borgeren, siger Nicolaj H. Faber.
Den store udfordring er, ifølge Nicolaj H. Faber,
at være motiveret for at komme hjem fra behandling og genvinde det man kunne
før. Mange borgere kommer hjem og lykkes, men der er også mange, for hvem
det er svært, og det handler om motivationen.
Nicolaj H. Faber illustrerer det med motivationen med en lille øvelse blandt deltagerne. I grupper skal en deltager knytte sin hånd i et minut, mens de andre deltagere i gruppen skal overtale vedkommende med den knyttede hånd til at åbne
hånden.
Nicolaj H. Faber mener, at kommunerne har til opgave at få borgeren, der kommer hjem fra behandling, til at se idéen i, hvorfor de skal åbne hånden. Og det kan
være ganske vanskeligt, slår han fast.
Nicolaj H. Faber kommer i sit seminar ind på, hvilke mekanismer, der gør, at det
kan være svært at åbne hånden, og fortæller om, hvorfor kurset LÆR AT TACKLE
er en metode, der virker.
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LÆR AT TACKLE – aktiv selvhjælpskursus
LÆR AT TACKLE kurserne stammer oprindeligt fra USA. En professor laver i
1970’erne kurser for gigtpatienter og bliver undervejs opmærksom på, at deltagerne nævner alt andet end sygdommen gigt. Deltagerne er bekymret for fremtiden,
ikke at kunne det samme som før, om de mister deres job og deres relationer. De
er bekymret for deres sygdom, men det er de menneskelige problemstillinger, der
fylder mest. Det giver idéen til at invitere andre patienter end kun gigtpatienter
med på kurset.
Ved at blande deltagere med forskellige diagnoser undgår man risikoen for, at
deltagerne har fokus på at tale om, hvor forfærdeligt det er at have f.eks. gigt. I
stedet bliver samtalen mere konstruktiv omkring og har fokus på, hvad de kan gøre for at løse problemerne.
Og det er netop grundtanken i LÆR AT TACKLE kurserne. Aktiv selvhjælp med
fokus på, hvordan man selv kan løse sine problemstillinger.
LÆR AT TACKLE har fem kurser: Angst og depression, kronisk sygdom, kroniske
smerter, job og sygdom og hverdagen som pårørende.
Kurset ledes af to rollemodeller, og forløber over syv uger med syv kursusdage af
2,5 times varighed.
Programmet er opbygget som en pyramidemodel.
De frivillige instruktører rekrutterer nye instruktører blandt kursisterne. Kursister
som både er glade for kurset og som rykker sig i forhold til selvhjælp. Kursisterne
kommer på et firedages kursus hos Komiteen for Sundhedsoplysning, hvor de
uddannes til instruktører, hvorefter de kommer tilbage til kommunen og kan afholde kurser.
Komiteen for Sundhedsoplysning har licens til at udvide programmer, har ansvar
for uddannelse af instruktører samt kvalitetssikring.

Symptomcirklen
På alle LÆR AT TACKLE kurserne bruger de en central model, symptomcirklen,
som består af otte symptomer: dårlig søvn, muskelspænding, indre uro, stress,
vanskelige følelser, sorg/tab, åndenød og træthed. Modellen skal ikke forstås
som, at alle mennesker, der lever med langvarig sygdom, oplever samtlige otte
symptomer. Nicolaj H. Faber forklarer, at har man en langvarig helbredsmæssig
problemstilling har man muligvis mistet sit overskud og siger derfor nej til sociale
ting, man ligger måske mere end godt er i sin sofa og får derfor muskelspændinger, som giver smerter, hvorfor man sover dårligt og derfor bliver mere træt og
dermed har en større tendens til at takke nej til sociale ting. Det bliver altså en
negativ selvforstærkende cirkel. På kurserne taler de meget om de cirkler, man
kan opleve, og hvordan man kan bryde cirklen. Med aktiv selvhjælp er øvelsen at
identificere negative cirkler, og hvad man selv kan gøre for at løse dem. Der kan
findes negative symptomcirkler på kryds og tværs.
Motivationen er nøglen til at åbne hånden
Særligt mennesker med kroniske smerter har stor risiko for inaktivitetssyndrom.
Går de til lægen vil de forvente at modtage besked om, at de skal motionere. For
dem der ved, at det kan være fatalt ikke at bevæge sig, er der stadig en gruppe
for hvem det ikke lykkes - de er ikke motiveret.
På LÆR AT TACKLE kurserne sætter instruktøren rammerne og kursisterne kan
spejle sig i hinanden og se at når en anden kursist er kommet i gang med motion
og nu ser frisk og glad ud, så motiveres de også til at åbne hånden i forhold til motion. Det er det kurserne kan – det er en gruppe, hvor der ikke er nogen, der siger
du skal/bør, men de kan se, at det virker for en anden, som er i samme situation
som en selv.
Aktiv selvhjælp
Aktiv selvhjælp handler om at arbejde med tre kernekompetencer: at træffe beslutninger, at lave handleplaner og at løse problemer. Værktøjer/
selvhjælpsopgaver kan være:
 Vejrtrækningsøvelser
 Kommunikation
 Konflikthåndtering
 At spise sundt
 Fysisk aktivitet
 Tanketeknikker
 Muskelafspænding.
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Handleplanen er den røde tråd i LÆR AT TACKLE kurserne, siger Nicolaj H. Faber.
Det er en øvelse at finde ind til, hvad der er vigtigt for en selv. Det skal være noget
man selv ønsker, det skal være realistisk og det skal være en handling. Det er
vigtigt, det er handlingsorienteret, for det er der, vi kan måle, om vi er lykkes eller
ej.
Kursisterne skal have mange succesoplevelser, da det er det, der motivere kursisterne til at åbne op, slår Nicolaj H. Faber fast.
Den enkelte kursist støttes i at tage sine egne valg. Det vigtigste mål er, at de oplever succes. De pådutter ikke kursisterne noget.
LÆR AT TACKLE i drift
Kurserne har været i drift siden år 2009 og kører i dag i 65 kommuner. Kommunerne skal betale en licens hos Komiteen for Sundhedsoplysning, så de kan løfte
opgaven.
Kurset er gratis at deltage i for borgerne – de modtager materiale og starter derefter på kurset.
Hvem får folk til at gå på kurserne, spørger en deltager. Nicolaj H. Faber svarer, at
kommunerne selv reklamerer for kurserne, men borgerne skal selv henvende sig,
det er ikke et tilbud, der henvises til.
Flere af deltagerne nævner, at de ikke har hørt om kurserne før, trods det, at Nicolaj H. Faber viser dem, at kurset bliver udbudt i deres kommune. Nogle deltagere undrer sig over, hvordan de gør de i deres egen kommune. Er kommunerne
gode til at oplyse om kurserne? – her kan I som ældreråd spille en rolle, opfordrer
han.
Der er forskellige måder at gribe det an på pga. det kommunale selvstyre. Nicolaj
H. Faber nævner, at i en kommune er kurserne det første borgeren bliver tilbudt,
inden noget andet tilbud.
Komiteen for Sundhedsoplysning arbejder med, hvordan de kan understøtte kommunerne i arbejdet. Der er nedsat en national følgegruppe, som består af mange
forskellige organisationer. De mødes to gange årligt, hvor de bl.a. diskuterer, hvad
man kan gøre for at udbrede kendskabet til kurserne.
National og international forskning af effekten af kurserne viser: bedre selvvurderet helbred, reduktion af bekymring for helbred, reduktion af smerte og træthed,
reduktion i funktionsnedsættelse, øget fysisk aktivitet, øget brug af tanketeknikker
til at håndtere symptomer og øget self-efficacy. 

Mand dig op - det er vigtigt at nå de svære mænd!

Referat: Seminar ved Mie Møller Nielsen, projektleder i Forum for Mænds Sundhed, professionsbachelor i sundhed og ernæring

Danske mænd lever 3 -13 år kortere end danske kvinder. Desværre er de også mere ramt af alvorlige sygdomme og går langt mindre til læge. Hvad tænker de
da på? Hvad skal der til for at nå mændene? En af metoderne til at nå mændene er gennem målrettet kommunikation og dialog på mændenes præmisser. På
seminaret gav Mie Møller Nielsen os mange eksempler på, hvordan budskaber kan formes, så succesraten højnes med at rekruttere mænd til sundhedstilbud,
med i fællesskaber og at få mænd med i samtaler. Mie Møller opridsede også karakteristika ved mandens sundhed og adfærd – så vi forstår de svære mænd
lidt bedre.
Danske mænd i den tunge ende
Når det kommer til helbred, så er der noget at arbejde
med for de danske mænd. Kigger man på, hvordan de
danske mænds helbred er i forhold til deres europæiske
brødre, så ligger danskerne på 19. pladsen ud af 33.
Kigger man på forskellen mellem danske mænd og kvinder, så er der ikke megen opmuntring at hente for mændene. Ser man på den forventede levetid for en 30-årig
mand med en kort uddannelse, så er den ca. fem år lavere end for en tilsvarende kvinde. Forskellen bliver mindre,
jo mere uddannelsesniveauet stiger, men der er stadig
markant forskel på de to køn.
Som et eksempel på en sygdom, hvor mænd halter efter kvinderne kan nævnes
Diabetes 2. 30 pct flere mænd end kvinder får Diabetes 2, der er 30 pct flere diabetesrelaterede hospitalsindlæggelser og mænd har op til 50pct så stor dødelighed som kvinder.
En af årsagerne til, at mænds helbred er dårligere, rent statistisk, er at mændene
er for dårlige til at gå til lægen. Mænd i alderen 40-65 år går kun halvt så meget til
lægen som kvinderne.
Mænd vil gerne gå til lægen
Men hvorfor vil mænd så ikke gå til lægen? Det vil de faktisk også gerne, men det
kniber med at få dem derhen. Adspurgt hvorfor mændene ikke går til lægen, svarer de for eksempel, at det er noget pyller, at der er andre, der har det dårligere
end dem, og at de er bange for, hvad resultatet af en lægeundersøgelse kan bli12
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ve.
Hvad kan så få mændene til at gå til lægen? Mie Møller Nielsen fortalte, at 61 pct
af de adspurgte mænd ville komme oftere til lægen, hvis de blev indkaldt af lægen. 89 pct af mændene svarede, at de ville deltage, hvis de blev indkaldt til regelmæssige helbredstjek hos lægen. Mændene blev også spurgt, hvad der ville gøre
det nemmere for dem at komme til lægen, og her svarede mændene bl.a. indkaldelser fra lægen, udvidede åbningstider og lettere tidsbestilling.
Der er altså nogle barrierer for mænd i forhold til det med at gå til lægen, og det er
svært at ændre. Lægerne har f.eks. fået længere åbningstider og det er blevet
lettere at bestille tid, f.eks. på nettet.
Manden og psyken
Mange mænd med psykiske problemer får ikke den behandling, de har behov for.
Problemet for mændene er, at de ikke er gode til at tale om psykiske problemer,
og at de i stedet for at adressere deres problemer, distancerer sig fra dem og faktisk også fra deres nære relationer. Mænd vil bare gerne være i fred og føler, at
de alligevel ikke kan få den hjælp, de har behov for.
Den manglende lyst til at tale om psykiske problemer betyder bl.a., at kun hver
anden mand med depression er i behandling. Det betyder også, at mange føler
sig ensomme. Tallene viser også, at der er fem gange så mange selvmord blandt
mænd i aldersgruppen 85+ som blandt kvinderne. Mænd er i gennemsnit fem år
om at komme sig over tabet af en partner, mens det tilsvarende tal for kvinder er
et år. Mænd har også en markant højere restlevetid fra det 40. år, hvis de er gift.
Faktisk kan mænd forvente at blive ca. 81 år, hvis de er gift, mens tallet for single
mænd hedder 74 år. Det er set i forhold til kvinder, som kan forvente at blive 84
år, hvis de er gift, mens de kan forvente at blive 80, hvis de er single.

Èt sted, hvor mændene topper
listen er, når de skal vurdere deres eget helbred. Klart flere mænd
end kvinder vurderer deres eget
helbred til godt eller meget godt.
Det til trods for, at tallene viser det
stik modsatte: For eksempel så
dør der 204 mænd i ulykker, hver
gang der dør 100 kvinder. 140
mænd dør af kræft mod 100 kvinder, 300 mænd af selvmord mod
100 kvinder, etc. Der er altså en
klar diskrepans mellem hvordan
mænd tror de har det og så, hvordan deres helbred rent faktisk er.
Hvordan kommunikerer vi til mænd?
Mænd opfattelse af egen sundhed er kendetegnet ved følgende:
 De er underforbrugere af forebyggende tiltag.







De mener, at sundhed er deres sag.
De vil helst være fri for bekymring – egen og andres.
Vil ikke tage sorger på forskud.
De ser på håbet og er optimistiske.
De vil ikke moraliseren og formaninger.

Mie Møller Nielsen fortalte om et kræfthabiliteringstilbud fra Silkeborg, hvor man
helt målrettet gik efter en ny måde at kommunikere til mændene på. Tilbuddet var
til begge køn, men man kunne konstatere, at mændene ikke benyttede tilbuddet.
Derfor prøvede man med at målrette kommunikationen om tilbuddet til mænd, og
det blev en succes. Ordvalget i informationsmaterialet blev mere direkte, billederne appellerede mere til mænd, der blev bl.a. talt om ’naturkræfter’.
Et andet eksempel på kommunikation direkte til mænd er apotekernes tilbud om
en gratis samtale om den medicin, mændene får. Her har man også haft stor succes med en mere direkte kommunikation med bl.a. kortere tekster, enklere bud13
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skaber og billedmateriale, der henvender sig til mænd.
Mænds Mødesteder
Mænds Mødesteder er et tilbud, der blev lanceret for at tiltrække flere mænd til
kommunernes sundhedstilbud.
Mænds Mødesteder er:









for ALLE mænd (alder 18+)
et fællesskab

at lave noget man(d) har lyst til
et frirum
alkohol- og rusmiddelfrit
et åbent sted, hvor alle mænd er velkomne
en del af et større nationalt netværk

Der er nu 21 mødesteder i 18 byer, og de bruges af over 400 mænd. På Mænds
Mødesteder skabes der nye venskaber, mændene kan bruge deres kompetencer,
ikke mindst i et socialt fællesskab. Mødestederne kan også være med til at lette
overgangen til pensionisttilværelsen, som for mange kan være svær, da mange
mænd finder deres identitet i arbejdet.
Mie Møller Nielsen opsummerede med at sige, at kommunikation til mænd skal
målrettes KUN til mænd. Brug kun de nødvendige ord og minimer brugen af ordet
’sundhed’ og følelser i kommunikationen. Tilbyd en let indgang til sundhedstilbuddet og gå lige til sagen.
Endelig fortalte Mie Møller Nielsen om en kortlægning af kommunernes arbejde
med mænds sundhed. Det går fremad i kommunerne, når det kommer til indsatsen for mænds sundhed; i 2016 havde 31 pct af kommunerne flere aktiviteter for
mænd, mens tallet for 2017 var steget til 43 pct.
Mie Møller Nielsen sluttede med at opfordre ældrerådene til at påvirke kommunerne og få dem til at gøre mere for mænds sundhed og kontakte Forum for Mænds
Sundhed. 

Sundhedspolitik for ældrebefolkningen med sundhedsfremme og forebyggelse
Referat: Seminar ved Finn Kamper-Jørgensen, læge, seniorrådsformand i Fredensborg, medl. Af Danske Ældreråds bestyrelse, fhv. leder af Statens Institut for Folkesundhed

Et ældre-/seniorråd har med sin rådgivende rolle over for kommunalbestyrelsen mulighed for at samarbejde problempåvisende og handlingsanvisende. I dette seminar
betonede Finn Kamper-Jørgensen fordele ved det handlingsanvisende. Han tog udgangspunkt i sine erfaringer og indgående viden fra bl.a. et langt professionelt liv
som leder af Statens Institut for Folkesundhed, ældre-/seniorrådsarbejde, samt i Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen. I seminaret var omdrejningspunktet oplæg
og drøftelse med deltagerne om: •Sundhedslovens § 119 om kommunalbestyrelsens ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse •Hvorledes et forebyggelsesråd for
ældre kan sammensættes, arbejde og rådgive politikerne •Hvorledes man kan arbejde for næste generation af sundhedsaftaler, der sammenbinder sygehus, lægepraksis og kommune, så der udvikles sammenhængende patientforløb og forløbsprogrammer med god forebyggelse, genoptræning og rehabilitering. Desuden berørtes
sundhedsprofilen for ældre, de forebyggende hjemmebesøg, samspillet kommune/almen lægepraksis, de kommunale kvalitetsstandarder samt det demografiregulerede ældrebudget i kommunen.
Finn Kamper-Jørgensen indledte med at gøre opmærksom på, at der var mange
slides, og at de var beregnet til efterfølgende overvejelser hjemme, og gerne i hele ældrerådet. Dette referat kan derfor med stor fordel suppleres med slides fra
oplægget der findes på Danske ældreråds hjemmeside her.
Verdenssundhedsorganisationen WHO har sat følgende mål for det 21. århundrede:
 Et længere liv – mindsket dødelighed
 Et sundere liv – mindsket sygelighed
 Et rigere liv – øget livskvalitet
 Lighed i sundhed – mindsket ulighed
Så hvad kan vi som ældre-/seniorråd gøre for ældrebefolkningen?
 Påpege et problem – og bede om vurdering og løsningsforslag
 Selv formulere handlingsprincipper
 Selv formulere konkrete løsningsforslag

Et eksempel på et problem er, at forekomsten af fald hos ældre er høj. 20 pct. af
fald hos ældre medfører kontakt til sundhedsvæsenet, og faldrelaterede ulykker er
den hyppigste årsag til henvendelse på skadestuen. Som ældre-/seniorråd bør
man være opmærksom på, at der i 2017/2018 udsendes en national klinisk retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre.
Når vi taler om sundhed, skal vi være opmærksomme på også at tale om mental
sundhed, som defineres ved at individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer, på frugtbar vis arbejde produktivt og yde et bidrag til fællesskabet.
14
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Forebyggelse er et vigtigt aspekt i et sundere liv. Det er
vigtigt, at forebygge sygdom hos raske mennesker, så de
raske mennesker holdes raske, men det er mindst lige så
vigtigt at patientrette forebyggelse så man har mulighed
for et godt liv trods sygdom.
Fredensborg kommune kar oprettet et forebyggelsesråd
for ældrebefolkningen.
Forebyggelsesrådet opgaver er at rådgive kommunalbestyrelsen i spørgsmål om forebyggelse, både når det drejer sig om den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse.
Sluttelig fremkom følgende anbefalinger til ældrerådene:
 Gennemgå kommunens ældrepolitik og sundhedspolitik med henblik
på en nyvurdering af sundhedsfremme og forebyggelse
 Stil krav om sundhedsfremme og forebyggelse til ældre, når regeringens udmelding om ”det nære sundhedsvæsen” snart kommer ud til
kommunerne
 Bed i 2018 om en solid redegørelse for sundhedsprofil 2017 for din region/kommune mhp. fremtidig indsats
 Er der KRAM–politik i kommunen, som realistisk vedrører ældre?
 Prioriter patientrettet forebyggelse
 Arbejd for et sammenhængende patientforløb
 Udvikle forebyggende hjemmebesøg til ældre
 Tag fat i konkrete enkelttilstande – f.eks. Faldulykker
 Sæt sundhedsfremme og forebyggelse på ældrerådets dagsorden. 

Bevar sociale funktionsevner - og bevar livsglæde og et godt helbred
Referat: Seminar ved Annette Johannesen, konsulent, specialergoterapeut i gerontologi

Kan det virkelig passe, at et liv med aktiv deltagelse i hverdagslivets små almindeligheder, såsom at købe ind selv, påvirker psyke og helbred positivt? Annette Johannesen har igennem flere år forsket i vellykket aldring og kan dokumentere, at netop social kontakt og det at kunne komme ud at handle selv, er stærkt forbundet med at
være tilfreds med tilværelsen. På seminaret præsenterede hun undersøgelser om sociale funktionsevner og gav bud på, hvorfor det kan være både sundheds- og tilfredshedsfremmende at ses med andre mennesker, at købe ind selv og deltage aktivt i andre praktiske gøremål og tiltag. På seminaret blev givet ideer til, hvilke områder og hvordan ældre-/seniorråd kan være med til at fremme, at ældre mennesker i kommunen gives mulighed for at bevare sociale funktionsevner og opbygge nye.
Et menneske, der lever i lang tid er også en overlever, altså én der lever længere end, og har mistet,
venner, familie, omgangskreds, etc. Det gør, at man
let bliver alene og isoleret. Det kan man blive, fordi
de udadvendte aktiviteter er noget af det første, der
forsvinder, når man bliver alene.
Derfor skal vi blive bedre til at arbejde med de sociale fællesskaber, som kan være med til at hæve
tilfredsheden og give mere livskvalitet.
Hvad er vigtigt for ældre?
Annette Johannesen oplistede en række markører for tilfredshed blandt ældre:
 Styre eget liv
 Bo i egen bolig
 Lave det sædvanlige, det man plejer
 Have nære venner – flere end to
 Føle sig lige så meget værd som andre
Det er vigtigt for ældre at klare eget hjem, altså at kunne selv og fortsætte det liv,
man hele tiden har levet. Det er også med til at forbedre livskvaliteten og dermed
også give et bedre helbred at handle selv. At gå ud og handle selv er en handling,
som kraftigt forbedrer ældres sociale funktionsevner, da man møder andre mennesker og også bevarer kontrollen over, hvad man køber og dermed f.eks. også
over, hvad man får at spise og i det hele taget bevarer et ’normalt’ liv.
Annette Johannesen fortalte om ordninger, hvor nogen, f.eks. et supermarked,
havde arrangeret, at ældre blev hentet i bil og kørt til forskellige butikker, hvor de
kunne handle. COOP har haft succes med en butiksbus, som kører ældre frem og
tilbage fra butikken, og hvor de kan få en kop kaffe, når indkøbene er overstået.
COOP siger selv, at tiltaget har været en god forretning for dem.
15
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Rehabilitering
Der er fokus på rehabilitering i kommunerne, men Annette Johannesen problematiserede indsatsen ved at spørge, om der var for meget fokus på den fysiske funktionsevne på bekostning af den sociale. Hun mente, at den fysiske rehabilitering
kunne gå hen og blive en barriere for, at ældre har overskud og kræfter til at bruge
deres sociale funktionsevner. Det kan f.eks. være svært at komme ud og handle,
hvis du er så træt efter den fysiske træning, at du ikke orker at tage tøj på. Derfor
mener Annette Johannesen, at kommunerne med fordel kunne se på, om den sociale funktionsevne kunne komme til at fylde mere i rehabiliteringsindsatsen.
Praktiske forhindringer
Fra salen lød spørgsmålet om ledsagerordningen, som bortfalder ved 67 år. Det
gør det sværere for nogle ældre at komme ud at handle. Det blev fastslået, at
kommunerne har en mulighed for at lave forsøgsordninger med ledsagelse, og fra
salen lød en opfordring til ældrerådene om at kigge på det lokalt.
Der blev nævnt forskellige konkrete eksempler, blandt andet fra Furesø Kommune, hvor Ældre Sagen og de handlende har lavet en ordning, hvor ældre kan blive
hentet og komme ud at handle. I Utterslev er det Spar-købmanden, der står for
transporten til og fra handlemulighederne.
Andre faktorer med indflydelse
Annette Johannesen påpegede også andre faktorer, der har indflydelse på ældres
livssituation og tilfredshed. Under sloganet ”længst muligt i egen bil” betonede
hun, at det kan være et vigtigt element i at bevare den sociale funktionsevne at
kunne køre bil, som man har været vant til hele tiden.
Flere fra salen påpegede også, at det at have kæledyr kan være en del af bevarelsen af det ”normale” liv. Har man f.eks. en hund, kommer man også udenfor og
møder måske andre mennesker, der også har hund. Men det kan være svært at
få lov til at holde kæledyr i almennyttige boligforeninger. 

Livshistorier - en vej til nærværende samtaler, mening og fællesskabsforståelse
Referat: Seminar ved Andreas Nikolajsen, cand. psych., projektleder, Fonden Ensomme Gamles Værn og Lone Rømer, sundhedskonsulent i Roskilde Kommune

Vi bør tale mere om, hvordan det liv vi er rundet af påvirker vores måde at tænke og trives på. Ældre mennesker i dag tilhører en generation, hvis sprog for,
’hvordan man har det’ – det indre liv– er anderledes end blandt yngre generationer. Det fortællende sprog er derimod et sprog, vi alle taler. Vi fortæller anekdoter/livshistorier, og vi forstår verden igennem de historier, som fortælles. Den fortællende indfaldsvinkel er derfor en nyttig passage, der kan føre ind under overfladen til det vigtige i ældre menneskers liv. Andreas Nikolajsen og Lone Rømer tog afsæt i livshistoriepraksissen Fortæl for Livet, som er udviklet af Fonden
Ensomme Gamles Værn. På seminaret blev belyst betydningen af livshistorier, hvordan vi kan lytte nærværende til dem og drage positiv og livgivende nytte
heraf, samt skabe fælleskabsfølelse. Udgangspunkt for seminaret var konkrete erfaringer med Fortæl for Livet, og inspiration til implementering af konceptet i
kommunalt regi.
Hvorfor livsfortællinger?
Andreas Nikolajsen indleder med at vise en graf
over, hvordan ensomheden fordeler sig aldersmæssigt. Det er tydeligt, at ensomheden er største i ungdomsårene i alderen 16 – 30 år, og så
igen helt sent i livet. Andreas Nikolajsen siger:
”ensomheden er stigende, men vi ved til gengæld
lidt mere om, hvordan vi kan afhjælpe den, bl.a.
gennem nærvær og samtale med andre.” Han fortsætter med at begrunde, hvorfor vi bør tale mere
om, hvordan den tid og historie vi er rundet af påvirker vores måde at føle og tænke på.
Ældre mennesker i dag tilhører en generation, hvor sproget for, hvordan man har
det og ens indre liv er anderledes end blandt de yngre generationer. Derimod siger Andreas Nikolajsen, at det narrative sprog er et sprog, vi alle taler. Vi fortæller
alle historier, og vi forstår verden igennem de historier, som fortælles. Den narrative fortælle-indfaldsvinkel er ofte en nyttig vinkel, der fører ind under overfladen til
det vigtige i ældre menneskers liv. Derfor mener Andreas Nikolajsen også, at den
narrative fortælling er så væsentlig i bl.a. den indsats en kommune kan tilbyde
forebyggende.
Andreas Nikolajsens oplæg tager afsæt i livshistoriepraksissen Fortæl for Livet.
En praksis han har udviklet i sit job som psykolog i Ensomme Gamles Værn. Initiativet startede for tre år siden. Over 100 grupper og 500 deltagere har nu gennemført forløbene - ledet af over 200 gruppeledere i 10 kommuner.
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Andreas Nicolajsen fremhæver det positive i fortællingerne, ved at narrativer kan
formidle et budskab, organisere oplevelser, danne en sammenhæng og danne en
mening. Derudover siger han, at livsfortælling er tæt forbundet med personens
identitet. Livshistorien bekræfter, hvem vi er og organiserer vores selvforståelse.
Derfor er det vigtigt at fortælle vores historier, men det er måske endnu vigtigere
at lytte til, hvad vores historier fortæller os. Når vi fortæller om vores liv, skabes
rum for:

 Et åndehul og at få afløb
 At samle forståelsen af, hvem man er, hvad man tror på, hvad man står
for

 At skaber relationer - nedsætte ensomhed
 Kendskab hos andre skaber baggrunden for at vække sympati og forståelse etc.
Narrativ ensomhed, det at blive alene med sine historier fra livet, kan være grusomt og skabe stor ensomhed, siger Andreas Nicolajsen. Det er ofte det ældre
oplever ved f.eks. tab af livsledsager. Man oplever tab af livsvidner – vidner der
kender til historierne om og ofte var til stede ved de betydningsfulde oplevelser i
livet. Med tab af livsvidner opleves risiko for, at livshistorier glemmes, tilsammen
med oplevelsen af, hvem man er. Desuden hjælper vores relationer til andre os
med at forankre vores fornemmelse af os selv, siger Andreas Nicolajsen og viser
følgende udtalelser sagt af deltagere:
”Når ens søskende også er faldet fra, jamen altså, det er ligesom om, jeg er ved
at fordampe eller sådan noget, fordi der er ingen, der kan huske mit liv. Jeg kan
ikke tale med nogen.”

sker. Livsfortællinger er i centrum. Undervejs opstår associationer hos de andre
deltagere, og gruppelederne sørger for, at der bliver plads til at dele dem.
Karakteristisk for deltagere i Fortæl for Livet-grupperne er, at de fleste bor alene.
Mange tilkendegiver, at de har behov for et fælleskab, og derved rammer målgruppen meget godt den gruppe, der har behovet. Møderne afholdes f.eks. i dagcentre, kommunens fælleslokaler eller hjemme hos deltagerne selv. Andreas Nicolajsen fremhæver, at det er væsentligt, at aftaler er på plads - at visse principper og regler overholdes. Det drejer sig bl.a. om:
 Tavshedspligt

 Èn deltager har ordet af gangen. De andre deltagere lytter
 Alle skal have mulighed for at blive hørt hver gang
 Input, kommentarer eller spørgsmål til fortælleren skal være anerkendende og respektfulde

”Vi smuldrer, som min søster siger. Jeg er blevet godt behandlet i systemet – jeg
får genoptræning og går til gymnastik og jeg møder nogle dejlige mennesker. Men
venner får jeg ikke mere. Jo ældre man bliver, des vigtigere er det at have nogle
at mindes og huske med.”
Andreas Nicolajsen fremhæver også, at livsfortællinger og identitet hænger uløseligt sammen. Livshistorier bekræfter hvem vi er, idet vi organiserer forståelsen af
os selv narrativt gennem vores fortællinger. Det er det teoretikeren Bill Randall
kalder den narrative identitet: ”Det er vigtigt at fortælle vores historier, men det er
måske endnu vigtigere at lytte til, hvad vores historier fortæller os.”

Rammerne for Fortæl for Livet-grupperne
Skabelonen for Fortæl for Livet–grupperne er, at de består af fire til seks ældre
deltagere og en gruppeleder. Grupperne mødes en gang ugentlig i ca. 10 uger.
Møderne varer ca. halvanden time og foregår et hyggeligt og tilgængeligt sted i
deltagernes lokalområde. Ved møderne guides deltagerne til at fortælle om betydningsfulde episoder fra deres liv, der har været med til at forme dem som menne-






Man fortæller kun de ting man har lyst til
Dagens fortælletema besluttes i fælleskab
Fortælleren er ekspert på sin egen historie
Man viser hensyn og giver plads til andre deltagere selvom man selv
har meget på hjerte


Men livsfortællinger indebærer også en risiko, advarer Andreas Nicolajsen. At fortælle sine historier kan gøre mere skade end gavn, ved at man få ribbet op i noget, som er meget smerteligt, eller en frygt man helst vil undgå - f.eks. at tale om
døden. Derfor er det vigtigt, at fortællinger mødes af en nænsomhed, i et rum, fælleskab eller en struktur, hvor der er kræfter og ressourcer til at imødegå og hjælpe
i sådanne situationer, derfor er en veluddannet gruppeleder nødvendig. Gruppelederen har naturligvis en væsentlig rolle ved at sikre den gode stemning, at aftalerne overholdes, og at deltagerne udviser respekt mod hinanden, siger Andreas
Nicolajsen.
Temaer i Fortæl for Livet-grupperne og udbytte
Herefter kommer Andreas Nicolajsen ind på temaer, som er blevet talt om i grupperne, f.eks.:
 Opvæksthjem og forholdet til forældre

 Søskendeskab
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Ungdomsoplevelser
Uddannelse og arbejdsliv
Forelskelser, parforhold, samliv og ægteskab
Eget forældreskab og familiestiftelse
Livets højde- og lavpunkter
Livets vendepunkter
Livets rejser
Tabet af betydningsfulde relationer og sorgen herover
Tro og religion
Døden og meningen med livet

Andreas Nicolajsen giver følgende eksempel på, at deltagerne ofte får et psykologisk og socialt udbytte ved at deltage:
”Man har jo gået med det alene, før i tiden. Og man tænkte, det siger man ikke til
nogen. For udadtil ser man jo ikke sådan noget, og hører ikke sådan noget. Så
man kan jo blive helt rystet over, hvordan andre også har levet. Og været i samme
situation. Der har jo altid været en knude. Når du kommer ud med det, så bliver
den opløst. Den går nok aldrig helt væk. Der vil stadigvæk være noget. Det er ikke
noget, man kan snakke med familien om. Her har man jo tillid til
dem, man
sidder med. De har jo samme historie, men de har det bare på en anden måde.
Og så er det så, at man kan lukke op for det, der har pint en i mange år.”
”Når vi mødes nede på gaden, så er vi jo ligesom bror og søster. Nu kender vi jo
hinanden.”
”Jeg har boet her siden 2004. Og det er faktisk først efter i fjor, at jeg begynder at
mænge mig. Det er jo et år siden med det andet hold. Men der er altid en speciel
varme, når vi møder hinanden.”
Grethes livsfortælling
Andreas Nikolajsen slutter sit oplæg af med at vise en video med en samtale/
erfaringer fra en Fortæl for Livet-gruppe. En ældre dame, Grethe, fortæller om
sine erindringer i forbindelse med, at hun beretter om tiden, hvor hun mistede sin
mand i en ung alder. Det har været en særdeles smertefuld oplevelse for hende;
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stod alene med 3 børn, var selv helt knust og følte, at hun slet ikke vidste, hvordan hun skulle klare alle tingene selv. Det var tilbage i 70’erne hun blev enke, og
dengang var der ikke fokus på, at hun eller børnene kunne have brug for hjælp og
omsorg. Hun fortsætter, med at sige, at hun jo klarede det, og at hun tror, at hun
fandt kræfterne i, at hun oplevede, at hendes mand kiggede til hende bl.a. som en
fugl i haven eller, at der pludselig en vinterdag var en sommerfugl, som fløj rundt
indenfor. Hun spørger gruppen lidt ydmygt, om de synes det er noget fjollet noget
at opleve, og det er der bestemt ingen, der synes. Hun siger selv, at hun aldrig har
fortalt om hendes erindringer tidligere, men hun virker tiltagende lettet under sin
fortælling. Det er tydeligt, at de andre i gruppen er dybt berørt af hendes fortælling, og det er tilhører i salen også.
En anden deltager udtalte: ”Når man har delt sine ømme punkter, fortalt om noget,
der har været svært, så rykker man lidt tættere sammen. Det er ikke fordi, vi render hinanden på dørene, men hvis vi mødes, hilser vi mere hjerteligt.” 

Udvikling af det nære sundhedsvæsen
Referat: Seminar ved Eva Michelle Burchard, special-konsulent, Center for Forebyggelse i Praksis

KL og kommunerne arbejder på at udvikle et nært sundhedsvæsen, hvor kommunerne arbejder sammen med almen praksis og det specialiserede sygehusvæsen. Målet er at give danskerne et sundere og længere liv, som leves aktivt og produktivt uden sygdom og begrænset funktionsevne. Det sætter krav til kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af de kommunale forvaltningsområder.
Eva M. Burchard indleder med at tage os med op i helikopterperspektiv og se på, hvilke forpligtigelser, udfordringer og muligheder kommunerne har i arbejdet med
at styrke både den borgerrettede og patientrettede forebyggelse. Hun kommer ind på: Den sundhedspolitiske
dagsorden - hvor er vi på vej hen? - Udviklingen af det
nære sundhedsvæsen - Ulighed i sundhed og hvad er
den borgerrettede og patientrettede forebyggelse?
Eva M. Burchard kommer fra Center for Forebyggelse i
Praksis i KL, som hun starter med at præsentere. Formålet med Center for Forebyggelse i Praksis er at formidle viden om nye vidensbaserede forebyggelsesindsatser, understøtte implementering af vidensbaserede
forebyggelsesindsatser og medvirke til udvikling af nye vidensbaserede forebyggelsesindsatser. Det er dette perspektiv, Eva M. Burchard har på sit oplæg.
”Årsagen til, at vi har behov for at udvikle et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, er det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet. Vi ser
en langt større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom,
flere med nedsat livskvalitet, nye supersygehuse og stadig mere specialisering i
indsatser, samt kortere indlæggelser, endagskirurgi og en mere og bedre ambulant behandling”, siger Eva M. Burchard.
”Og vi kan vel alle være enige om, at vi skal være bedre til at lave sammenhængende patientforløb på tværs i sundhedsvæsenet. Men ”Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”, er ekstremt afhængigt af, hvordan aktørerne; regioner
(sygehuse), kommuner (akutfunktion, hjemmepleje) og almen praksis
(praktiserende læge) kommer til at fungere indbyrdes. Og her har vi altså fortsat
mange udfordringer” fastslår hun.
Derfor er vores samfund også nødt til at se realiteterne i øjnene nemlig, at vores
land præges af:
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 Mange ældre og mange med kronisk sygdom
 1,3 millioner danskere lider af én af de fem mest udbredte kroniske





sygdomme
70 pct. af de ældre over 67 år har mindst én kronisk sygdom
Andelen af ældre i befolkningen er stærkt stigende – og der vil derfor
komme stadig flere borgere med kronisk sygdom
Borgere med kronisk sygdom har det oftere dårligere både fysisk og
mentalt
Øget social ulighed i sundhed

Eva Burchard siger, at det er ikke fordi, hun vil traske rundt i det, men at det er en
kendsgerning, at det overvejende er den ældre del af befolkningen, som belaster
sundhedsvæsnet. Fremskrivninger viser, at for kronikerområdet, vil over halvdelen
af alle borgere komme til at lide af en eller flere kroniske sygdomme efter 65 års
alderen, - og det er omkostningstungt.
For at kunne løse og løfte alle de opgaver, der er forbundet med udfordringerne
på sigt, er kommunerne nødt til at påtage sig langt flere opgaver i fremtiden. Eva
Burchard kommer herefter ind på nogle forklaringer på, hvordan og hvorfor kommunerne må være parat til denne opgave. En af årsager til hvorfor, skal bl.a. findes i, at udvikling i liggetider på hospitalerne er markant faldende, og borgerne
skal ud i kommunerne til behandling og pleje. F.eks. var den gennemsnitlige liggetid på hospital i 1980 10 dage, og i dag er den gennemsnitlige tid 2,3 dage.
Det kommunerne kan gøre, og i stadig stigende grad gør, er at sikre aktiviteter
mod lange indlæggelser, og at disse aktiviteter rykker tættere på indlæggelsen, for
at modgå dette. Her nævner Eva M. Burchard bl.a. den kommunale akutfunktion,
forebyggende hjemmebesøg, rehabilitering, genoptræning og bedre palliative tiltag.
Eva M. Burchard fremhæver, at vi ser, og fortsat skal forvente at se, en kraftig udvikling i antallet af fagligt højere uddannet personale i kommunerne, - idet der simpelthen er behov for mange flere og bedre faguddannede personalemedlemmer.

Eva M. Burchard begrunder dette med, at der jo er sket et markant skred med en
lang række mere komplekse opgaver flyttet fra hospital til kommune. Hun nævner
her eksempler som klargøring af borgere til indlæggelse, I.V. medicinering, kompleks sygepleje m.v.
Heldigvis, fremhæver Eva M. Burchard, ”Mange kommuner er allerede nået rigtig
langt og magter mange opgaver”. Her viser hun et Danmarkskort, som illustrerer
hvor langt kommunerne er i forhold til bl.a. at foretage hjemmedialyse og give kemoterapi i eget hjem. Det fremgår tydeligt, at i visse kommuner er man ganske
langt, men bl.a. Nordsjælland halter gevaldigt efter.
Eva Burchard siger, at det jo ikke er noget nyt. Kommunerne har længe skullet
været i gang med at kunne tilbyde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats – nemlig allerede med den første Anbefalinger fra 2013 – 2015. Det er herefter kun blevet tiltagende vigtigt, at skabe fokus på en patientrettet og borgerrettet
forebyggelse i bestræbelserne på at skabe ”det nære sundhedsvæsen”.
Til at understøtte dette, har kommunerne bl.a. fået hjælp af en masse forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne er faglige anbefalinger, der bygger på den
aktuelt bedste viden (practice), og formålet er at understøtte en systematisk forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats af høj kvalitet i kommunerne. Der er forebyggelsespakker for alle generationer og for mange områder, og for ældreområdet nævner Eva M. Burchard specifikt at:

De sunde rammer for ældre borgere, som kommunerne har fokus på at skabe, er
f.eks. at:
 Sikre røgfri miljøer
 Indendørs og udendørs arealer for ældre fremmer fysisk aktivitet
 Udarbejde handleplaner vedrørende mad og måltider ifm. madservice
til ældre
 Udmønte kommunens alkohol- og stofpolitik- f.eks. systematisk opsporing af ældre borgere med alkoholproblemer
 At boliger så vidt muligt indrettes, så beboerne har mulighed for privatliv
 Medarbejdere har den nødvendige viden om hygiejne, særligt i forhold
til sårbare borgere, så medarbejderne arbejder efter de generelle infektionshygiejniske retningslinjer
Kommunerne ses også ofte tilbyde tilbud målrettet ældre, f.eks.
 Aktiviteter med henblik på at fremme trivsel, sociale relationer, fysisk
aktivitet og forebyggelse af ensomhed og funktionstab
 Rygestoptilbud, stof- og alkoholrådgivnings-/behandlingstilbud
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 Sundhedscenter eller lignende tilbyder kurser, målrettet ældre borgere

med kronisk sygdom og pårørende vedrørende håndtering af dagligdagen, symptomer mv. med henblik på at fremme den mentale sundhed
 Udsatte ældre, som har psykiske lidelser og livsstilssygdomme understøttes med forskellige indsatser
Eva M. Burchard fremhæver også, at kommunerne har stort fokus på at fremme
kompetencer hos kommunens medarbejder til f.eks. at:
 Informere ældre borgere om aldersforandringers indvirkning på livssituationer
 Tilrettelægge hjemmeplejen hos ældre borgere med aktiv pleje, så det
sikres, at borgerens funktionsniveau vurderes, og der handles med
henblik på at forebygge tab af funktionsevne
 Systematisk tidlig opsporing i forhold til borgere med alkoholproblemer,
dårlig mental sundhed, undervægt, overvægt, fald i funktionsniveau,
sygdomstegn mm. – Herunder bl.a. tilbyde forebyggende hjemmebesøg
 Informerer om de kommunale tilbud
Herefter kommer Eva M. Burchard ind på spørgsmålet - Hvad forstår vi ved social
ulighed i sundhed? Uligheden skyldes bl.a., at borgerne har forskellig sundhedstilstand pga. forskellig udsættelse for risiko i sundhedsvaner og levevilkår samt forskellige grader af sårbarhed; - her tænkes f.eks. på, at KRAM-faktorerne ikke er
lige gældende for alle. Desuden influerer forskellige sociale konsekvenser af dårligt helbred; marginalisering, arbejdsmarkedstilknytning, rehabilitering samt brug
af og behandling i sundhedsvæsenet på den enkelte borgers muligheder. Med en
graf viser Eva Burchard, at ulighed i multisygdom i høj grad er afhængig af f.eks.
uddannelsesniveau, hvor veluddannede har markant lavere tendens til sygdom
end de uuddannede. Eva Burchard pointere derfor, at kommunerne har fokus på,
at hvis vi skal give lige vilkår, skal vi lave differentierede indsatser.
Eva M. Burchard siger med et ”summa summarum” – som slår fast, at kommunerne har udfordringer, fordi der er flere ældre borgere, kronikerområdet er massivt,
og behovet for flere sundhedsydelser, og flere komplekse sundhedsopgaver flytter
fra regioner til kommuner = en stor opgaveglidning.
Eva M. Burchard afslutter med at pointere, at hun ser at den eneste rigtige vej afgjort er ”at sætte prop i”! Og desuden fremadrettet styrket fokus på patientrettet og
borgerrettet forebyggelse, samt på fokus på social ulighed i sundhed. ”For vi har
ikke råd til det hele, og al videnskab viser, at det der virkelig batter, når pengene
skal række, er en sundhedsfremmende og forebyggende indsats”. 

Sunde seniorer—meningsfuld, motiverende aktivitet for hjerne og krop
Referat: Seminar ved Marina Aagaard, master i Fitness and Exercise, Syddansk Universitet, Motions- og Fritidsekspert i DR

Det er aldrig for sent at få det godt eller bedre, men det kræver motivation og den rette motion og genoptræning. Fokus i seminaret var, at du er... hvordan du
tænker, ernærer og bevæger dig. På seminaret formidlede Marina Aagaard, hvordan man med lette metoder i praksis kan finde motivation og øge fysisk, mental
og social kapacitet og minimere svækkelse, sygdom og stress: Kort sagt optimere livskvalitet og energiniveau med positive tilvalg i stedet for fravalg. Marina
Aagaard indviede os i værdifuld viden om motion/træning/genoptræning for ældre, samt konkrete tips og tiltag, der kan implementeres for ældre i kommunalt
regi her og nu, her og der, solo og sammen med andre.
Marina Aagaard indledte seminaret med at redegøre
for de fire KRAM – faktorer
 Kost (spis fornuftigt)
 Rygning (stop)
 Alkohol (mindre/stop)
 Motion (træn (mere))
Det er vigtigt, fortalte Marina Aagaard, i den forbindelse også at tænke i wellness og velvære, og at
man ikke skal opgive at følge rådene, selvom man
ikke til fulde kan leve efter dem. Det tager måneder at ændre på vaner, og frafald er ikke en fiasko. Faktisk øges muligheden for at en ny vane kan indarbejdes, hvis man bruger de erfaringer, man fik, da man første gang faldt fra.
En god vane er at være opmærksom på sin vejrtrækning, f.eks. gennem senioryoga.







Noget, der styrker muskler og knogler
Noget, der styrker bevægeligheden
Noget, der styrker motorik og koordination
Noget, der øger bevægeligheden
Giv udfordringer til både krop og hjerne

Og det sidste råd er smil!
Daglige kunstige smil kan gøre én i bedre humør. Ved at kontrollere sin krop
kan man til en vis grænse påvirke sit humør.

Derudover bør man, ikke mindst som ældre, være opmærksom på sin søvn,
og måske kommer søvnen ikke så let som i andre perioder af ens liv. Motion
være en kilde til naturlig træthed, og derudover bør man være opmærksom på
at få nok dagslys.
Det kan man bl.a. få ved at komme ud og gå nogle gode ture, der også giver
mange af gode skridt til skridttælleren.
Men der skal også helst dyrkes motion, der rigtig får pulsen op. Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge mindst 20 minutter to gange om ugen på motion
med høj intensitet.
Så hvis de gode råd skal samles ser de således ud:
 Dyrk motion med både moderat og høj intensitet
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