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”Det god e li v som g ammel - H vad skal d er til? ”
Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel N yborg Strand

TAK FOR SIDST!
Det var en sand fornøjelse at være sammen med så mange deltagere til repræsentantskabsmøde
og ældrepolitisk konference på Hotel Nyborg Strand. Vi havde mange spændende oplæg og livlige
debatter, og jeg fik hilst på såvel nyvalgte som genvalgte medlemmer af ældre-/seniorråd.
Her er DANSKE ÆLDRERÅDs rapport med indtryk og referater fra den ældrepolitiske konference
”Det gode liv som gammel – hvad skal der til?”,
Konferencen satte fokus på, hvilke problemstillinger der skal tages hånd om fra samfundet side,
samt hvilke målrettede indsatser, der skal satses på, hvis vi skal have et godt liv som gammel.
Spørgsmål som blev drøftet: Hvad er det, vi som borgere mener, det gode liv skal indeholde og
rammer ældre-/seniorråd, politikere og organisationer rigtigt i forsøget på at skabe det gode liv som
gammel. Gennem seminarer og hovedoplæg forsøgte vi at finde svar på disse spørgsmål.
Materiale fra konferencens første hovedoplæg og alle seminarer er at finde på
DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside – klik blot her.
God læselyst
Bent Aa. Rasmussen
INDHOLD:
Hovedoplæg
Seminarer

Side 2
Side 7

Et blik på sundhedsøkonomi med fokus på forebyggelse og rehabilitering
blandt andet i forhold til ældre borgere
Kjeld Møller Pedersen, professor i Sundhedsøkonomi- og politik, Syddansk Universitet
Der er mange myter om sundhedsøkonomi og hvad en voksende ældrebefolkning kommer til at betyde i fremtiden. Vi har behov for faktuel viden, og
at nogen peger på konsekvenser af nuværende praksis.
På baggrund af statistikker for 65+årige kan det ikke være til diskussion, at
Danmark har en voksende aldrende befolkning, som i fremtiden vil være en
udfordring for samfundet. I 2018 vil den demografiske udvikling medføre, at
over en million vil være over 64 år. Det svarer til en stigning af +64-årige på
200.000 personer fra 2008 til 2018 . Det medfører bl.a. et stigende antal behandlinger i sundhedsvæsenet. Samtidig vil arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet blive reduceret. Det skaber en lavere indkomst til staten i form af indkomstskat, som er grundstenen i det danske velfærdssamfund. Der er kommuner, som vil opleve kæmpe udfordringer på denne baggrund. Det gælder
især i udkantsområderne, hvor der er en skæv alderssammensætning med en
overrepræsentation af ældre.
Fokus på ældre borgere
På grund af den demografiske udvikling vil der komme et øget fokus på ældregruppen i sundhedssektoren. Derfor vil kroniker-gruppen, gerontopsykiatrien
og terminalpleje blive naturlige fokusområder.
En tydelig statistisk sammenhæng er, at der kommer flere indlæggelser, jo
ældre man bliver. Plejeområdet og lægekonsultationer vil blive belastet i fremtiden, da der sker en stigning i sygdomme og indlæggelser i den voksende
ældregruppe.
En betydelig del af sundhedsudgifterne i de sidste leveår afhænger ikke af alder, men af restlevetiden. Disse sundhedsudgifter betegnes som terminaludgifter, og terminaludgifterne udskydes til en højere alder, når levetiden stiger.
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Endvidere har kommuner en forestilling om, at ældre borgere har så meget til
fælles, at der kan oprettes standardiserede pakketilbud og -løsninger til ældre.
Men Kjeld Møller Pedersen mener, at ældre borgere har meget forskellige behov og derfor skal have en individuel behandling.
Flere ældre og nye behandlingsmuligheder
En ny undersøgelse viser, at både ældre mænd og kvinder svarer, at de i betydeligt højere alder end tidligere føler, at de har det fysisk godt, hvilket indikerer, at ældres sygdomsmæssige udvikling er i bedring. I fremtiden vil der komme flere borgere i de høje aldersklasser, da den gennemsnitlige levealder stiger flere måneder om året i
øjeblikket. Det vil naturligt
medføre flere sygdomme
blandt den kommende store
gruppe af ældre.
Den teknologiske udvikling er
med til at skabe flere og hurtigere behandlinger i sundhedssektoren. Det sker i kraft
af, at vi bliver rigere og udvikler nye behandlingsmetoder,
som fremmer ældres helbred i
højere grad end før. Der er
investeret mange penge i de

nye behandlinger samt i den medicin, som
kan være nødvendig ved indlæggelser og
efterfølgende behandling. Mange har en
mistanke til, at der bliver brugt mange penge til administrationen i sundhedssektoren,
men de bliver hovedsagligt brugt til behandlinger, understreger Kjeld Møller Pedersen.
En anden problemstilling er, at lægerne i
den danske sundhedssektor forventer, at
ældre borgere kun lider af én sygdom ad
gangen, men med en stor andel af ældre,
vil der være flere patienter med flere samtidige sygdomme og indlæggelser (multisyge). Kjeld
Møller Pedersen stiller et spørgsmål til eftertanke:
”Er sundhedsvæsenet klar til at behandle disse patienter?”.
Et brud på generationskontrakten
Udviklingen har gang på gang vist, at når den danske økonomi klarer sig dårligt, smitter det af på
sundhedsøkonomien, hvor der vil blive skåret og
sparet. Regionerne tildeles et beløb på ca. 100
mia. kr. årligt, som skal fordeles blandt dem, men
det er i kommunerne, at kampen om pengene står,
da mange sundhedsopgaver løftes her.
Sundhedsudgifterne er de seneste år vokset 3 %
årligt, samtidig med at der har været økonomisk
lavvækst. På den baggrund mener Kjeld Møller Pe3
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Velfærdsteknologi og inddragelse af pårørende i
velfærdsopgaver er to andre handlingsstrategier, men Kjeld Møller Pedersen tror ikke, at det
er tilstrækkeligt til at klare det stigende udgiftsbehov.
En deltager vil vide, hvorfor Kjeld Møller Pedersen ikke specifikt nævnte kræftsygdom i sit oplæg, som er den ”store dræber” og en væsentlig
sundhedsudgift. Han svarer, at det skyldes, at
kræft er en blandt flere i gruppen af kroniske
sygdomme med høj dødelighed.

dersen, at vi som samfund kan risikere at skulle
låne for at kunne bevare velfærdssamfundet. Det
kan tolkes som et brud på generationskontrakten,
og som om at vi stjæler fra vores børn.
Handlingsstrategier
Der findes nogle handlingsstrategier på området,
som kan reducere fremtidige udgifter i sundhedsvæsenet. En undersøgelse af effekten af Fredericia
-modellen viser, at hverdagsrehabilitering kan være
med til at reducere de kommunale udgifter på ældreområdet med 13 %. I den forbindelse er det store
spørgsmål, om ældre borgere kan mere, end vi
tror, og om det bliver udnyttet? Hvornår går man
over grænsen og presser den enkelte ældre for
meget?

En anden deltager er bekymret over, at patienter udskrives meget hurtigt fra sygehuse i dag.
Kjeld Møller Pedersen mener derimod, at det er en
positiv udvikling, fordi al erfaring viser, at det ikke
er sundt at være indlagt på sygehus.
I en kommentar oplyser en deltager, at indvandring
til Danmark kan løse problemerne med at skaffe
arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Kjeld Møller Pedersen er enig, dog med det forbehold, at det er
væsentligt, at personalet kan kommunikere med
patienterne på dansk.
Kjeld Møller Pedersen afslutter sin veloplagte dialog med deltagerne med at oplyse, at han også undrer sig over, at der er mange flere kvinder end
mænd, der lider af flere samtidige, kroniske sygdomme (multisyge), men at han ikke har kunne finde en forklaring – endnu.

Fremtidens velfærd skabes i et fællesskab
Anne Møllegaard Mortensen, KL´s næstformand i Social- og Sundhedsudvalget, viceborgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune
Hvis det danske velfærdssamfund også i fremtiden skal være stærkt og kraftfuldt, er det nødvendigt, at vi går nye veje. Der er brug for at nytænke
samarbejdet mellem borgerne, lokalsamfundet og det private erhvervsliv. Alle skal bidrage med netop deres kompetencer – dermed styrkes fællesskabet og sammenholdet i velfærdssamfundet.
Anne Mølgaard Mortensen indleder med at takke for invitationen. Som nyvalgt
næstformand glæder hun sig over at være blandt mennesker, som føler lige så
stærkt for det lokale engagement og arbejde som hun selv.
Omstilling og nytænkning af velfærdssamfund
Anne Mølgaard Mortensen mener, at det er nødvendigt at udvikle velfærd for
at bevare den. Kommunerne har
en pligt til at gå forrest i omstillingen og nytænkningen af det
danske velfærdssamfund. Hun
mener, at velfærdsalliancer skal
være med til styrke og sikre velfærden i fremtiden. Velfærdsalliancer i kommunerne skal bringe
ressourcer i spil, og de skal skabes i samspil mellem det offentlige, borgeren selv, lokalsamfundet og det private erhvervsliv.
Sundhedsminister Nick Hækkerup har udtalt, at partnerskaber
mellem det offentlige, civilsamfundet og erhvervslivet kan bidrage til at forbedre folkesundheden. Regeringen har på baggrund af dette afsat 120 mio. kr.
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til partnerskaber på området, hvor organisationer og myndigheder i
fællesskab kan søge om
midler.
Nye arbejdsformer
Ved større inddragelse af
borgere og civilsamfundet skal medarbejdere i
kommunerne tilegne sig en ny måde at arbejde på. Anne Møllegaard Mortensen giver eksempler på nye arbejdsformer, såsom hverdagsrehabilitering, hvor
de kommunale medarbejdere arbejder sammen med borgeren og de pårørende, og eksempelvis hjælper dem til på egen hånd at kunne tage bad og klæde
sig på. Borgerens egne ressourcer skal bringes i spil. Det skal ikke være kommunen, som kun arbejder for borgeren, men med borgeren. Det ændrer relationer mellem borgere og medarbejdere, og stiller krav til ledere og medarbejdere om at tænke på nye måder og få nye arbejdsgange i hverdagen. Det er
samtidig en ny måde at tænke ressourcer på, som gør op med de traditionelle
grænser.
Anne Mølgaard Mortensen giver et eksempel på en alliance, som er opstået i
Skanderborg Kommune. Her kan borgere med hjerneskade og deres pårørende benytte sig af et korps af frivillige, der kan hjælpe og aflaste i hverdagen.
Her er også oprettet en samtalegruppe for pårørende, så der er nogen, man
kan vende de svære ting med og få luft i hverdagen.

Ingen skjult spareøvelse
Anne Møllegaard Mortensen understreger, at velfærdsalliancer ikke skal medføre, at frivillige erstatter faglige medarbejdere i at løse visiterede opgaver eller
kerneopgaver, hvor der kræves særlig uddannelse, viden og erfaring. Det er
vigtigt, at velfærdsalliancer ikke er med til at fjerne myndighedsansvar fra kommunen, som er rygraden i velfærdssamfundet. Borgerne skal tage et medansvar for velfærden, og civilsamfundet skal bidrage, men det er kommunerne
der skal løfte kerneopgaven. Anne Møllegaard Mortensen gør det klart, at velfærdsalliancer ikke er en skjult spareøvelse, hvor kommunerne afskediger
medarbejdere for i stedet bruger de frivillige.

Hver kommuner er forskellig
Kommunerne har ansvaret for de fleste borgernære velfærdsopgaver, hvilket
også giver dem et ansvar for at tænke i helhed og udvikling. Kommunalpolitikeren skal kunne se på tværs af kommunens områder, og prioritere de sparsomme ressourcer, men de skal også selv opsøge samarbejdspartnere. Det er op
til den enkelte kommunalbestyrelse, hvordan de overordnede rammer for kommunens arbejde med velfærdsalliancer skal se ud.
Afslutningsvis opfordrer Anne Møllegaard Mortensen deltagerne til at tænke
over, hvordan de som ældre-/seniorrådsmedlemmer og ressourcestærke borgere kan bidrage til at tage ansvar for den fælles velfærd i samspil med kommunerne. Da det er op til de enkelte kommunalbestyrelser at finde gode løsninger, der passer til netop deres kommune, mener hun, at ældre-/seniorrådene
spiller en vigtig rolle i den proces.

Vil du have mere viden om velfærdsalliancer?
KL har oprettet en særlig temaside - klik her for at se siden.
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Fra hukommelse til erindring
Erling Tiedemann, fhv. amtsborgmester og fhv. formand for Etisk Råd, nuværende redaktør
I et muntert, causerende oplæg fortalte Erling Tiedemann om sit liv, og om hvordan det opleves at blive ældre i dag. Som gammel stiller man sig selv
eksistentielle spørgsmål: Hvad er meningen med mit liv? Hvorfor er jeg her? Hvor er vi på vej hen? Spørgsmål som stat og kommune ikke kan give
svar på.
Erling Tiedemann mener, at det er korrekt, at ”man
lærer, så længe man lever”. I dag besidder han en
kompetence, som ingen kan studere sig til – alderdomskompetencen. Den gør, at han kan kompensere med erfaring, når han f.eks. er blevet mere langsom i sine reaktioner. Det kan være, når han skal
parkere sin bil. Her undlader han helt at parallelparkere bakke ind mellem to biler. Erfaringen fortæller
ham, at det er bedre at finde en anden – og nemmere – løsning.
Som gammel skal man til senilitetstest hos lægen
for at få fornyet kørekort. Da Erling Tiedemann stolt
kom hjem til sin kone efter lægebesøg og erklærede, at han havde bestået senilitetstesten, svarede
hun tørt, at hun da længe havde vidst, hvad vej det
gik.
Et liv i politik
Erling Tiedemann mener, at hans vej ind i politik
startede som 12-13-årig. På vej hjem fra skole kørte
han med en sporvogn. Lidt frækt havde han fremvist
sin billet omvendt for konduktøren, som kvitterede
ved at smide ham af ved det næste stoppested. Dér
blev hans retfærdighedssans for alvor vakt! Nogle
år senere ved sessionen blev han nøje studeret og
kommenteret af en udskrivningschef og en læge.
Udskrivningschefen spurgte lægen, om Erling Tiede6
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mann i det mindste kunne bruges som frivillig hjemmeværnsmand. Da lægen tørt svarede: ”Nej, han er
jo ikke til noget”, tænkte Erling Tiedemann, at så
måtte han gå ind i politik.
Erling Tiedemann mener, at hans politiske karriere i
høj grad er et resultat af tilfældigheder – han har
tilfældigvis været på det rette sted til rette tid, når de
politiske muligheder har været der.
Informationsteknologi og sociale medier har over år
med stormskridt gjort verden mindre. Erling Tiedemann finder udviklingen fascinerende og har haft 30
års jubilæum som computerbruger. Han husker,
hvordan han som medlem af bestyrelsen i Kommu-

nedata i 1977 besøgte et laboratorium i Californien
og blev introduceret til en computer. Den var stor
som en skabsfryser og hundedyr. Udvikleren på laboratoriet spurgte ham, om han ville anskaffe sig en
computer. Erling Tiedemann mente, den fyldte for
meget og var for dyr. Seks år efter fik han sin første
hjemme-PC.
Ubalance mellem muligheder og ressourcer
Hans tid i politik har lært Erling Tiedemann, at der
altid vil være et misforhold mellem muligheder og
ressourcer. Den ubalance er kronisk, og måske især
indenfor sundhedssystemet. Hvis den økonomiske
vækst fortsætter, vil vi komme til at råde over nye
behandlingsmuligheder. De behandlingsmuligheder
har vi som samfund ikke nødvendigvis råd til. Et stigende antal ældre borgere koster ressourcer, og
nye behandlingsmuligheder skaber nye behov. Som
Erling Tiedemann drillende siger: ”På min gravsten
skal der stå: Han sagde, der ville blive ved med at
være ventelister. Så vil folk, der går forbi på kirkegården om 100 år nikke og sige, at han var en klog
mand”.
Til slut retter Erling Tiedemann en tak til ældre- og
seniorråd for at værne om fællesskab og åndsfrihed
for gamle: ”Husk jeres kommunalbestyrelser på, at
vi gamle vil gerne bestemme selv, selvom det kan
virke, som om vi ikke kan”.

SEMINARER

Offentlig-privat samarbejde på et plejecenter
Kirsten Bjerregaard Andersen, leder for den kommunale del, Christians Have, Solrød
Karin Kappel, kvalitetschef, Aleris Danmark
Plejecentret Christians Have i Solrød er opdelt i en kommunal og en privat del. Ideen er, at den enkelte borger kan få en hverdag tilpasset egne ønsker og behov. Begge steder klarer sig godt i bruger- og tilfredshedsundersøgelser, og embedslægetilsynsrapporter er helt i top.
Solrød Kommune har ét plejecenter, Christians Have. Christians Have er opdelt i en kommunal og en privat del med tilsammen 102 plejeboliger. I 2003
ønskede kommunen at sætte en del af plejen i udbud. Konkret skete det ved,
at centeret blev delt op i to dele. Den ene del blev sendt i udbud - den anden
forblev kommunal. Aleris Omsorg vandt udbuddet for seks år. I 2009 blev plejen på ny udbudt for en seks års periode. Aleris Omsorg vant igen den private
del. Oplægsholderne er enige om, at det er en stor fordel at kende sit budget
seks år frem i tiden.
Sund konkurrence og fællesskab
I 2003 blev halvdelen af medarbejderne ansat i Aleris Omsorg, så
medarbejderne fortsat fulgte de beboere, som de havde ansvar for. I
begyndelsen passede hver del sig
selv – der var en usynlig mur mellem
de to afdelinger. Den blev nedbrudt
bl.a. gennem en veldefineret mødestruktur og tydelig forventningsafstemning. Nu er der plads til nuancer, og der er skabt rum for en sund
konkurrence. Oplægsholderne for7
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tæller, at selvom der er konkurrence mellem de to afdelinger, hjælper de også
hinanden. Konkurrencen bidrager til stolthed og ejerskab, og man lærer af hinandens forskelle. Der er også plads til fælles arrangementer og nogle fællesindkøb. Med den nye kontrakt for 2009 -2016 er de sidste usynlige mursten
pillet ned, og der er høj tilfredshed blandt beboere og pårørende i begge afdelinger. Det var en politisk beslutning og et eksperiment at have to udbydere og
to udførere under samme tag. Der er ofte besøg fra andre kommuner og fra
politikere, som kommer og får en snak om, hvordan det fungerer.
En seminardeltager undrer sig over, hvori den konkurrencemæssige fordel er.
Oplægsholderne oplyser, at Aleris Omsorg vandt udbuddet med et budget, der
ligger 10-15% under det dengang forventede kommunale budget.



Der er samme rammevilkår og enighed om at tilbyde høj faglig
kvalitet og udviklende arbejdspladser i begge afdelinger.



Den kommunale del har samme budget som Aleris Omsorg.



Visitationen er ens og beboersammensætningen ligeså. Borgerne
vælger frit, såfremt der er plads.



Der tildeles timer efter beboernes funktionsniveau.

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg – hvordan spiller de forskellige aktører sammen?
Vibeke Reiter, formand, SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg) og forebyggende medarbejder i Lejre Kommune

De forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om besøg i eget hjem mindst én gang årligt til ældre over 75 år. Hjemmebesøget er et fristed til refleksion
over den ældre borgers og hjemmebesøgerens fælles iagttagelser. Samtalen kan dreje sig om dagligdagen, trivsel, socialt netværk, bolig, sundhedstilstand, funktionsevne og interesser. Den kan også berøre eksistentielle emner som sorg, tab, identitet, isolation og død.
sund levevis) med den specifikke forebyggende
indsats over for ældre med kronisk sygdom
(herunder tab af funktionsevne, opsporing af f.eks.
demens og identificering af særligt sårbare).

Alle ældre borgere over 75 år får tilbud om forebyggende hjemmebesøg i eget hjem mindst én gang
årligt. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage
de borgere, som modtager både personlig pleje og
praktisk hjælp efter § 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg. Desuden giver lovgivningen mulighed for at målrette besøgene til særligt
udsatte ældre. Det kan være enkebesøg, begyndende funktionstab, efter sygehusindlæggelse
m.m. De forebyggende hjemmebesøg har været
lovpligtige siden 1995, og de foretages af sygeplejersker , ergoterapeuter, fysioterapeuter o.l.
De forebyggende hjemmebesøg giver en særlig
mulighed for at kombinere den generelle forebyggelse (hvor man taler med den ældre borger om
8
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Vibeke Reiter fortæller, at erfaringen med de forebyggende hjemmebesøg i kommunerne er forskellig. Socialstyrelsen har lavet en undersøgelse, der
skal belyse, hvilke former for forebyggende hjemmebesøg, der er bedst og billigst. Der bliver udgivet
en håndbog på baggrund af Socialstyrelsens undersøgelse, som vil indeholde anbefalinger vedrørende de forebyggende hjemmebesøg.
Fremgangsmåden varierer: Nogle gange skriver
kommunerne til borgerne, som kan bestille et besøg. Andre kommuner sender et brev med en dato
for hjemmebesøg, som borgeren skal aflyse, hvis
denne ikke er interesseret. Endelig holder nogle
kommuner et informationsmøde, hvor ældre-/
seniorrådet også deltager. Hvis nogle borgere i
målgruppen ikke møder op, bliver de kontaktet telefonisk eller skriftligt - her skal de skal selv melde
fra, hvis de ikke er interesseret i besøg. Vibeke
Reiter mener, at det er på grænsen af intentionen
med loven med et infomøde, og at et sådant møde
ikke må erstatte et besøg.

Livet skal leves hele livet
”Livet skal leves hele livet” er navnet på det oplæg,
som regeringen har lavet til opfølgning på hjemmehjælpskommissionens rapport. I oplægget ønsker
regeringen følgende:

Aldersgrænsen for tilbagevendende årlige
tilbud om forebyggende hjemmebesøg forhøes fra 75 år til 80 år.

Borgere mellem 65 og 79 år i særlige risiko
grupper skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

Alle 75-årige skal fortsat tilbydes et forebygende hjemmebesøg.

Mulighed for gruppebaserede tilbud fremfor
udelukkende individuelle besøg i borgerens
eget hjem.

Opsporing af ældre med behov for forebyggende hjemmebesøg

En vejledning med redskaber til opsporing af
ældre med behov for et forebyggende hjemmebesøg.
Regeringen ønsker generelt, at ældre borgere skal
være selvhjulpne længst muligt. Forudsætningen
for dette er et tværfagligt samarbejde mellem med-

arbejderne i kommunerne, som
skal prøve på at skabe kontinuitet,
gode løsninger og sammenhæng
for svage borgere i hverdagen.
Det er vigtigt, at frontmedarbejderne på området har den rette viden, så de kan give borgerne den
bedste rådgivning om sundhedsfremme og forebyggelse, samt på
et tidligt stadie kan opspore funktionstab. Der skal endvidere skabes rum for refleksion for borgeren i forhold til mestring af eget liv.
Tendenser i forebyggende hjemmebesøg
Vibeke Reiter fortæller, hvad hun ser af muligheder i forhold til udviklingen af
de forebyggende hjemmebesøg. Hun mener, at hjemmebesøgene er en god
måde at understøtte og hjælpe medarbejderne med at blive klogere på, hvordan ældre borgere har det. I de forebyggende hjemmebesøg er der god tid til
at snakke med borgerne i trygge rammer om deres hverdag og helbred. Samtidig er det også under hjemmebesøgene, at medarbejderne skal prøve at opspore funktionstab og tegn på demens, så borgerne kan få den bedste hjælp.
Der er sket en markant fremgang i hjemmebesøg, hvor borgerens pårørende
også deltager. Det betyder, at de pårørende også kan komme med spørgsmål
eller med input, hvis de har set tegn på sygdom.

Få mere viden om SUFO - klik her.
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En del kommuner har fokus på at
styrke indsatsen mod ensomhed og
gennemfører besøg til enker og enkemænd. Her forsøger medarbejderne

at hjælpe dem med at få et mere socialt liv. Der er også en del ældre ægtepar,
hvor ægtefællen passer den syge. Her er kommunale hjemmehjælpere i kontakt med borgerne for at rådgive og hjælpe dem på bedst mulige måde.
Der er en del ældre borgere, som siger fra i forhold til de forebyggende hjemmebesøg, men som har brug for det. På seminaret er der enighed om, at ældre-/seniorrådene i kommunerne skal gøre en indsats for at finde en løsning
på det problem.

Hvilke kommunale tilbud har pårørende behov for, hvis deres nærmeste lider af demens?
Ane Eckermann, uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for Demens og formand for DemensKoordinatorer i DanmarK
Lone Vasegaard, kliniksygeplejerske på Demensklinikken, Odense Universitetshospital, bestyrelsesmedlem i DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK)
Pårørende til mennesker med demenssygdomme yder en stor hjælp med at støtte deres demente familiemedlem i hverdagen. Derfor er det vigtigt, at
de pårørende tilbydes aflastende muligheder, som kan være med til at forebygge de pårørendes risiko for at blive fysisk og psykisk belastet.
Ane Eckermann indleder med at spørge deltagerne, om de følger med i tvserien ”Sommer”. Det er der mange, der gør. Ane Eckermann mener, serien
er en god anledning til at aftabuisere demenssygdom og det at være pårørende til én, der er demensramt.
Nøgletal
I Danmark er der ca. 400.000, som er pårørende til en person med en demenssygdom. Man regner med, at der pt. er 90.000 mennesker, der har en
demenssygdom. Heraf har 50.000 Alzheimers sygdom, som er den hyppigste
demenssygdom på verdensplan. Ca. 3.000 under 65 år har en demensdiagnose. Det ser måske ikke ud af mange, men sygdommen fylder endnu mere, når
man bliver diagnosticeret som yngre, da der ofte er arbejde og familieliv med
børn at tage hensyn til. Demenssygdomme har store konsekvenser – også for
sundhedsøkonomien: De samlede årlige direkte omkostninger anslås til 9,5
milliarder kr. i Danmark. En deltager spørger Ane Eckermann om de indirekte
udgifter. Hun svarer, at de er vanskelige at måle og opgøre, og at de ikke er
opgjort i Danmark, men at det er et interessant spørgsmål i forhold til de pårørende, som yder ulønnet eller 'gratis' pleje. Dertil kommer tabt arbejdsfortjeneste hos pårørende m.v.. Undersøgelser fra bl.a. Sverige tyder på, at det i Danmark må dreje sig om gennemsnitligt 71.000 - 74.000 kr. pr. patient årligt.

Få mere viden om DemensKoordinatorer i DanmarK - klik her.
Få mere viden om Nationalt Videnscenter for Demens - klik her.
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Ane Eckermanns baggrund for at udtale sig om det at være pårørende, er
bl.a. et stort projekt, hun var med til at
gennemføre i forbindelse med sit arbejde på Nationalt Videnscenter for Demens. I projektet DAISY gennemførte
hun interviews med 85 pårørende og
85 mennesker, der nyligt var blevet diagnosticeret med en demenssygdom.
Hun gennemførte mellem fire og seks
interviews pr. pårørende og fik dermed
et godt indblik i, hvad det vil sige at løfte den opgave.

Om DAISY
Forskningsprogrammet Danish
Alzheimer Intervention Study
(DAISY) har til formål at undersøge mulighederne for at forbedre støtten til personer med nydiagnosticeret demenssygdom i
tidlig fase og til deres pårørende.
Læs mere ved at klikke her.

At mestre demenssygdom
I et typisk demensforløb bliver man henvist til en hukommelsesklinik af praktiserende læge og modtager dér en diagnose. På det tidspunkt har de fleste
pårørende allerede opdaget symptomer et par år forinden. Men det kan være
svært at indse, at der er noget galt, og måske laver man undskyldninger på
vegne af den syge - ”han er nok bare blevet gammel”. En anden hæmsko er at
få personen til at acceptere, at vedkommende skal tjekkes.
Demenssygdomme udvikler sig gradvis, og udviklingen kan inddeles i tre stadier: Tidlig, moderat og svær demens. Alt efter stadie ændrer rollen som pårørende sig også – jo senere stadie, jo større er belastningen som pårørende
oftest. Pårørende bliver belastet af både praktiske, følelsesmæssige, helbredsmæssige og sociale forhold afhængig af stadiet. Typen af omsorg og

ansvar som den pårørende udviser i forhold til den demensramte, afhænger
blandt andet af den pårørendes mestringsevne, dvs. deres evne til at håndtere
de situationer, der dukker op, deres evne til at magte tilværelsen.
De fleste påtager sig omsorgsansvaret som en opgave og tager det meget
alvorligt. Andre pårørende oplever det fra start som en belastende opgave og
behøver ekstra hjælp og støtte hertil. Lone Vasegaard giver seminardeltagerne det råd aldrig at love sine nærmeste, at de ikke kommer på plejehjem: Der
kan opstå en situation, hvor det er nødvendigt.
At yde omsorg som pårørende til en demensramt er en stor belastning. Ifølge
en undersøgelse fra Alzheimerforeningen bruger pårørende 334 minutter dagligt (ca. 5½ time) på opgaver i forhold til den syge. Halvdelen af den tid bruges
på opsyn og vagt. Flere pårørende nævner, at det langsomme tab er det sværeste at håndtere – betingelserne i ens
livssituation ændres konstant, som
sygdommen udvikler sig, og det indbyrdes forhold skal konstant revurderes. Det er noget af det, der slider på
den pårørende og giver risiko for f.eks.
at udvikle depression. Det kan være,
når den pårørende i sin omsorg indtager en forældrerolle overfor sin demensramte ægtefælle. Eller når voksne børn skal tage ansvar for forældrene - de står i en central situation mellem deres forældre på den ene side,
og deres egen familie på den anden
side.
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Stress, social isolation og depression
Som pårørende er man i større risiko for at få fysiske og psykiske sygdomme.
Det er bevist, at det at være pårørende slider, og at ens helbredstilstand kan
blive påvirket (mere stress, større medicinforbrug).
Følelsen af social isolation fylder, stresser og forringer de pårørendes helbred.
Ved demenssygdom kan netværk, ferie og interesser blive nedprioriteret. Aktiviteter med andre kan synes uoverskuelige. Desuden kan der opstå familiære
konflikter i forhold til, hvem der har ansvaret for hvad i forbindelse med den
demensramte. Tabet af fællesskab er svært for pårørende, som har behov for
at kunne dele tanker og lave aktiviteter med andre. Heldigvis findes der mange tilbud om aflastning – f.eks. Alzheimerforeningens højskole for demensramte eller DKDK´s demensferie. Desuden findes der forskellige tilbud i kommunerne, f.eks. pårørendegrupper. Når ældre-/seniorråd skal give politikerne
input om kommunens tilbud til pårørende, er Ane Eckermanns opfordring, at
man først og fremmest spørger de pårørende om, hvad de har af ønsker.
På et spørgsmål om hvorvidt centralisering af plejehjem er et problem, svarer
Ane Eckermann, at det er meget individuelt: Ofte laver man en tro kopi af beboerens tidligere bolig, når et gammelt plejehjem flyttes, og beboerne flytter
ind i et nyt. Centralisering er særligt et problem for pårørende, som skal transportere sig langt.
En seminardeltager gør opmærksom på det vigtige i, at vi som samfund behandler demensramte som de mennesker, de er – han fortæller, at han sammen med sin demensramte hustru traf nogle bekendte i byen. De bekendte
hilste kun på ham, ikke hustruen. Da ægteparret var alene igen, sagde hustruen: ”Nå, de kunne nok ikke genkende mig”.

Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre – hvordan?
Iben Stephensen, programleder, Socialstyrelsen
Lise Skov Pedersen, projektleder, Socialstyrelsen
Hvordan kan forebyggende medarbejdere identificere ældre borgere, der mistrives, og hvilke sårbare livssituationer og risikofaktorer skal man være
særlig opmærksom på? Hvordan taler man til eksempelvis selvmordstruede ældre mennesker, og har ældre mennesker ret til at begå selvmord?
Socialstyrelsen har igangsat to projekter, der skal
støtte kommunernes forebyggende arbejde på ældreområdet:




Forebyggelse af funktionsevnetab hos ældre
Forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre

Målet er, at flere ældre hjælpes til at kunne bevare
deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne og
livskvalitet. Samtidig er det hensigten at begrænse
eller udskyde afhængighed af hjælp fra andre.
Iben Stephensen introducerer først håndbogen
”Forebyggelse af
funktionsevnetab hos
ældre”, som udarbejdes i samarbejde mellem Socialstyrelsen
og Sundhedsstyrelsen. Bogen bliver offentliggjort medio
2014. Håndbogen
skal kvalificere og understøtte kommunernes arbejde – og bidrage til, at forebyggelse på ældreområdet kan udføres mål-
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rettet og omkostningseffektivt.
Håndbogen skal udgøre et supplement til forebyggelsespakkerne. Den er konkret i forhold til problematikker, der særligt vedrører ældre borgere, og
bogen vil indeholde initiativer og indsatser målrettet
ældre borgere. Hvor der er overlap, bliver der lagt
vægt på, at der skal være overensstemmelse imellem det, der fremgår af forebyggelsespakkerne og
håndbogen. I håndbogen er den socialfaglige vinkel i fokus – men der er overlap til sundhedsområdet, og Iben Stephensen mener ikke, det giver mening at skelne skarpt.
Håndbogen henvender sig primært til kommunale
ledere, konsulenter, der planlægger og koordinerer
forebyggende initiativer på ældreområdet samt
kommunale medarbejdere i kontakt med ældre borgere. Det er f.eks. medarbejdere, der udfører forebyggende hjemmebesøg, visitatorer, og demenskoordinatorer. ”Opfølgende hjemmebesøg” er et nyt
tilbud til 65+’ere, som er blevet udskrevet efter et
hospitalsophold. Medarbejderne i dette tilbud vil
også kunne bruge håndbogen.
Konsekvenser af ensomhed
Ensomhed er lige så sundhedsskadelig som rygning og alkohol. Lise Skov Pedersen understreger,
hvor vigtigt det er med fokus på risikofaktorer. Der

skal også være fokus på opsporing: Hvilke grupper
af borgere er mere udsatte end andre? Det kan være mænd, som lever alene, eller nyligtblevne enker
og enkemænd.
Kommunal forebyggelse af selvmordsadfærd
I 2011 blev 202 selvmord begået af ældre mennesker. Selvmord optræder hyppigst hos mænd, og
hyppigere hos ældre end yngre. Mænd over 85 år
har den største selvmordsrate.
Forslag til kommunale selvmordsforebyggende indsatser er:

Identifikation af depression og – symptomer
blandt ældre

Supplerende forebyggende hjemmebesøg

Kompetenceudvikling

Enkebesøg
Læs mere om projekterne ved at klikke her.
Selvmord
680 danskere begik selvmord i 2012. Selvmordsraten er faldet betydeligt siden 1980, hvor der blev
registreret 1615 selvmord. Der begås årligt cirka
13.000 selvmordsforsøg.
Kilde: Center for selvmordsforskning

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres liv
Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles Værn
Hvem blandt ældre mennesker med nedsat funktionsevne – fysisk og mentalt – kan have gavn og glæde af giraffer, sæler, vasketoiletter og touchskærme? Hvad har velfærdsteknologiske løsninger at byde på, når vi tænker på svækkede ældres sociale behov og på afhjælpning af ensomhed?

”Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i
funktionssvækkede ældre menneskers sociale liv”
Læs rapporten fra Ensomme
Gamles Værn ved at klikke her.

Der er stor forskel på, hvor stor gavn
den enkelte ældre borger vil have af
velfærdsteknologi. Ensomme Gamles
Værn har udgivet rapporten
”Velfærdsteknologiens muligheder og
begrænsninger i funktionssvækkede
ældre menneskers sociale liv”. Rapporten konkluderer, at ældre med begrænset erfaring med brug af ny teknologi,
samt mentalt funktionssvækkede ældre, herunder ældre med fremskreden
demens, vil have begrænset glæde og
gavn af en lang række nye velfærdsteknologiske produkter og løsningsmodeller. Ældre, der kun har fysisk funktionsnedsættelse og som har erfaring med
IT, har større mulighed for at opnå fordele ved velfærdsteknologi.
Relationsteknologi
Medarbejdere og ledere i plejeboliger
giver sjældent eksempler på, at der er
indført velfærdsteknologi, som spiller
en væsentlig rolle for beboerens liv. De
fortæller i stedet om nedskæringer,
som medfører, at det er blevet vanskeligere at få medarbejdernes praktiske
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omsorgsopgaver løst på en måde, som passer med deres faglige vurdering af
god praksis og med, hvad de mener, er et godt liv for syge og funktionssvækkede ældre.
Så hvad betyder det for vores følelser, når teknologi kommer ind og erstatter
relationer? Christine Swane mener, det er mindre væsentligt hvor mange gange vi har snakket med vores pårørende i telefon, på skype osv. Det er kvaliteten af vores samtaler, der tæller. Alligevel mener hun, at det er vigtigt, at mennesker mødes ansigt til ansigt med deres pårørende. Ved at mødes og snakke
sammen, vil man have en samtale i trygge rammer. I en telefonsamtale bliver
man nemt fraværende.
Økonomiske ulemper
”Man skal passe på ikke at sælge skindet, før bjørnen er skudt”, siger Christine Swane: Det tager tid og ressourcer at implementere de nye teknologier i
samfundet. Samtidig mangler der viden om, hvordan teknologierne fungerer
hos ældre i en normal hverdag. Der er kun få forskningsprojekter, som be-

Velfærdsteknologi er:





brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer brugere
med offentlige eller private velfærdsydelser og produkter.
teknologisk understøtning og forstærkning af f.eks. tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for
boligen.
især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme
samt borgere med handicap i forskellige former og grader.

skæftiger sig med dette. Velfærdsteknologi har potentiale til at gøre fysisk
funktionssvækkede personer mere selvhjulpne og dermed uafhængige af
hjælp fra andre mennesker – det kan give både en økonomisk og menneskelig
gevinst. Omvendt kan velfærdsteknologiske løsninger giver anledning til budgetomlægninger, hvilket medfører nedskæringer i medarbejderstaben, samtidig med at de tilsvarende fordele via teknologien udebliver. Det teknologiske
udstyr bliver oftest billigere, når det er blevet populært og mere udbredt. Men
det kan være et problem, hvis man i kommunerne skal vente med at investere,
til prisen først er faldet. I så fald, hvor lang tid skal de vente?
Livskvalitet og brugerinddragelse
”Hvad giver livskvalitet?” Christine Swane spørger deltagerne og fortsætter.
Den bedste måde at forbedre livskvalitet er ved at skabe sociale relationer til
andre mennesker. En seminardeltager giver hende ret, men mener også, at en
del af de nye velfærdsteknologier kan fremme hans livskvalitet, såsom et
Smart Home med vasketoilet. I salen kommer flere med kommentarer om, at
deres kommuner ikke tager borgerne med på råd, når de køber ny velfærdsteknologi.
Flere seminardeltagere er enige om, at frontmedarbejdere, brugere og pårørende skal inddrages i projekter med velfærdsteknologi, da det er dem, som

Hvad koster det? (eksempler)
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Robotstøvsuger ca. 2.000 kr.
Giraf ca. 80.000 kr.
Vasketoiletter for den mest avancerede ca. 60.000 kr., den billigste
ca. 10.000 kr.
Intelligent seng op til 80.000 kr.
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arbejder med eller møder problemerne i hverdagen. Ved at prioritere brugerperspektivet højere, vil man gavne kvaliteten af de velfærdsteknologiske løsninger i fremtiden, mener en deltager. En anden deltager mener ikke, at det i
kommunen handler så meget om kvaliteten af velfærdsteknologi, men mere
det økonomiske incitament. Christine Swane ønsker, at velfærdsteknologi skal
være understøttende i hverdagen, og at den ikke bliver tvunget ned over hovedet på borgerne.

Velfærd for ældre… rammer ældrerådene og politikerne rigtigt?
Erik Stagsted, socionom, ældrerådsformand i Vesthimmerlands kommune
Eksisterer der fælles værdier og ideer om ”det gode liv som gammel”, som kan være afsæt for en selvstændig og værdig ældrepolitik i Danmark?
Er det meningsfyldt for politikere, at tænke ældrepolitik, eller er alene tanken med til at fastholde ældre i en kategori for sig selv?
Erik lægger ud med at omtale, hvordan Ældrerådet i
hans kommune i samarbejde med Pensionist- og
Efterlønsklubber har drøftet, om der er nogle fælles
værdier og ideér om ”det gode liv som gammel” –
hvad er velfærd og hvad er tryghed f.eks. for de ældre? De diskuterede værdier og idéer i fem grupper
à ti personer.
Forskellige mennesker - forskellige holdninger
De 11 ældrerådsmedlemmer - hvoraf seks var nye kom hver især med deres holdninger. Men ældre
mennesker er ikke ens, hvorfor det kan være svært
at finde en fælles holdning. Hvad er det, ældre mennesker ønsker? Hvilken viden kan vi høste, og hvordan får vi fat i denne viden? Hvad gør vi for at få viden og gang i den demokratiske proces, så der kan
komme et fælles løft på ældreområdet? Medlemmerne i ældrerådet var enige om, at man ønsker ensartede procedurer for høringssvar og frugtbar kontakt
til det udvalg, hvortil Ældrerådet hører. Derforuden
vil de gerne have fokus på de ældre på plejehjemmene med deres arv og miljø. Endelig er det vigtigt
at få aflivet rygtet om, ”at vi er en grå masse”.
Tre fyrtårne
Erik Stagsted mener, det er vigtigt at huske tre fyrtårne, når man arbejder med politik og demokrati :
1)
Kommunikation,
2)
modstand mod læring samt
3)
social facilitering.
15
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I forbindelse med det første fyrtårn, kommunikation,
kan man være optrapper eller afspænder. Optrapperen er f.eks. at bruge du-sproget, at afbryde, være
anklagende og have fokus på fortid, en person eller
et standpunkt. Afspænderen taler derimod jegsproget, lytter til andre, viser interesse, forståelse og
er konkret, har fokus på opgaven både i nutid og
fremtid, gerne med et glimt i øjet. At bruge sig selv
er mere troværdigt, bede om eksempler og søge at

løse problemerne, ikke med så meget ”hvorfor”, men
derimod med ”hvad skal der til”.
Det andet fyrtårn, modstand mod læring, giver sig
udtryk i modvilje mod at lide nederlag overfor andre
med større selvtillid. Ældre er også forfængelige, og
mødet med betydningsfulde personer kan evt. resultere i ”ingen læring”.
I forbindelse med det tredje fyrtårn, social facilitering
- som er det, vi møder hinanden med - kan f.eks.
nævnes, hvilken familie er vi født ind i, hvilke grupper tilhører vi (teenager-, voksne-, ældre-, sports- og
hobbygrupper), er vi ledige eller i job og hvilke foreninger tilhører vi.
Det unikke menneske
Erik Stagsted fortæller, hvordan de i grupperne havde drøftet det unikke menneske, er det enkelte individ blevet væk? Hvordan tager man hånd om sit
eget liv? I samarbejde med kommunen er udarbejdet
et plejetestamente udformet som et spørgeskema,
hvor der f.eks. bliver spurgt ind til livskvalitet for den
enkelte, hvordan fremtidens seniorbolig skal se ud,
og hvordan ”de sidste år” skal være, herunder hvad
der giver tryghed for den enkelte, hvad den enkelte
har lyst til, hvilken indflydelse den enkelte ønsker på
sin egen situation f.eks. påklædning, motion, mad og
drikke og sidst - men ikke mindst - hvad ønsker man
IKKE.

Ældre med anden etnisk baggrund end dansk - en generation i klemme!
Jenny Havn, leder af forebyggende Hjemmebesøg i Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
Odense Kommune er en af de tre kommuner i Danmark med flest indvandrere og flygtninge. Derfor har kommunen særligt fokus på den voksende
gruppe af ældre borgere med en anden etnisk baggrund end dansk. I en to-strenget indsats udfører tosprogede medarbejdere forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etnisk baggrund end dansk og driver samtidig et multietnisk værested i Vollsmose.
Jenny Havn indleder med at kridte banen op: Antallet af ældre etniske borgere mellem 65 og 79 år
fra tredjelande vil stige kraftigt frem til 2021. Ifølge
Danmarks Statistik vil antallet af danske ældre borgere stige med 41,5 %, mens antallet af ældre etniske borgere stiger med 182,2 %. Der er god grund
til at sætte initiativer i søen, som dæmmer op for
de særlige udfordringer, der vil være med denne
gruppe, når de bliver plejekrævende.

Jenny Havn mener, at der vil være en generation
af ældre i Danmark med anden etnisk baggrund,
som vil være i klemme i det danske samfund i de
næste 15-20 år. Den vigtigste årsag er, at de ikke
kender og forstår dansk sprog og kultur. Mange af
dem finder det svært at stole på systemet - måske
kommer de fra lande, hvor demokrati er sat ud af
spil, og hvor samfundet er præget af tortur, krig og
vold. Tilegnelsen af det danske sprog er vanskeliggjort af, at flere er analfabeter, som ikke kan skrive
eller læse. Desuden lider mange af posttraumatisk
stresssyndrom (PTSD), som gør det svært at koncentrere sig. En seminardeltager påpeger, at det er
vigtigt at holde sig for øje, at mange ældre borgere
mister tillært sprog, hvis de bliver ramt af demenssygdom.
Mange ældre med anden etnisk baggrund savner
deres hjemland – de har måttet opgive deres sociale status, position og netværk i hjemlandet –,men
de vil ikke rejse tilbage, da deres børn og børnebørn bor i Danmark. Desuden er der flere, der ikke
kan rejse tilbage pga. krig. Familiemønstrene ændrer sig også i Danmark: Børn og svigerbørn går
på arbejde og har ikke tid til at skulle passe forældre, som forældrene måske forventer. Desuden
udgør dårlig økonomi en begrænsning for flere.
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Jenny Havn oplyste, at der er stor individuel forskel
på indvandreres økonomiske situation. F.eks. kan
familiesammenførte personer ikke modtage folkepension. Endvidere anslås 15-20.000 udlændinge
at leve under jorden og uden for systemet med
deraf følgende elendig økonomi.
Forebyggende hjemmebesøg og værested - en
dynamisk duo
I Odense Kommune tilbyder tosprogede medarbejdere forebyggende hjemmebesøg to gange årligt til
ældre borgere fra de store sproggrupper, dvs. somaliske, iranske, tyrkiske, bosniske, vietnamesiske
og arabiske. Besøgene tilbydes fra +65 år, i stedet
for +75 som loven foreskriver. I kombination med
besøgene drives værestedet ”Mimers Brønd” i
Vollsmose, som er et åbent aktivitetstilbud uden
visitation til +55-årige. På spørgsmål fra en seminardeltager, slår Jenny Havn fast, at Mimers Brønd
er åben for alle ældre uanset etnisk baggrund. Hun
supplerer med at oplyse, at nogle af de store etniske grupper, eksempelvis asiater hovedsageligt
kommer i Mimers Brønd på tirsdage, medens somaliske indvandrere oftest dukker op på onsdage
osv. På den måde kan hver gruppe bedre tilgodeses af de to-sprogede medarbejdere.

De tosprogede medarbejdere er blevet nøglen til
kontakt til kommunen. Det er de samme tosprogede medarbejdere, der foretager de forebyggende
besøg, som arbejder i Mimers Brønd. Kombinationen af forebyggende hjemmebesøg og et værested
i dagligdagen giver de ældre borgere tryghed og
mod på kontakt med personale og andre ældre,
som de kan tale med og forstå.
En seminardeltager sætter spørgsmålstegn ved det
fordelagtige i, at de tosprogede medarbejdere kommunikerer på fremmedsprog – det hjælper ikke de
ældre med etnisk anden baggrund til at lære
dansk. Jenny Havn mener, det er vigtigt for at etablere en god kontakt til de ældre borgere. Gennem
forebyggende hjemmebesøg opbygger de tosprogede medarbejdere en tillidsfuld relation til de ældre borgere, og informerer dem samtidig om værestedet samt de dage, hvor de selv arbejder dér.
Flere ældre borgere, som er ensomme og isolerede, er glade for den tryghed, det giver, at de ved,
medarbejderen er på værestedet, når de skal besøge det første gang. Hovedaktiviteten på værestedet er snak! Af andre aktiviteter er der bl.a. stavgang, massagestol, øre-akupunktur, madlavning,
fredagshygge efter fredagsbønnen og at arbejde
med den enkeltes livshistorie. Desuden tager mange rudekuverter med fra kommunen for at få hjælp
til at forstå indholdet.
Et eksempel
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visning til såvel øjenlæge som indvandrermedicinsk
klinik.

De forebyggende medarbejdere og medarbejderne
på værestedet føler af og til afmagt, når de forsøger at hjælpe nogle af de ældre borgere – når medarbejderen spørger ind til et bestemt problem,
åbenbarer der sig ofte en hel kæde af problemstillinger, hvor det er svært at overskue, hvor man skal
starte. Et eksempel er en somalisk kvinde, som
klager over dårligt syn. Lægen kan ikke finde ud af,
hvad hun fejler, men der er ingen tvivl om, at hun
er syg. Hendes øjenproblemer bevirker, at hun er
faldet, og hendes tandprotese er slået skæv. Hun
har ikke råd til at få lavet protesen igen. Gennem
samtale viser det sig, at der er flere problemer, der
fylder i hendes hverdag: Hendes mand har også
sygdomsproblemer, da han har dårligt behandlet
diabetes og ser dårligt. Hendes voksne søn har
misbrugsproblemer. Han er aggressiv, og familien
er bange for ham. Han er flere gange blevet hentet
af politiet. For at starte et sted har hun nu en hen-

Behov for (mangfoldigheds-)plejehjem
En deltager spørger, hvordan man løser opgaven
med, at plejekrævende muslimer udelukkende vil
bades af personer af det samme køn. Jenny Havn
svarer, at det er en stadig udfordring i hjemmeplejen, fordi der ikke er så mange mænd ansat. Indtil
videre klares plejeopgaven gennem de ansatte,
som har en anden etnisk baggrund end dansk. Hun
fortsætter med at fortælle, at man i Odense kommune drøfter, om man skal følge i Københavns
Kommunes fodspor og åbne et såkaldt mangfoldigheds-plejehjem, hvor personalet er kompetenceudviklet til at håndtere forskellige religioners og kulturers særlige behov. Der lægges vægt på, at et sådant plejehjem skal kunne rumme alle plejekrævende mennesker - også indfødte danskere.

Frivilligpolitik – indhold og samarbejdsmuligheder
Birthe Funk, forhenværende formand for Lollands ældreråd, formand for Frivilligcentrene på Lolland

FrivilligCenter Lolland udvikler, støtter og styrker det frivillige sociale arbejde ved at gøre det nemmere at være frivillig, lettere at blive frivillig og
enklere at finde en forening, der tilbyder det stykke arbejde, der kan hjælpe den enkelte.
Birthe Funk var i 2006 med til at starte FrivilligCenter Lolland. En årsag til, at
det blev etableret, er, at centralisering af offentlige institutioner og affolkning af
landområder gør, at der er lang transporttid, hvis man f.eks. ønsker at danne
netværk. De frivillige foreninger er derfor helt centrale for at bevare lokale
samlingssteder og tilbud i dét, som Birthe Funk kalder ”vandkantsdanmark”.
Det synes hun, er mere dækkende end det nedsættende ”udkantsdanmark”.
Stor opbakning fra start
Der var fra start stor opbakning til etablering af Centeret. Brugen af FrivilligCenter Lolland og opbakningen stiger stadig støt. Der er mange forskellige
typer frivillige foreninger i centret: Humanitære organisationer, foreninger på
misbrugsområdet, grupper tilknyttet ældrecentre, plejehjem mv., patientforeninger, pensionistforeninger og selvhjælpsgrupper. I begyndelsen
var ca. 100 frivillige foreninger medlem – i dag
er det 130. Heraf har 5060 ældre som primær
målgruppe.
Det koster 3 mio. kr. årligt at drive FrivilligCenter
Lolland. 300.000 kr.
dækkes af kommunen,

18

| Konferencerapport maj 2014

Klik her for at læse Lollands Frivillighedspolitik.
350.000 kr. fra staten, mens de resterende midler bliver hentet ind fra diverse
puljer og fonde. Frivilligcentret råder over lokaler i nedlagte sygehuse i Maribo
og Nakskov. Her sørger Frivilligcentrets frivillige for, at der er flotte lokaler
samt gratis kaffe til rådighed for foreningerne. Seks frivillige og en fastansat
medarbejder deles om at passe frivilligcentret. Centrets medarbejder støtter
foreningerne og skriver bl.a. ansøgninger om puljemidler o.lign. for de små
foreninger.
Birthe Funk spørger retorisk, hvorfor man arbejder frivilligt og ulønnet. Det
skyldes, at mange mennesker finder værdi i at gøre noget mere og andet for
andre - noget som rækker ud over dem selv og deres familie. Hun mener, at
det frivillige arbejde er værdifuldt af mange årsager: Det skaber sammenhængskraft og tillid mellem borgere, det løser samfundsproblemer, som det
offentlige alene ikke kan løse, det kan være med til at finde på innovative løsninger på problemer, og det kan opdage eller pege på hvor der er problemer i
samfundet.
Ældre IT-venner og en ung Kaffebar
Frivilligcentret har været med i kommunens arbejde med at udvikle en frivilligpolitik. Det var vigtigt at være med til det arbejde, da Frivilligcentret har brug
for kommunens opbakning, midler og lokaler. FrivilligCentret er modsat en god
samarbejdspartner for kommunen. Et eksempel er i forhold til digitaliseringen

af det offentlige. De frivillige er godt klar over, at det ikke er tilstrækkeligt for de
ældre, der ikke er IT-kyndige, at møde op på det lokale bibliotek til nogle korte
kurser. I stedet er et tilbud om IT-venner blevet udviklet. Her tilbyder voksne
frivillige at tage på besøg hos ældre borgere, som skal lære om IT. IT-vennen
kommer typisk på gentagne besøg over flere måneder, så rutiner kan indarbejdes ved borgerens egen computer.
Ældre borgere er meget aktive i forhold til frivilligt arbejde på Lolland. Meget
frivilligt arbejde er ældre borgere, der gør noget for andre ældre borgere. Det
kniber med at få de unge med til at arbejde frivilligt. Derfor oprettede FrivilligCentret i 2013 en socialøkonomisk cafe ”Kaffebaren”. Caféen er resultatet af
et samarbejde mellem en produktionsskole (som leverer maden), et gymnasium (som passer Kaffebaren efter skole) og Ark Lolland som er en frivillig for-
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ening for borgere med senhjerneskade (som passer baren om formiddagen).
Desuden er der tilknyttet en række mentorer, som kan støtte de unge. Indsatsen har givet en stigning af unge frivillige. Et andet initiativ er, at hvis de unge
laver frivilligt arbejde, så får de et diplom, som giver ekstra points, der kan
bruges, når de søger ind på en videregående uddannelse.
En seminardeltager spørger til, om det ikke er et dilemma, at frivillige tager
arbejde fra andre. Birthe Funk svarer, at frivilligt arbejde er et supplement til
det offentlige – vi betaler alle skat, og forventer derfor bestemte ydelser fra det
offentlige Danmark. Kommunerne er ude med snøren for at få stadig mere
frivilligt arbejde ind på institutionerne, og her skal de frivillige passe på. Den
fornemste opgave, de frivillige organisationer og foreninger har, er at passe på
de frivillige.

Palliativ indsats i den kommunale pleje – en værdig død
Mette Raunkiær, forsker, lektor, ph.d., cand.scient.soc. og sygeplejerske, Palliativt Videnscenter (PAVI)

Afsættet for basal palliativ indsats er ofte eget hjem, hvad enten det er en privat bolig eller et plejecenter. Den basale palliative indsats i eget hjem
forestås først og fremmest af alment praktiserende læger, kommunernes hjemmesygepleje og hjemmehjælpspersonale.
Mette Raunkiær fortæller, at målgruppen for palliativ pleje er personer i den
terminale fase, der kan vare få dage eller få uger. En anden målgruppe er personer med en livstruende sygdom (kræft- og hjertepatienter). Der tegner sig
for øjeblikket et billede af, at kræftpatienter optages på hospices, og øvrige
patienter plejes af kommunernes palliative teams. Mette Raunkiær opfordrer
ældre-/seniorråd til at forhøre sig om kommunens praksis – særligt om der
ydes en fagligt baseret palliativ indsats på plejecentre.
Projekter om palliation
Mette Raunkiær har gennemført et stort forskningsprojekt, som skal forbedre
plejen for døende. Projektet har til formål at forbedre den lindrende (palliative)
indsats over for døende borgere i Nyborg Kommune og i øvrigt skabe viden
om, hvad en god palliativ indsats er. Mette Raunkiær har endvidere evalueret
Projekt Palliation i Odsherred Kommune (PPO), der har ønsket at forbedre
indsatsen for patienter med livstruende sygdomme gennem udvikling af det
tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Hun fortæller, at der i forskningsprojektet har været kontakt til hjemmesygepleje og kommuner. Spørgeskemaer, kontakt og andre undersøgelser viser, at plejepersonale, praktiserende læger og pårørende mangler viden om emnet.
Manglende viden og kompetencer
Som led i kortlægningen af den kommunale palliative pleje blev der i 20102011 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt 467 ledere af hjemme-/ hjemmesygeplejen og offentlige plejehjem i 91 kommuner. Kortlægningen af kompetencer hos plejepersonale viser, at:

Over halvdelen af plejeenhederne har en nøgle- eller ressourceperson i
palliation (flest i hjemmesygeplejen).

Plejepersonalet har overvejende en kort uddannelse.
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I palliative forløb indgår først og fremmest sygeplejersker, assistenter og
hjælpere.
Nogle steder indgår ufaglærte medarbejdere i palliativ indsats (flest på
plejehjem).
I størstedelen af alle plejeenheder (knapt 2/3) er der ingen medarbejdere
med efteruddannelse i palliation.

Hun påpeger, at plejepersonalets uddannelse bør suppleres med kurser i
smertelindring/behandling og kurser med opmærksomhed på forandringer i
ældre menneskers liv. Men det er ikke nok med kurser. Det lærte skal bruges i
det daglige arbejde, og uddannelserne skal vedligeholdes. De praktiserende
læger bør være tovholdere på den palliative indsats, men de kan tit være svære at få kontakt med aften og helligdage. De fleste steder ydes den palliative
indsats af en fast gruppe med en kontaktperson, der ofte indkalder andre fagpersoner, f.eks. ergo- og fysioterapeuter, læger, præster og pårørende.
Foruden mere uddannelse og bedre koordinering med praktiserende læger
efterlyser Mette Raunkiær mere konsistens i oplysningen til pårørende. Det
kræver et højere vidensniveau på området blandt alle aktører.
Anbefalinger til ældre-/seniorråd
Mette Raunkiær mener, ældre-/seniorrådene skal have fokus på følgende i
deres arbejde med palliation:

Plejecentre skal uddanne personalet i palliation (kun 40 % har viden om
palliation).

Kommuner skal tilbyde kommunale sengepladser/institutionelle til borgere med palliative behov (ca. 25 % terminale mennesker vurderes at have
behov).

Samarbejde skal øges mellem de specialiserede palliative enheder i
hospice, palliative teams og Kræftens Bekæmpelse og de basale indsatser i kommuner og på sygehuse.

Læg vægt på, at palliativ indsats tilbydes til andre livstruende sygdomme
end kræft (f.eks. demens, hjerte-karsygdomme og lungesygdomme).

Tjek om samarbejdet med almen praksis fungerer, og om læger er efteruddannede i palliation.

Involver andre faggrupper end læger og sygeplejersker.

Sørg for støtte til pårørende og efterladte – ud fra en viden om, at behov
og roller i familien ændres ved alvorlige sygdomssituationer.
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På Palliativt Videncenters hjemmeside, www.pavi.dk, findes bl.a. Palliativguiden. Den giver et overblik over de palliative tilbud i Danmark.
Ved et klik på regionerne findes oplysninger om hospicer, palliative teams
og afdelinger, hospitalsafdelinger og kommunale tilbud i de fem regioner.

God mad – godt liv!
Anne Marie Beck, seniorforsker, Klinisk diætist, ph.d., Enheden for forskning i ernæring i Centralkøkkenet, Herlev Hospital
Birthe Stenbæk Hansen, Projektkoordinator, klinisk diætist, cand.scient, Sundheds- og omsorgsafdelingen, Frederiksberg Kommune

Ernæringsrigtig mad og appetitvækkende måltider rummer et stort potentiale for at bevare og genopbygge funktionsevnen hos ældre - men udnytter
kommunerne denne mulighed i dag, hvor de ældre skal betale i dyre domme for mad, der sjældent laves fra bunden, og hvor rehabilitering stort set
aldrig omfatter en ernæringsindsats med udgangspunkt i f.eks. den tilbudte madservice?
De to oplægsholdere lægger ud med et provokerende spørgsmål: Vi har mange Michelin-kokke her i Danmark og er som nation kendt for spændende mad,
men er det mad af samme kvalitet, vi tilbyder ældre borgere gennem madservice? Svaret er et rungende nej, men hvorfor egentlig ikke?
Appetitvækkende måltider rummer et stort potentiale for at bevare og genopbygge funktionsevnen hos ældre – uden energi ingen muskelopbygning. Men
hvis maden ikke er appetitvækkende, ikke er lavet fra bunden, ikke spises af
de ældre, ikke indgår som en aktiv del af en rehabiliteringsindsats, kan indsatsen stort set være ligegyldig.
National handlingsplan
Danmark har en ”National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i
hjemmeplejen og plejeboligen”. Et initiativ taget fra regeringen og udført af Socialstyrelsen i 2012. (se boksen nederst på siden). Det maner til eftertænksomhed, at ældre mennesker er den eneste aldersgruppe, hvor der er udarbejdet en national handlingsplan for maden.
Handlingsplanen indeholder fem anbefalinger, der her gengives i forkortet
form. Hver anbefaling er mere udbygget i selve pjecen blandt andet med gevinster og praksiseksempler fra forskellige kommuner. Oplægsholderne understreger, at det er anbefalinger og ikke lovfæstede krav.
National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen”
Læs den ved at klikke her.
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1: Det anbefales, at kommunalbestyrelsen i hver kommune udarbejder en
mad- og måltidspolitik, som er målrettet ældre med behov for madservice.
2: Det anbefales, at der løbende gennemføres en ernæringsvurdering af ældre, der modtager hjemmepleje eller bor i plejebolig.
3: Det anbefales, at mad, ernæring og måltider tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov.
4: Det anbefales, at det
tværsektorielle samarbejde om den enkelte
ældres ernæringsindsats
styrkes gennem klar ansvarsfordeling og retningslinjer for indsatsen.
5: Det anbefales, at alle
personalegrupper omkring den ældre borger
har viden om, hvilken
betydning mad, måltider
og ernæring har for den
enkelte ældres livskvalitet og funktionsevne.

Hvad kan ældrerådet gøre?
Oplægsholderne spiller bolden over til seminardeltagerne og beder dem finde
ud af, hvordan det står til i deres kommune. Som Ældre-/seniorråd kan man
f.eks. spørge:

Har min kommune en mad- og måltidspolitik, der er politisk vedtaget?

Har min kommune koblet rehabilitering med madservice?

Screener min kommune ældre hjemmeboendes vægt – især ift. pludseligt uplanlagt vægttab?

Hvis en borger har været hospitalsindlagt, følges den ernæringsindsats,
som er begyndt på hospitalet, så op i kommunen?

Indgår der en ernæringsplan som en del af en genoptræningsplan?

ret. En anden diskussion på seminaret er, hvad der kan gøres for de mange
aleneboende ældre, der ikke har lyst til at spise alene. Andre emner er plejecentre med eget køkken og måske egen kok, samt om varmholdt eller vacumpakket mad er bedst.
”Hvis maden ikke spises, har den ingen værdi”
– et rammende udsagn fra en deltager.

Sådanne spørgsmål rettet til forvaltning og kommunalpolitikere er relevante og
kan sætte fokus på en god mad- og måltidspolitik.
Der er ivrig spørge- og fortællelyst blandt deltagerne, der diskuterer indsatsen
for de overvægtige ældre, som grundet vægt har svært ved at blive rehabilite-
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