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TAK FOR SIDST! 
  
Et rekordstort antal deltagere var mødt op i Vingstedcentret til DANSKE ÆLDRERÅDs 

ældrepolitiske boligkonference. Flere end 300 fremmødte var med til at sætte fokus på 

og diskutere boligformer, fællesskaber og rammer for livet som ældre. 

 

Jeg synes, vi havde en række spændende oplæg, som både behandlede helt konkrete 

problematikker og gav plads til visioner. Jeg håber, at I kom hjem med råd og inspirati-

on. Ikke mindst på boligområdet skal vi tænke langsigtet og nyt for at forbedre rammer-

ne for ældres liv .  

 

I denne konferencerapport er referater fra hovedoplæg og seminarer. En særlig tak til 

vores frivillige husfotograf Kristian Roulund Andersen, hvis fotos krydrer referaterne. 

 

Materiale fra konferencens to første hovedoplæg og fem seminarer er at finde på  

DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside – klik blot her.  

  

God læselyst 

  

Bent Aa. Rasmussen 

Formand 
  
 

Hovedoplæg 
Seminarer 

Side 2 
Side 8 

INDHOLD: 

 

http://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/
http://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/
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Siden 2007 har Paul Erik Weidemann været direk-

tør for OK-fonden. Desuden sidder han i flere ud-

valg og bestyrelser, bl.a. Demensalliancen. Han er 

taknemmelig for, han hverken er politiker eller em-

bedsmand og dermed ikke bundet i forhold til, hvad 

han kan eller må sige.  
 
De strukturudfordringer, der er i samfundet, ønsker 

OK-fonden at bidrage til løsningen af. Fonden øn-

sker, at den skattebetalte omsorg udvikles i en fort-

sat stræben efter kvalitet for pengene. Den vil 

medvirke til at skabe nye velfærdsløsninger og væ-

re bindeled til private initiativer inden for såvel ser-

vice som boligformer. 
 
OK-Fonden er en værdibaseret organisation, men 

skal samtidig forholde sig til krav fra virkeligheden. 

Det kan være svært at forene værdierne med den 

praksis, der f.eks. kan opstå i samarbejde med det 

offentlige.  
 
Paul Erik Weidemann fortæller om et eksempel, 

hvor OK-Fonden samarbejder med en kommune 

om et stort byggeri med såvel seniorboliger, ældre-

boliger som plejehjem. Her var en oplevelse blandt 

medarbejderne af, at forskellen på det kommunale 

og det selvejende er meget stor, og det var en kil-

de til utilfredshed. For at holde sygefraværet nede 

valgte OK-Fonden at sende sine medarbejdere på 

tre dages kursus om samarbejde, non-

kommunikation og udadreagerende adfærd i Va-

lencia.  Her kunne OK-Fonden veksle sit værdi-

grundlag til frihed, hvor de kunne tilbyde deres 

medarbejdere noget andet. 

   
Fra alderdomshjem til friplejehjem - livet skal leves hele livet  
Paul Erik Weidemann, adm. direktør, OK-fonden 

Om OK-klubberne og OK-fonden 

OK-Fonden er en non-profit omsorgsorganisation med landsdækkende virke 

indenfor Plejehjem, Psykiatriske tilbud, Seniorbofællesskaber og Hospice. 

Hos OK-Fonden har vi ikke til formål at skabe formue og er ikke bundet af po-

litiske eller religiøse særinteresser. Vi arbejder for at forbedre forhold og livs-

kvalitet for alle, som ønsker at leve livet, trods alder eller sygdom. OK-Fonden 

blev oprindelig stiftet af Arne Ginge med det formål at støtte oprettelsen og 

videreførelsen af OK-Klubber i Danmark. Skønt OK-Klubberne i dag drives 

uafhængigt af OK-Fonden, er der dog stadigvæk et nært bånd og samarbejde 

via Landsorganisationen af OK-Klubber i Danmark.  

 

Gennem de år OK-Fonden har eksisteret, er Fondens aktiviteter blevet bety-

deligt udvidet inden for områderne: omsorg og pleje af ældre og handicappe-

de; nybygning, ombygning og administration af almene plejeboliger, almene 

ældreboliger, almene ældrevenlige andelsboliger, ustøttede ældrevenlige boli-

ger og almene seniorbofællesskaber. Senest er OK-Fonden begyndt at drive 

et hospice og yde hjemmeservice.  

 

Læs mere her  

Paul Erik Weidemann indleder med at takke for invitationen: ”Det er et stort privilegium at stå foran så mange mennesker, der er optaget af dét  
at blive ældre”.  

http://www.ok-fonden.dk/
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Præmisserne  

Præmisserne for at drive selvejende institution forandrer sig for fuldt knald i 

disse år. Paul Erik Weidemann siger: ”Samarbejdsformen forandrer sig nu. Og 

det gør den, fordi de selvejende skal kunne noget andet – ellers kan kommu-

nerne jo bare selv gøre det. Nu må vi kæmpe for hver en kontrakt, vi får”. Kon-

kurrencen er benhård, og kommuner såvel som udbydere bruger millioner af 

kroner på kontraktudbud. Der er et massivt pres om lavere priser. Paul Erik 

Weidemann frygter, at presset fører til, at de selvejende institutioner forsvinder 

inden for de næste 5-10 år.  

 

Paul Erik Weidemann er desuden skeptisk over for friplejeboligloven. Den blev 

oprindeligt lavet, fordi man ville fritsætte operatørerne, og med det sigte at ska-

be noget andet. Desværre er lovgivningen ifølge Paul Erik Weidemann håbløs 

at bruge i praksis. Hvis den skal give mening, skal den løsrives mere fra det 

offentlige. I Holland har de bygget et kunstnerplejehjem. Her fylder selve boli-

gen kun 16 kvm., til gengæld følger der et stort atelier med. Med den lovgiv-

ning der er i Danmark, er det desværre ikke muligt at bygge den slags anderle-

des boliger.  

  

Paul Erik Weidemann opfordrer ældrerådene til at slå et slag for seniorbofæl-

lesskabs-tanken. Den vinder stadig mere indpas og med god grund. Seniorbo-

fællesskaberne er et godt alternativ til de borgere der behøver let støtte. De er 

karakteriserede af få kvm., veldisponerede, fælleshus og gæsteværelser med 

gæstetoilet.  

 

Endeligt slår Paul Erik Weidemann fast, at vi som samfund skal tilrettelægge 

os anderledes. Over de næste 10 år vil sundhedsudgifterne for en gennem-

snitskommune med 50.0000 borgere stige med 170 mio. kr. over de næste 10 

år, vi bliver nødt til at finde nogle andre løsninger – ellers bliver efterspørgslen 

alt for stor. Vi har en massiv øvelse over de næste 15-20 år, nemlig; hvad er 

det, vi skal, fordi vi kan? De selvejende institutioner skal turde udfordre kom-

munerne med deres frihed.  
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Ældres ressourcer og behov i 2014  
 
Kræn Blume Jensen, afdelingschef for socialpolitik og velfærdsydelser, SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) 

Hvorfor optager spørgsmål om ældre os så meget i Danmark? 

Det gør det, fordi middellevetiden stiger markant. F.eks. viser en hollandsk frem-

skrivning, at halvdelen af dagens nyfødte piger vil blive mere end 100 år gamle. 

Tal, der viser, at befolkningssammensætningen i alder ændrer sig. Aldersgrup-

pen over 80+ stiger fra i dag, hvor den udgør næsten 5 % af den samlede befolk-

ning,  til at udgøre næsten 10 % i 2050. Det er også den aldersgruppen, som sti-

ger mest – til at omfatte ca. 1½ mio. mennesker. Disse forskydninger giver store 

ændringer i samfundet, og derfor er det interessant at forske i. 

 

Udfordringen for samfundet bliver ikke så stor, som nogle har frygtet, fordi at æl-

dre i dag fysisk har det meget bedre 

end tidligere, ældre kan klare mere og 

er mere aktive i civilsamfundet. Ældre 

har bedre økonomi, fordi der er sparet 

mere op til alderdommen end tidligere. 

Samlet set er der større ressourcer og 

færre behov i ældrebefolkningen end 

tidligere. 

 

Ældredatabasen 

Siden 1997 har SFI fulgt en større 

gruppe ældre borgere, som er blevet 

spurgt i detaljer til fysisk funktionsni-

veau, psykisk velbefindende, brug for 

hjemmehjælp, udækket behov for 

hjælp – rapporteret helbred ved selv-

vurdering, sociale relationer, ensom-

hed, pensionsforhold mv. (se info- 
 

 
boks). Når ældre selv skal vurdere deres helbred, bliver det vurderet langt bedre i 

2012 end i 1997.  
 
Hvem er frivillige – og hvorfor? 

En undersøgelse, der sammenligner andelen af frivillige i 2004 med 2012 viser, 

at der er lige så mange i dag, som der var i 2004, nemlig 38% af befolkningen. 

Der er fortsat en tredjedel, der aldrig har været frivillige, og det er uændret. Dog 

er flere ældre og færre yngre frivillige i 2012. Særligt mænd fra 67 år og opefter 

er mere engagerede i frivilligt arbejde i 2012. Således er andelen af frivillige + 77- 

årige mænd fordoblet siden 2004. Ældre oplyser, at de deltager pga. fællesska-

bet, mens yngre i højere grad er frivillige, fordi de ønsker at få erfaring og positi-

ve referencer i personlige papirer. 

Hovedparten af ældre i Danmark har det bedre i dag end for 15 år siden. De er kendetegnet af overskud og stadig flere deltager i frivilligt arbejde og 
har en mere aktiv rolle i familien. På baggrund af to nye undersøgelser fra SFI tegner oplægget et billede af ældrebefolkningens ressourcer og behov 
anno 2014 

Om ældredatabasen 

I første runde af Ældredatabasen, som fandt sted i 1997, blev godt 5800 

danskere født mellem 1920 og 1945 interviewet. I 2002 blev de fleste af dem 

interviewet igen – og der kom nye til født i 1950. I 2007 blev i alt 7.010 per-

soner interviewet fra både undersøgelserne i 1997 og 2002, og der blev tilfø-

jet en ny gruppe født i 1955. I alt blev 9.633 ældre interviewet i 2007, og 226 

af dem var indvandrere fra ikke-vestlige lande.  
 
Ældredatabasen dækker over flere områder. Der er informationer om ældres 

funktionsevne og velbefindende, levevilkår og livsstil – f.eks. om deres ople-

velse af ensomhed. Der er også informationer om ældres arbejdsforhold, 

hvornår de forlader arbejdsmarkedet og ældre som ressource på arbejds-

markedet. Endelig bliver der også set på ældres brug af offentlige service-

ydelser, og hvilke overførselsindkomster de modtager.  
 
For mere information og adgang til ældredatabasen klik her. 

http://www.sfi.dk/%C3%A6ldredatabasen-4985.aspx
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Digital kommunikation 

Størstedelen af ældre borgere har adgang til IT og bruger det flittigt. Der er alli-

gevel mellem 25 og 33 %, som enten skal have hjælp til at bruge IT eller som 

slet ikke bruger mail, NemID og  netbank.  Motivation samt erfaring med at bruge 

IT og digitale løsninger er helt afgørende som forklaring på forskellen i brug af IT 

blandt ældre borgre. Dette er i tråd med tidligere undersøgelser, der har vist, at 

udover de konkrete færdigheder for at bruge IT, spiller holdninger til og oplevel-

sen af anvendelighed en væsentlig rolle i ældres IT-brug. Alderen spiller også 

ind. Evnen til at følge med teknologien svækkes og kan medføre ensomhed og 

manglende personlige kontakt.  
 
 
Hvornår er man gammel?  

Kræn Blume Jensen fortæller afsluttende, at tendensen peger på, at vi skal be-

gynde at tænke på en mindre gruppe, nemlig +80-årige, som ”gamle”. Det skyl-

des, at alderdomsrelaterede lidelser, som eksempelvis demenssygdomme, over-

vejende først opstår senere i livet. Det bevirker, at der fremover vil være færre 

aldersrelaterede ydelser til +65-årige, bl.a. fordi behovet ikke er der. Til gengæld 

vil fokus formentlig rettes mod de borgere, der har behovene – uanset alder. 

Om SFI 

SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet.   

SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet, og samarbej-

der tæt med de stærkeste faglige miljøer ved de forskellige universiteter. 

 SFI  løser dels opgaver for egne midler dels opgaver på kontrakt for ministe-

rier, kommuner og organisationer. Opgaver på kontrakt udgør omkring halv-

delen af SFI's årlige omsætning.  

 

SFI har udgivet mange undersøgelser om ældres ønsker, vaner, behov, res-

sourcer og økonomi.  

Se en oversigt over dem ved at klikke her.  

http://sfi.dk/udgivelser-4800.aspx
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Kommunen - et kærligt fællesskab  
 
Hosea Dutschke, Direktør, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 

Hosea Dutschke er direktør for 6.500 medarbejdere 

i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Kærlig 

Kommune er Aarhus Kommunes vision for udviklin-

gen af et velfærdsamfund, hvor borgerne har mere 

magt, og hvor velfærd skabes i fællesskab. Hosea 

Dutschkes budskab er: ”Vi har brug for hinanden - 

ikke for at spare penge, men for mere velfærd og 

for mere nærhed”. 

 
For Hosea Dutschke er Kærlig Kommune en vision 

om, hvordan kommunen kan støtte op om borger-

ne, til at borgere og kommune kan lykkedes i fæl-

lesskab - det handler om samskabelse og om hvor-

dan offentlig hjælp kan kombineres med dét, der er 

tæt og nært. Han giver en række eksempler på, 

hvad han mener, er indbegrebet af Kærlig Kommu-

ne. F.eks. var han selv som stor dreng ved at kom-

me på et sidespor skolemæssigt og personligt. En 

skolelærer var opmærksom på ham, tog fat i ham 

og gik ind i det med sin personlighed – det var et 

afgørende vendepunkt for Hosea Dutschke. Et an-

det eksempel er en kollega, som sammen med sin 

søster hver dag besøger sin mor i en plejebolig. 

Søstrene giver moren mad og bad flere gange om 

ugen.  

 
Spørgsmålet er, hvordan vi skaber de bedste ram-

mer for at samskabe? For at finde ud af det, skal vi  

turde udfordre vores vante forestillinger – også i 

forhold til boliger. 

 
Hosea Dutschke mener, vores boliger til ældre i 

Danmark er stort set identiske og styret af rationelle 

krav. Der skal fokus på det gode ældreliv, for der 

mangler besjæling - såvel i vores boliger som i 

kommunal vanetænkning. Hvordan undgår vi, at 

boligerne ligner en institution? Og hvordan bygger 

vi fremadrettet – også til demente borgere? Hosea 

Dutschke mener, vi skal turde signalere, at vi har 

ambitioner på det her område. Velfærdsteknologi 

skal tænkes ind, og ældres ressourcer skal aktive-

res – det gælder såvel deres netværk, lokalsam-

fund og andre fællesskaber. 

Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes vision for udviklingen af et velfærdssamfund, hvor borgerne har mere magt og hvor velfærd skabes i fælles-
skab. Udgangspunktet er, at velfærdssamfundet ikke er et forsikringsselskab, men et samfund, som bygger på medborgerskab og nærhed. Med be-
grebet ”Kærlig Kommune” afskaffer Aarhus Kommune forestillingen om borgeren som én, der bestiller ydelser hos kommunen. I stedet arbejder 
kommunen med at skabe en gensidig relation, der bygger på Medmenneskelighed og Medborgerskab – med stort M. 

Fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus 

Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes vision 

for udviklingen af et velfærdssamfund, hvor bor-

gerne har mere magt og hvor velfærd skabes i 

fællesskab. Udgangspunktet er at velfærdssam-

fundet ikke er et forsikringsselskab, men et sam-

fund, som bygger på medborgerskab og nær-

hed. 

Læs mere ved at klikke her. 

http://www.aarhus.dk/kaerligkommune
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Generationernes hus 

Hosea Dutschke har et bud på fremtidens boliger 

for ældre. I Aarhus Kommune planlægges byggeri-

et af Generationernes Hus, som kommer til at læg-

ge centralt i Aarhus. Fremtidens plejeboliger kom-

mer til at indgå som en del af dette byggeri.  

 

Generationernes Hus skal bygge ovenpå andre 

projekter, f.eks. Fremtidens plejehjem i Aalborg 

Kommune – selvfølgelig indenfor lovens rammer. 

Det skal inspireres på tværs af generationer, på 

tværs af faglighed og Hosea Dutschke ønsker, at 

der skal være en fælles ledelse på tværs af ma-

gistratafdelinger. Boligerne skal bruges af individer, 

så de skal bygges fleksibelt. Generationernes Hus 

skal indeholde 200 fleksible boliger, som skal kun-

ne laves om til f.eks. ungdomsboliger. Det skal væ-

re et åbent sted, hvor der skabes fællesskaber, så 

folk skal have lyst til at komme forbi. I huset skal 

servicearelaer som fitness, wellness, legearealer, 

café og restauranter samtænkes. Der skal både 

være plads til nærvær og privathed. Fællesskaber-

ne skal ikke være påduttede, men der skal være 

gode rammer for at indgå i selvvalgte relationer.  

 

Hosea Dutschke afslutter med en opfordring: 

”Tænk frihed ind i alt! Og tænk lighed og kærlighed” 
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Karin Dahl indleder med at opridse de tre problemer, som anses for at være 

de væsentligste for ældre beboere på pleje- og ældrecentre: 

 Ensomhed 

 Kedsomhed 

 Hjælpeløshed 
 
Gennem Eden Alternativet ønskes en kulturændring af ældreplejen, således 

at vi ’bliver gartnere i hinandens liv’. Vi skal leve i forpligtede samfund med 

levesteder, der har nærvær af børn, dyr og planter. Ældreplejens modtagere 

af hjælp skal gå fra at være tilskuere til at blive deltagere. 

 

Magten skal erobres tilbage fra ledelse og institution til beboere, som skal 

kunne genkende hverdagen fra deres sædvanlige liv. Beboere må aldrig føle 

sig som brikker i institutionernes spil. Karin Dahl gør opmærksom på, at det 

er svært at få magten tilbage, når så mange plejehjemsledere er uddannet i 

hospitalsverdenen. Den er af sikkerhedsgrunde hierarkisk styret, hvor borger-

ne er patienter og ikke beboere. 

 

Med kærlige og ligeværdige relationer mellem ældre og yngre - uanset om 

det er ansatte eller andre -, afløses ensomhed af inklusion i fællesskaber. 

Kedsomheden forsvinder, når samspillet mellem en ældre og dennes om-

gangskreds bygger på tillid, hvor der samtidig er variation og spontanitet i 

samværet. Når der for den enkelte bliver balance mellem at give og modtage 

omsorg, opleves hjælpeløsheden ikke mere. 

 

Hvordan opnås kulturændringen af ældre- og plejecentrene? 

Et levende hverdagsmiljø dannes gennem et fokusskifte, således, at dagenes 

rytme ikke længere defineres ud fra personalets rutiner, men ud fra den en-

 

At føle sig hjemme i eget liv - Eden Alternativet  
Karin Dahl, sygeplejerske, demenskoordinator og master i rehabilitering, landskoordinator for Eden Danmark 

Eden Danmark og Eden Alternative 

Eden Denmark underviser og vejleder både i Danmark, Norge, Sverige og 

Finland i hverdagslivsfilosofien The Eden Alternative.  

Læs mere om Eden Alternative og Eden Danmark ved at klikke her. 

Hverdagslivsfilosofien The Eden Alternative gør en stor forskel for mennesker, som har behov for støtte og hjælp. Filosofien er forankret i overbe-

visningen om, at såvel kronisk sygdom som alderdom er en naturlig del af livet. En grundsten i filosofien er at fokus på det enkelte menneske og 

den enkeltes trivsel giver et liv, der er værd at leve. Filosofien benyttes i dag på mange plejecentre. 

SEMINARER 

http://www.edendenmark.dk/
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kelte beboers ønsker og behov for pleje/omsorg. 

Det er væsentligt, at der bliver plads til plejen, men 

det skal ikke længere være hele omdrejningspunk-

tet, der styrer beboerens hverdagsliv. 

 
Beslutninger skal knyttes til den ældre og dennes 

behov, så muligheden for et meningsfyldt liv fast-

holdes. 

 
Ledelsen skal gå foran i forandringen, og det kræ-

ver mod og engagement til at starte og fortsætte 

læring og vækst. Filosofiens gyldne regel for leder-

ne er, at som ledelsen behandler medarbejderne, 

således behandler medarbejderne beboerne. 

 
Hvor er miljøer, der fungerer efter filosofien? 

Herlev, Assens og Aabenraa kommuner har indført 

Eden Alternativets principper som afsæt for tilrette-

læggelsen og gennemførelsen af hverdagen på i alt 

25 plejehjem. Det er sket i perioden oktober 2007 - 

juni 2009. Flere kommuner arbejder med at indføre 

Eden Alternativet på plejecentre. I dag findes ni re-

gistrerede plejecentre, som alle har arbejdet med 

filosofien i mindst to år, og som herefter er blevet 

godkendte til registrering. 

 
På baggrund af et spørgsmål om, hvordan Eden 

Alternativet har klaret sig over tid, oplyser Karen 

Dahl, at erfaringerne viser, at det lykkes bedst, når 

lederen går i front og er synlig under hele proces-

sen. 

 
”Det ser ud til, at vi skal vende tilbage til gamle da-

ges lokale alderdomshjem, som fysisk befandt sig 

midt i byen”, siger en deltager som afsluttende 

kommentar. 
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I 2013 gennemførte Max Pedersen undersøgelsen  ”Det store 

eksperiment” om seniorbofællesskaber for Statens Byggeforsk-

ningsinstitut. I undersøgelsen var fokus på beboernes egne er-

faringer og vurderinger. Datagrundlaget var to spørgeskemaer 

besvaret af henholdsvis 554 beboere og 89 bestyrelser, inter-

views med beboere i 19 bofællesskaber og interviews med di-

verse fagfolk. 

 

Hverken ghetto eller hippie-boform 

Med udgangspunkt i gængse fordomme mener Max Pedersen hverken, seni-

orbofællesskab kan betegnes som en hippie-boform, eller som en slags ældre

-ghetto. Men naboskabet spiller naturligvis en stor rolle - særligt for beboere 

over 80 år. Her bliver behovet større, for såvel nabo-fællesskab som for hjælp 

- især praktisk hjælp. Det kan være, når en mand har fået frataget kørekortet 

og får et lift af en nabo. Eller hvor naboer hjælper med indkøb og korte besøg, 

hos en kvinde, som efter en mislykket hofteoperation skal sidde i kørestol i 

otte måneder. 

 

Af og til er der nogle beboere, som ikke engagerer sig. Det bærer de øvrige 

beboere over med, men det er en kilde til irritation og måske konflikt.  

Et typisk seniorbofællesskab 

De fleste seniorbofællesskaber er almene lejeboliger (65%), en tredjedel an-

delsboliger (ca. 30%), mens få er ejerboliger eller private lejeboliger (5%). Et 

typisk bofællesskab består af 15-29 række-/klyngehuse, som er bygget rundt 

om et centrum, hvor fællesfaciliteterne er placeret. Typisk består gæstefacilite-

terne som minimum af et køkken og gæsteværelse. Halvdelen har også værk-

sted, depotrum eller vaskeri. 

 

På et spørgsmål fra en seminardeltager svarer Max Pedersen, at der ikke er 

et entydigt svar på, hvad der er den optimale størrelse af et seniorbofælles-

skaber. I undersøgelsen var beboerne tilfredse med lige præcis den størrelse, 

deres seniorbofællesskab har. Hver størrelse har sine fordele og ulemper, 

f.eks. kan en fordel ved et lille seniorbofællesskab være større intimitet, mens 

en ulempe kan være, at der er for få beboere til at drive tingene. 

Seniorbofællesskaber – hvad er erfaringen fra de første 25 år?  
Max Pedersen, mag.scient. 

Seniorbofællesskaber er en efterspurgt boligform, som findes over hele landet. I dag findes der mellem 200 og 300 seniorbofællesskaber, der tilsam-
men har omkring 5000 beboere. Hvordan er hverdagen i seniorbofællesskaberne? Hvad har boligformen af muligheder og begrænsninger? Og hvor 
går grænsen for nabohjælp i et seniorbofællesskab? 

Max Pedersen står bag hjemmesiden www.seniorboligen.dk , som hen-

vender sig til alle, der interesserer sig for seniorbofællesskaber. Det gæl-

der først og fremmest de mange mennesker, der overvejer at flytte i bo-

fællesskab. Men det gælder også kommuner, politikere og fagfolk fra byg-

gebranchen, der ønsker at holde sig orienterede om boformen.  
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14.000 nye demensboliger 

90.000 lider i dag af en demenssygdom, og tallet 

forventes øget til 118.000 i 2025. 

 

To ud af tre mennesker, der bor på plejehjem i 

dag, har en demenssygdom og spørgsmålet er, om 

plejehjem og især plejeboliger er indrettet til men-

nesker med demens. 

 

Ud af Danmarks 48.000 plejeboliger er knap 6.000 

indrettet specifikt til borgere med demens.  Ældre 

Sagen har på den baggrund foreslået, at der byg-

ges 1.400 nye demensboliger hvert år de næste 10 

år – i alt 14.000 nye boliger. Ældre Sagen har lige-

ledes foreslået, at demensindretning skal være et 

krav i lovgivningen om 

almene boliger.  Bag-

grunden for forslaget er, 

at både ældre demens-

ramte og personale tri-

ves bedre, hvis boligen 

er indrettet til behovet. 

Ældre Sagen har desu-

den udgivet pjecen ”Byg 

demensboliger” – klik 

her for at læse den.  

Hvad er en demensbolig? 

Der er mange gode ideer til en boligindretning, 

som er hensigtsmæssig for demente, f.eks.: 

 et trygt og genkendeligt miljø, 

 ingen glasvægge og glasaltaner, 

 farveforskelle på døre og vægge, 

 godt dagslys, 

 uderum indrettet med sansehaver med duft-

blomster og gerne også med dyr m.v. 
 
En sådan indretning skaber en hjemlig stemning 

for beboere og personale, og alle vil derfor have 

gavn af plejeboliger, som indrettes demensegnet. 
 
Deltagerne på seminaret drøfter, hvordan man fin-

der den rette balance mellem teknologiske hjælpe-

midler som GPS, sensorer i gulve m.v. og persona-

let. De fleste er positive overfor den teknologiske 

udvikling, men teknologisk udvikling må ikke blive 

en kommunes alibi for at spare på personaleres-

sourcer. 
 
Kun få plejeboliger er i dag indrettet optimalt. Mar-

grethe Kähler refererer til De Hogeweyk i Holland, 

som er en ”demensby” indrettet til borgere fra alle 

samfundslag. Her afspejler boligens indretning den 

”samfundsklasse”, som du kommer fra: arbejder, 

direktør, landmand m.v., så man kan genkende sig 

selv. Stedet bliver besøgt af politikere, planlægge-

re og personale, og flere fra Danmark lader sig in-

spirere af demensbyen. 

 
Gennem de seneste år har der været fokus på, 

hvordan personalet bedst plejer og drager omsorg 

for mennesker med demenssygdomme. I fremtiden 

må fokus gerne være på boligindretning og bolig-

byggeri. 

 
En styrket indsats 

Folketingets socialpolitiske ordførere har valgt at 

styrke indsatsen for demente og har afsat 102,2 

millioner kroner til en samlet indsats, der skal sikre, 

at flere plejeboliger indrettes demensegnet, mere 

målrettet pleje af demente, demensnøglepersoner 

på alle plejehjem og aflastning af pårørende til de-

mente. En indsats som både ÆldreSagen og DAN-

Tænk demens ind i plejeboligen 
Margrethe Kähler, chefkonsulent Ældre Sagen 

To ud af tre plejehjemsbeboere har en demenssygdom, og fremtiden tegner ikke til, at de bliver færre. Demensindretning og demenssikring skal der-
for tænkes ind i både ombygning af eksisterende og i nybygning af plejeboliger. At fremtidssikre plejeboliger giver god mening, da gode demensbo-
liger giver bedre trivsel for såvel personalet som ældre. Og det behøver ikke være dyrt.  

Demensalliancen 

Fem organisationer (FOA, DSR, Alzheimerfo-

reningen, Pensam og ÆldreSagen) har taget 

initiativ til Demensalliancen – en alliance der 

søger at skaffe flere midler til området og at 

påvirke politikerne.  

Se mere på www.demensalliancen.dk 

http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2013/03/13-06-Byg-demensboliger-tryk-klar.pdf
http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2013/03/13-06-Byg-demensboliger-tryk-klar.pdf
http://www.demensalliancen.dk


12  | Konferencerapport december 2014 

  

Ældres levede og levende hjem – er plejeboligen et rigtigt hjem? 
Søren La Cour, cand. comm. konsulent, Sociologisk Institut, Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Københavns Universitet  

 Hvorfor er det så svært for særligt ældre mennesker at flytte fra en bolig til en anden? Selv når boligen ikke længere kan vedligeholdes tilfredsstil-
lende eller er blevet for stor i forhold til ens behov, vælger mange alligevel at blive boende.  

Gennem dybdegående interviews har 

en undersøgelse afdækket, hvordan 

hjemmet i takt med aldringen kommer 

til at repræsentere en stadig stærkere 

identitetsforankring for den enkelte. 

Hvordan opleves et hjem, og hvad er 

betydningen af et hjem? 

 

En bolig eller et hjem? 

Et hjem danner rammen om fysiske, 

følelsesmæssige og sociale relatio-

ner, og derfor kan man sige, at livet i 

hjemmet er multi-diminsionelt. For 

ældre mennesker får hjemmet en 

stærkere og mere veldefineret betyd-

ning i forhold til tidligere i livet. Nu er hjemmet ikke 

kun en hvileplads, indtil en ny dag begynder, men i 

højere grad omdrejningspunktet i hverdagen. For 

mange opstår nye økonomiske begrænsninger el-

ler et dårligt helbred, hvilket fører til øget afhængig-

hed af de hjemlige omgivelser. Ligeledes forandres 

det sociale liv, hvis omgangskredsen bliver mindre. 

 

Et hjem opbygges over tid, lang tid, hvor en be-

stemt atmosfære opstår. Der er forskel på at købe 

en bolig i forhold til at skabe et hjem. For at afdæk-

ke forskellene, spurgte Søren La Cour og hans kol-

leger eksempelvis de interviewede:  

 Hvad savner du mest ved dit hjem, når du 

har været på rejse? 

 Hvornår er hjemligheden opstået i dit hjem? 

 Hvordan har du indrettet dit hjem anderledes, 

end dine forældre gjorde? 

 

Hvornår føler man sig hjemme? 

Det viser sig at være stor forskel på mænds og 

kvinders opfattelse af hjemlighed. Mænd lader til at 

opleve hjemlighed, når deres kone også er der. For 

kvinder er opbyggelsen af hjemlighed en længere 

proces. Når man føler sig hjemme, kan man be-

stemme sin egen adfærd, bestemme hvil-

ken orden, der skal herske, ligesom man 

fastsætter de sociale spilleregler. Alt i alt 

skabes der en identitetsfølelse, der af-

spejles og underbygges af vore hjem. 

 

En del ældre mennesker fastholder deres 

hjem og de billeder af personen, som det 

afspejler – også selv om personen ikke 

længere kan gøre eller gør de samme 

ting. En mand fortalte, at hjemmets kerne 

var hjemmebaren i kælderens gildestue - 

uanset at han tydeligvis ikke længere 

holdt store fester eller benyttede baren i 

kælderen. 

 

Derfor er det svært at flytte 

Når hjemmet længe har understøttet opfattelsen af, 

hvem man selv er, og har taget udseende af og 

afspejler personen, der bor der, bliver det lettere at 

forstå, at det er svært at overføre ”personligheden” 

til nye fysiske rammer. ”Når ældre skal flytte, skal 

de genskabe sig selv og deres betydning”, som 

Søren La Cour udtrykker det. 

 

Som svar på et spørgsmål, oplyser Søren La Cour, 

at der er forskel på, hvor tryghedssøgende menne-

sker er, ligesom det har betydning, om man har 

http://www.existence.ku.dk/
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haft det samme hjem i 60 år. Er det tilfældet, så mangler personen øvelse i at 

genskabe sig selv i et nyt hjem. 

 

En deltager oplyser, at ældre hjemmehjælpsmodtagere kan opleve besøg af 5-

8 forskellige omsorgspersoner på en dag, og at det kan føles som en krænkel-

se af hjemmet. Sørens La Cour svarer hertil, at det er væsentligt at fastholde 

værdier og værne om også plejekrævende ældres hjem, f.eks. skal der selvføl-

gelig bankes på, før man går ind i fremmedes hjem.  

 

 

Hjemmets betydning for ældre mennesker 

På Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside findes artiklen ”Ældres 

levede og levende hjem” af Anders Bonatto Fisker og Søren la Cour, som 

er blevet bragt i tidsskriftet Gerontologi nr. 1, 2012. 

 

Gennem portrætter af tre pensionister viser forfatterne, hvordan hjemmet i 

takt med aldringen kommer til at repræsentere en stærkere identitetsfor-

ankring for den enkelte. Læs artiklen ved at klikke her. 

http://www.gerodan.dk/images/stories/PDFmappe/2012/1/201213.pdf
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Om at skabe sociale rum til fællesskaber for ældre borgere 
 
Gunner Gamborg, landsformand i Ergoterapeutforeningen 

At kunne være noget for nogen er en ultimativ menneskeret, og en følelse vi 

alle brug for at opleve og føle. Som medmennesker og som medarbejdere er 

en af vores store opgaver at give andre denne følelse. 

 

Vores moderne samfund er gennemsyret af dogmer og myter om, hvad et 

godt liv er – myter som måske ikke er rigtige. Vi skal prøve at vende myterne 

på hovedet og tænke anderledes. F.eks.: 

 Det er bedre at være forbunden og afhængig end at være uafhængig 

(myten er at uafhængighed er det bedste) 

 Det er bedre at være længst muligt i hinandens liv end at være længst 

muligt i eget liv (dogmet er længst muligt i eget liv). 

 

”I skal som ældreråd være opmærksomme på, hvordan betingelserne for at 

kunne leve et godt liv som gammel er i jeres kommune, og I skal rådgive politi-

kerne om, hvordan betingelserne gøres bedre - men hvordan gør I bedst det”? 

spørger Gunner Gamborg retorisk. 

 

De fire TRIV-faktorer 

”Som ergoterapeuter arbejder vi ud fra TRIV-faktorer – fire faktorer, I som æld-

reråd også kan bruge til at screene jeres kommune” 

 

Tilgængelighed – handler om både fysisk tilgængelighed og tilgængelighed til 

tilbud, men også om, at jeg er tilgængelig for mine omgivelser, at jeg vil dem, 

og at de vil mig. Pas på med at ekskludere dig selv ved at sige: det er jeg for 

gammel til, eller lade andre slippe hvis de siger det. 

 

Relationer og Roller – roller og menneskelige relationer udvikles og afvikles 

gennem et langt liv og kan trues af sygdom. Men vi har altid en eller flere rol-

ler, og vi kan også tale 

om de roller, vi har tabt/

mistet. Relationer og rol-

ler er tæt forbundet med 

vores bolig – ikke som et 

fysisk sted, men som det 

hjem vi føler vi hører til i. 

Gunner Gamborg har som ergoterapeut og menneske det udgangspunkt, at vi alle har ressourcer, og at disse bruges og forstærkes gennem vores 
hverdag. Også hvis vi har eller får et dårligere helbred.  

TRIV-faktorerne 

Læs mere om faktorerne på Ergoterapeutfor-

eningens hjemmeside,  

klik her for at læse mere. 

http://www.etf.dk/triv
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Interesser – hvis et menneske skal motiveres til at komme videre efter f.eks. 

tab, sygdom eller ensomhed, er det væsentligste at finde ind til, hvad der bety-

der noget for dette menneske. Hvad er passionen, og hvad har været grund-

sten i dette menneskes liv? Måske at have en smuk have og få ting til at gro. 

Hvordan kan denne grundsten overføres til livet i en plejebolig? Måske i vindu-

eskarmen, måske en enkelt løgplante kan give oplevelsen. 

 

Vaner og vilje – vaner skaber hverdagens rutiner og giver genkendelse, og vi 

og familien skal kunne genkende vores liv i hverdagen. Vi skal altid forsøge at 

give andre (og os selv) mulighed for at ville: Husk jeg vil! Og husk at spørge 

andre: Hvad vil du? Hvad kan du? Ligegyldigt hvor megen hjælp et menneske 

har brug for, og ligegyldigt hvor sårbart et menneske er, har den enkelte ret til 

valg og selvbestemmelse. Vi skal huske at spørge: Hvad vil DU? 

 

Enhver af de fire faktorer er vigtige for den enkelte. De er også vigtige i mødet 

mellem borger og social- og sundhedssystem, er vigtige i mødet med den fri-

villige verden og er betydningsfulde for, hvordan et menneske oplever mulig-

heden for at kunne fortsætte sit kendte liv f.eks. efter sygdom, tab, flytning 

m.m. Gunner Gamborg siger: ”Jeg vil opfordre til, at I som ældreråd tænker: 

Hvad kan vi gøre for at fremme TRIV i vores kommune?” 

 

Gunner Gamborg har taget 110 billeder, der hver for sig siger noget om TRIV-

faktorer. Deltagerne i seminaret vælger hver et eller flere og fortæller i små 

grupper hinanden, hvorfor netop dette billede taler til ham/hende. Opgaven er 

efterfølgende at blive enige om hvilke billeder, der er mest illustrativt for TRIV-

faktorerne, men så langt når kun de færreste. 
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