KONFERENCERAPPORT
Ældrepolitisk Konference den 8. maj 2018

Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
- en konference om etik, prioriteringer og økonomi i ældrepolitikken - nationalt og lokalt

Leder

Tak for sidst!
Tirsdag den 8. maj var Nyborg Strand ramme om Danske
Ældreråds ældrepolitiske konference, som havde titlen
”Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?”. Og sikke en
dag, det blev! Vi var flere end 550 deltagere, hvilket er ny
rekord. Det var på alle måder en flot dag, og jeg tror, at
alle forlod Nyborg Strand klogere, end vi var, da vi satte
os tilrette om morgenen. Værdighed er noget vi har talt,
og taler, meget om, og en dag som vores konference understreger, at det er der også god grund til. Vi fik mange
gode og tankevækkende indlæg, som, i hvert fald hos
mig, har skabt grobund for eftertanke og refleksion. Jeg vil
gerne her opsummere nogle få af de ting, der gjorde indtryk på mig:
Borgmester Joy Frederiksen fra Roskolde indledte med at
tale om ældrerådenes svære opgave i at være med til at
prioritere, også når det gør ondt. Hun opsummerede med
tre konkrete råd til ældrerådene: Gem jer selv lidt væk og
sæt jer lidt ud over jer selv, vær proaktiv og pas på med at
alliere jer med nogen bestemt, men hold fast i at have
konsensus.
Danmark som socialt foregangsland
Knud Aarup, som er formand for Socialpolitisk Forening,
talte i det næste hovedoplæg om, at vi oplever en skævvridning i Danmark, hvor de rige bliver rigere og de fattige,
fattigere. Han advokerede for behovet for, at kommunerne
bliver genplaceret i en demokratisk rolle, hvor det er kommunalbestyrelsen, der formidler og sammenbinder. Knud
Aarup sagde, at der skal være en balance mellem samfundets sektorer: Det offentlige, private, civilsamfundet.
Knud Aarup slutter af med at fastslå, at Danmark skal være et socialt foregangsland, og at vi skal ændre vores
tænkning for at blive det.
Grænser for det frivillige
I det næste hovedoplæg fortalte Thomas Bøje, som er
professor ved Roskilde Universitet, om borgerinddragelse.
Thomas Bøje talte bl.a. om vigtigheden af at genopfinde
det civile samfund, som forbinder borgeren med det offentlige. Det er vigtigt, fordi det aktive civilsamfund er vigtigt for at skabe fornyelse, dialog og kreativitet blandt borgerne i sammenhæng med myndighederne. Thomas Bøje
fortsatte med at sige, at skal civilsamfundet gennem dialog og sociale relationer sikre, at borgerne bliver knyttet til
fællesskabet, da må bestemte forudsætninger være tilstede: Lighed i økonomiske og sociale ressourcer. Anerkendelse og respekt for sociale og kulturelle forskelle. Sikre,
at mindretalsrettigheder tilgodeses. Thomas Bøje sluttede
med at understrege, at der er grænser for, hvad frivilligheden kan påtage sig, og at man aldrig kan forlange det
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samme af en frivillig, som af en offentligt ansat. Han opfordrede ældrerådene til at involvere borgerne gennem ældreråd, men med respekt for den enkelte borger.
Hvad er værdighed?
Den sidste hovedoplægsholder var Jacob Birkler, filosof,
forfatter og fhv. formand for Etisk Råd som talte under
overskriften: ”En etisk og værdig alderdom i kommunale
hænder”. Jacob Birkler lagde ud med at tale om, hvad
værdighed er, og han slog fast, at det ikke er en objektiv
størrelse men i den grad afhænger af øjnene, der ser. Jacob Birkler taler om ordet ”værdig”, som han mener er
lettere at opfatte, ved at se dets betydning som ”Vær Dig”.
Det vil sige, at vi skal skabe rammer for, at man kan være
den, man ønsker at være. Der er ifølge Jacob Birkler tre
etiske lakmusprøver, som han mener, vi bør gøre brug af
og reflektere over i kommunalpolitikken og kommunikationen. De tre lakmusprøver er: ”Teknologi som supplement
eller erstatning” ”Kan løsninger fravælges?”
”Pårørendeinddragelse eller pårørendeunddragelse?” Jacob Birkler slår fast, at det er så vigtigt, at vi reflekterer
over, hvad der virkelig kræver nærvær – altså, at man
SKAL tale sammen ansigt til ansigt. Og med den stigende
tilgængelighed i forhold til data, er det også vigtigt at vi
forholder os til, at fortroligheden bliver mindre, i takt med
den stigende tilgængelighed.
Ud over de spændende hovedoplæg havde vi på konferencen 11 forskellige og interessante seminarer med inspirerende oplægsholdere og livlig debat. I kan læse referater fra seminarene her i konferencerapporten.
Vi ses på Vingsted
Jeg vil gerne opfordre til, at I giver jer tid til at læse denne
konferencerapport, for der er masser af god og relevant
viden, der kan bruges i arbejdet i ældrerådet. I rapporten
finder I desuden links til de enkelte oplægsholderes slides
i de enkelte referater.
Endelig vil jeg gerne sige på gensyn til efteråret, hvor vi i
Vingstedcentret afholder ældrepolitisk konference den 15.
november.

Erik Stagsted,
Landsformand

Tale ved Ældreminister, Thyra Frank
Ældreminister Thyra Frank deltog den 7. maj i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde. Ældreministeren indledte med rosende ord til de fremmødte
ældreråd, for at være meget aktive frontkæmpere og
spydspidser ude i kommunerne. Hun pointerede:
”Sammen er det vigtigt, at vi har tydelige værdier at
kæmpe for og bidrage med for at sætte rammerne
og kursen for en respektfuld ældrepleje. Jeg kalder
jer for frontkæmpere og spydspidser ude i kommunerne, for det er netop jer lokalt, som er med til at
sørge for, at ældres hverdag er tryg og værdig, og
det skal I have en inderlig tak for”!
Ældreministeren fortsætter: ”Peter A.G. har skrevet –
Når jeg bliver gammel, skal bugten være så fuld af
liv, der hvor solen går ned. For intet liv gemmes væk,
for at forsvinde helt alene med sin ensomhed”. ”Det
er vigtigt, at også ældre medborgere har mulighed
for at bestemme over deres eget liv. Ingens liv skal
gemmes væk. Ingen skal forsvinde alene med sin
ensomhed. Vi skal derfor huske at møde det enkelte
menneske med medmenneskelighed og respekt, så
man også i sine sidste leveår kan bevare egen selvforståelse og værdighed”.
Ældreministeren taler herefter om den kommende
plejehjemsoversigt. Plejehjemsoversigten skal give
klarhed og tryghed i et af de vigtigste valg i den tredje alder. Alle plejehjem er forskellige, og det er ældre
også. ”Vi mennesker er forskellige. Og som jeg plejer
at sige, så fødes vi som originaler og skal ikke dø
som kopier. Derfor fremhæver ministeren det positive ved, at det nu bliver muligt via oversigten at sætte
sig ind i, hvilket plejehjem, som har de faciliteter, der
passer bedst til den enkelte ældre”.
Holdninger og værdier har vi fortsat et stort behov for
at forholde os til. Det var derfor en stor glæde for ældreministeren at kunne præsentere Sundheds- og
Ældreministeriets nye katalog ”Værdighed i Ældreplejen – En Hjertesag” på Filskov Friplejehjem i
marts måned. I kataloget samles op på de initiativer,
som skal styrke de grundlæggende værdier i ældreplejen.
Netop på baggrund af kataloget samt en snak om
holdninger og værdier, vil ældreministeren gerne invitere ældrerådene til en række dialogmøder rundt i
landet (Se datoer og steder nedenfor). Ældreministeren håber, at mange ældreråd vil deltage, og hun vil
glæde sig til at høre om gode ideer og forslag til området for ældreomsorg.
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Ministeren vender tilbage til kataloget ”Værdighed i
Ældreplejen – En Hjertesag”. Hun siger: ”For mig er
det netop en hjertesag med fire pejlemærker. De fire
pejlemærker for den gode ældrepleje, er styrkelse af
ældres selvbestemmelse, bedre plads til pårørende,
adgang til fælleskab for alle og mere nærvær i livets
slutning. ”Jeg mener, at disse fire forhold er helt essentielle for en god og værdig ældreomsorg”. Ældreministeren fremfører, at hun er klar over, at langt de
fleste steder er disse værdier tilstede, men alle skal
med, og alle skal have fokus på værdierne og aldrig
slippe dem af syne.
Ældreministeren taler herefter om, at der i den seneste tid heldigvis har været øget fokus på en værdig
død. Livet før døden er dog den vigtigste, fremhæver
ministeren, samt at vi skal være optaget af at leve
livet fuldt ud – hele livet. Dette er også et område
som ældreministeren meget gerne taler mere om på
de fem dialogmøder med ældrerådene rundt i landet.
Ministeren fremhæver, at hun i det hele taget holder
meget af at få gode råd og inspiration, når hun er
rundt i landet. Indtil videre har ministeren haft fornøjelsen af at besøge 78 af landets 98 kommuner.
Afslutningsvis, og som lovet, siger ældreministeren
noget om, hvordan hun mener, at ældrerådene kan
spille en rolle og være med til at løfte ældreomsorgen. Atter fremhæver hun ældrerådene som spydspidser i dialogen med borgerne og kommunalbesty-

relsen. ”I skal bruge jeres gode intentioner til at skabe konstruktive forbedringer i ældreplejen. I har en
særlig indsigt, som I skal bruge til at sikre, at kommunerne løfter deres del af indsatsen, og I skal spille
ind med vigtig viden om, hvad der ældrepolitisk har
virket, skal mere af, og om ældrepolitikken er for generel mm.”.
Ældreministeren fremhæver, at der på årets Finanslov er afsat midler til et nyt område i værdighedspolitikken, nemlig de pårørende. Pårørende er så væsentlig en spiller i ældreomsorgen, og derfor skal vi
have langt bedre fokus på den store indsats de bidrager med, og skabe nogle rammer for dem som er
værdige, kommenterer hun. Værdighedspolitikkerne
skal fornyes, og her skal de pårørende nu indgå.
”Værdighedspolitikkernes fornyelse er en vigtig opgave for jer. I skal huske, at I er en vigtig stemme, for
I ved, hvor skoen trykker. Mange af jer er pårørende,
og I ved, hvordan man som pårørende gerne vil inddrages, støttes og hvad der skal til. Jeg opfordrer jer
derfor på det varmeste til, at sætte jeres egne erfaringer i spil, og bl.a. også blande jer i debatten om
hvad der skal til for at skabe rammer for en værdig
død. I min tid ude i virkeligheden sagde jeg altid til
mit personale, at de pårørende er vores nærmeste
samarbejdspartnere. Det mener jeg i den grad stadig.”
Ministeren slutter af med at fremhæve, at for hende
er kernen i en værdig ældrepleje, at man som ældre i
vid udstrækning har samme grad af valgfrihed som
ældre, som man havde da man var yngre. ”Mister
man først retten til at være forskellig, mister man og-
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så let gnisten, lysten og troen på livet”. Det vil ældreministeren gerne, at ældrerådene er med til at modvirke, ved at søge indflydelse og bidrage med deres
specielle erfaringer, indsigt og medmenneskelighed.
”Tak fordi I bruger noget af det allervigtigste, som vi
mennesker har, nemlig jeres tid. Tak for alt det I gør
for at gøre en forskel og bidrage til at skabe en værdig ældrepleje og omsorg”, afslutter ældreministeren.

DIALOGMØDE MED ÆLDREMINISTEREN
Datoer og steder
DATO

REGION

21. juni

Sjælland

25. juni

Fyn

16. august

Nordjylland

24. august

Midtjylland

27. august

Nordsjælland

Nærmere information om tidspunkt og sted for
hvert enkelt arrangement udsendes til formænd
for ældre-/seniorråd.

Kommunens opgaver, økonomi og samarbejde med ældrerådet
Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune
Joy Mogensen har bygget sit oplæg op om tre anbefalinger til ældrerådene og analyserer ældreomsorg
og -indsats i kommunen op mod Halfdan Rasmussens digt, Livet er en morgengave.
Hun takker for invitationen og siger, at hun forestiller
sig, at det nok ikke er embedsmanden, borgmesteren, som Danske Ældreråd har inviteret til at komme
og tale, men at vi gerne vil høre om det hun har at
sige om, hvor det af og til gør ondt at være i politik.

Herefter tager Joy Mogensen fat i Halfdan Rasmussens kvad om helte: ”Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor, der står krokus i min have,
der står øller på mit bord”. Når Halfdan Rasmussen skriver sådan, om det gode liv, så er der ingen
tvivl om, hvad vi alle opfanger som det gode ved at
være dansker, og hvad vi sætter værd i, siger Joy
Mogensen. Livet handler således ikke altid om kroner og øre, men om hvad livet egentlig handler
om. Og det er lige netop det, der er svært at tage
med ind i en organisation, og ind i et demokrati,
fordi man er nødt til at prioritere.

re værdigt i forhold til opgaverne. Forstår man det,
siger Joy Mogensen, så får man ørenlyd hos politikkerne og en kæmpe gennemslagskraft i sit byråd.

Joy Mogensens andet råd lyder: ”Vær proaktiv”. Her
taler Joy Mogensen om, hvordan hun ser at vores
samfund er blevet præget af, at det hele skal gå lidt
hurtigere, og her kan det være vanskeligt ikke at fare
Og her er det, fortsætter Joy Mogensen, at ældrevild, når livet går op og ned. Man kan godt tro, at alt
rådet kommer ind i billedet. For i sin kerne er det jo er muligt i sådan en verden. Men nej i vores verden
lige netop det, som ældrerådet skal bistå med er det væsentligt at spille med og spille ind med idenemlig at prioritere, træffe de svære beslutninger
er. Joy Mogensen siger, at ældrerådets opgave i høj
og agere i det felt, hvor det gør ondt. ”I er et folkegrad drejer sig om at spille kommunalbestyrelsen
valgt forum – vi har alle sammen
bedre. Men at spille kommunalbemuligheder for at involvere os,
styrelsen bedre, er ikke det samme
men I, som ældreråd, har en opsom at påpege alle fejlene, men
gave. I har en fornem opgave,
ved proaktivt at bidrage – sådan
som del af demokratiet, er lovbefår man lydhørhed, indflydelse og
stemt, sekretariatsbetjent, og I
anerkendelse.
Ældrerådet skal pakke sine
har lov til at kommentere på alle
politiske holdninger samsager, men det giver også et anDet tredje råd lyder: ”Pas på med
men, pakke sig selv lidt
svar”, pointerer Joy Mogensen.
at alliere jer med nogen bestemte”.
væk og samarbejde kon”Og det er netop derfor, at jeg
Joy Mogensen uddyber, at det
struktivt, så har og får ældgerne vil tale om, hvad der gør
godt kan være en god ide i en enrerådet en stor gennemondt, og hvor ældrerådet har en
kelt sag og i et kort tidsrum, men
slagskraft
opgave”, siger Joy Mogensen.
ikke når det gælder lokalpolitik i
Hun fortsætter med at give ælddet lange løb. I Danmark har vi
rerådene tre råd til det gode samkonsensus lokalpolitik, og det betyarbejde med byrådet.
der, at der lægges op til beslutninger og kompromiser på tværs, og
Joy Mogensens første råd lyder:
kan vi ikke det, så er der noget
”Ældrerådet skal pakke sine politiske holdninger
grundlæggende som går tabt, siger Joy Mogensen.
sammen, pakke sig selv lidt væk og samarbejde kon- Og hun tilføjer: ”Ja, så går der noget tab i det Danstruktivt, så har og får ældrerådet en stor gennemmark, som Halfdan Rasmussen beskriver så godt for
slagskraft”. Joy Mogensen uddyber med at tilføje, at
os alle. Så husk, når I sidder der, så er det vigtigt, at
det kan være svært at prioritere og samtidig skulle
vi får alle med”.
pakke sig selv lidt væk, men at det er nødvendigt,
når vi skal handle værdigt. Der er mange sager at
Joy Mogensens afslutter med at opsummere de tre
forholde sig til, og mange ydelser som en kommune
anbefalinger til ældrerådene: Gem jer selv lidt væk
er ansvarlig for. Områder som pleje, omsorg, ensomog sæt jer lidt ud over jer selv, være proaktiv og pas
hed m.v. kan godt være emner, som ikke er relevanpå med at alliere jer med nogen bestemt, men hold
te for en selv, og der er det bl.a., at man skal kunne
fast i at have konsensus.
sætte sig selv lidt væk og alligevel handle og priorite5 I Konferencerapport juni ’18

Hvad kan og bør vi gøre i Danmark for at skabe et bedre velfærdssamfund?
Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, fhv. direktør i Socialstyrelsen
Knud Aarup startede med at konstatere, at fattigdommen stiger i Danmark, og at vi har et problem med
navnlig børn, der vokser op i fattigdom. Der er også
problemer med fattige ældre, selvom aldersgruppen
65+ ældre har haft den største stigning i disponibel
indkomst af alle aldersgrupper. De rige ældre er blevet rigere, og folkepensionen har mistet betydningen
for den bedst stillede tredjedel.

Det fremgik også, at anbragte børn kommer ud af
anbringelsen uden positive effekter. Knud Aarup bemærkede, at hvis det samme var sket for kræftområdet, var der straks kommet en handlingsplan.
Mennesker med særlige behov får ikke den fornødne
støtte. Lave beskæftigelsesgrader for mennesker
med mobilitetshandicap. Endnu værre for mennesker
med psykisk sygdom. De ender på overførselsindkomst. Samme for mennesker med anden etnisk
baggrund.
Vi lever længere, men de rige lever bedre og længere. Stor stigning i antallet af hjemløse og tilgang til
varmestuer. Psykisk sårbare ældre får ikke i samme
omfang støtte som ikke psykisk sårbare ældre. Især
dem indvandrerbaggrund.
Stor forskel på fordelingen af antallet af mennesker
på overførselsindkomst i Danmark.
Et velfærdssamfund for de 60-70 pct.?
I Danmark vedligeholder vi problemerne i dag, ifølge
Knud Aarup. Flere end 20 pct. af de voksne er på
overførselsindkomst. Der er 1,1 mio. unge under 18
år, og en stor andel af dem har ikke gennemført
grundskolen. 29 pct. af ikke-vestlige efterkommere
har grundskolen som højeste uddannelse som 30årig.
Vi sender som samfund børn og unge i udenforskab,
altså det at stå uden for samfundet. Det kan medføre
misbrug, mistrivsel etc. I Danmark har vi 200.000
voksne som ikke fik et liv, de selv var herre over udviklingen af. Det koster 100 mia. kr. = 7 pct. af BNP.
Knud Aarup mener, at vi har en velfærdsillusion, altså en illusion om, at velfærdssamfundet er for alle til
alle tider. Men i virkeligheden er Danmark et velfærdssamfund for de 80 pct., og vi er ved at miste
troen på, at samfundet holder hånden under den enkelte.
Vi er bange for ikke at have penge nok, ikke at få behandling når vi er syge og ikke at have penge til
uventede udgifter. Vi er også bange for ikke at få
hjælp, når vi bliver gamle. Det er velfærdssamfun6 I Konferencerapport juni ’18

dets historiske kerneopgave.
Knud Aarup stiller spørgsmålet, om vi i Danmark vil
være et 60-70 pct. samfund i 2040?
Veje til velfærdssamfund for det 21. århundrede. Tre
afgørende/centrale værdier: Fællesskab, Lighed, Tillid. Universelt gyldige velfærdsordninger blev etableret (Kanslergadeforliget) forskellige fra England,
Tyskland, Sverige. Derfor har vi et særligt samfund,
også i Norden. Vi har brugt omfordeling til fordel for
dem, der har for lidt. I øjeblikket omfordeler vi til fordel for de rige. Vi bevæger os mod stadig større ulighed.
Hvad gør vi?
Knud Aarup mener, at der skal skiftes retning i den
tilgang, man har til udfordringerne. Alle har noget at
bidrage med til fællesskabet, men mange flere end
før kræver kompensation! Det er vigtigt at give det
personlige ansvar tilbage, men også at give støtte til,
at den enkelte bliver i stand til at kunne tage det. Vi
skal væk fra servicetænkningen, og institutionerne
skal have fokus på sociale behov; hjælp til selvhjælp
”kan man selv – skal man selv”.
Knud Aarup pointerer desuden vigtigheden af en tidlig social indsats. I Danmark har det offentlige kontakt med næsten alle børn, og derfor har vi mulighed
for at sætte tidligt ind. Et bedre velfærdssamfund
kræver flere forandringer for at kunne opfylde målsætningen om, at alle skal hjælpes.
Civilsamfundets betydning og rolle
Knud Aarup har et bud på, hvad ovennævnte forandringer skal bestå i:

 Vi skal genopdage civilsamfundets betydning og

rolle
 Vi skal gøre kommunerne til velfærdssamfundets

skal være borger- og brugerinddragelse fra starten,
og vi skal afskaffe incitamentstænkningen og registreringssystemerne.

kerne
 Vi skal genfinde socialpolitikken den ”store” social- Knud Aarup argumenterer for, at vi i Danmark skal

politik
 Genplacere ”det sociale” i alle menneske-til-

menneskeindsatser
Der skal være en balance mellem samfundets sektorer: Det offentlige, private, civilsamfundet. Balance
forudsætter uafhængighed.
Knud Aarup talte herefter om den kommunale frivillighed, og sagde, at her skal vi passe på. Der er 3000
frivillige på ældreområdet alene i Århus. Hvem styrer
dem? Civilsamfundsorganisationerne skal ind og
hjælpe kommunerne med de frivillige, så vi får en
bedre balance. Vi skal i det hele taget genopdage civilsamfundets rolle. Det aktive civilsamfund sikrer den
kritiske røst og den innovative aktør.
Vi bor i et land, hvor det kommunale selvstyre skal
fungere uafhængigt, og kommunerne skal genplaceres i en central demokratisk rolle. Vi skal genopfinde
politik på det nære plan, og kommunalbestyrelsen
skal fungere som formidler og sammenbinder. Der

genfinde socialpolitikken. Der skal være helhed og
sammenhæng i indsatsen, og vi skal væk fra silotænkningen. Vi glemmer totalitetssynspunktet og familiesynspunktet. Vi behøver i Danmark en lov om, at
alle har ret til at blive behandlet som et helt menneske, fx i jobcentersammenhæng.
Der er altid én, der er med til at bære ansvaret, der er
altid en ansvarlig i alle livsfaser. ”Det sociale” – at udvikle sig, forudsætter, at man bliver taget alvorligt –
har sin værdighed. Det er meget svært at udvikle sig,
hvis man får frataget sin værdighed. Nogle gange vil
den enkelte ikke, hvad fagpersonen vil. Genfinde
”rummet” hvor den sociale forandring er mulig.
Knud Aarup slutter af med at fastslå, at Danmark skal
være et socialt foregangsland og at vi skal ændre vores tænkning for at blive det.

SE SLIDES FRA KNUD AARUPS OPLÆG HER
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Borgerinddragelsen øges, men hvorfor skal en kommune inddrage civilsamfundet?
Thomas P. Boje, professor ved Roskilde Universitet
digt, at borgerne inddrages i beslutningsprocesserne fra
idé til realisering.
Civilsamfundets rolle
Civile organisationer har mange roller: Fremskaffelse af
sociale ydelser – oftest i samarbejde eller som supplement til den offentlige sektor - rådgivning og vejledning af
borgere, deltagelse i den politiske beslutningsproces og
vagthund uden for det politiske system, som forsvarer af
borgernes sociale rettigheder. Thomas P. Boje understreger vigtigheden af rollen som rådgiver, men at det samtidig er vigtigt, at den civile organisation har en position,
som er uafhængig af offentlige midler og fondsmidler.
Desværre ser han en stigende tendens til denne afhængighed af midler, hvilket sporer de civile organisationer ind på bestemte retninger.

Thomas P. Boje indleder sit oplæg med at sige: ”et af vores væsentligste mål i samfundet må være, at alle skal
bidrage til fællesskabet. Et værdigt samfund er kun et
samfund, hvor alle bidrager, og hvor alle har kontrol over
deres livsvilkår”. Her mener Thomas P. Boje, at civilsamfundet spiller en vigtig rolle. Han understreger – selvom
han ved, at det kan virke lidt provokerende over for denne
forsamling – at det ikke blot handler om at være rådgivere
for kommunalpolitikerne, men det handler om at være
med i beslutningsprocesserne fra idé til realisering. Borgerne skal inddrages og aktiveres både i et bottom-up og
et bottom-down perspektiv.
Han fortæller i sit oplæg om, hvorfor der er en stor interesse for borgerinddragelse og civilsamfund, og hvilken rolle
civile organisationer har i samfundet. Han fortæller om
medborgerskabets mange forskellige former og aktiviteter,
hvem de frivillige er og hvorfor de er frivillige og endelig
om vilkår for borgerdeltagelse og den demokratiske betydning for borgerinddragelse.
Hvorfor er der behov for at større borgerinddragelse
end i dag?
Der er i dag en manglende folkelig deltagelse i den demokratiske proces. Vi er gode til at deltage i demokratiet ved
brug af vores stemmeret, mens vi overlader det politiske
liv til de valgte politikere, siger Thomas P. Boje. Færre og
færre bliver medlem af politiske partier i dag, beslutningsprocesserne er blevet mere demokratiske, og der er en
voksende ulighed og forskellighed i velfærdssamfundet.
Konsekvensen af, at borgerne i dag ikke deltager mere
aktivt i den demokratiske proces bliver, at det er vanskeligt
at opfange behov og ønsker blandt de sociale grupper i
samfundet, hvorfor politikernes handlinger er meget langt
fra det, der foregår i samfundet. Det er derfor vigtigt at
aktivere borgerne, som ved, hvad der skal gøres. Det er
nødvendigt at gøre brug af nye former for deltagelse for at
få grupper, som ikke er aktive, med, og det er nødven8 I Konferencerapport juni ’18

Frivillighed og civilt engagement
Hvorfor skal der fokus på frivillighed og civilt engagement,
spørger Thomas P. Boje. Han mener, at vi skal genopfinde det civile samfund, som forbinder borgeren med det
offentlige og præsenterer tre argumenter for det civile
samfund:

 Det er en kollektiv aktør i modsætning til den individualisme, som præger meget af vore samfund.

 Det er en kreativ indsats, der foregår. Det er en modvægt til det bureaukrati, den formalisme, som mere og
mere præger den offentlige sektor.

 Det er et alternativ til den økonomiske rationalitet og
regeldominans.
Det aktive civilsamfund er vigtigt for at skabe fornyelse,
dialog og kreativitet blandt borgerne i sammenhæng med
myndighederne.
Thomas P. Boje spørger, hvilken rolle ældrerådene kan
have ift. at sikre dialog og inklusion af borgerne? Ældrerådene har i øjeblikket et vigtigt projekt ift. at eliminere ensomhed blandt ældre borgere. En vigtig sag, men spørgsmålet er hvordan, siger Thomas P. Boje. Han tror, at det
er vigtigt, at ensomheden netop elimineres ved at bygge
bro både mellem generationerne og mellem forskellige
befolkningsgrupper. I den sammenhæng kan relationerne
skabes, hvor de ellers ikke normalt ses – en vigtig måde
at inkludere borgerne på, understreger han.
Forudsætning for dialog og sammenhængskraft
Skal civilsamfundet gennem dialog og sociale relationer
sikre, at borgerne bliver knyttet til fællesskabet, da må
bestemte forudsætninger være tilstede:

 Lighed i økonomiske og sociale ressourcer.
 Anerkendelse og respekt for sociale og kulturelle forskelle.

 Sikre at mindretalsrettigheder tilgodeses.

Dette er dog langtfra altid tilfældet – stor set alle former for
civile organisationer er både inkluderende og ekskluderende.

For at holde fast i medlemmerne og forny sig, må organisationerne i højere grad kombinere det formelle med det
spontane.

Medborgerskabets forskellige former
Medborgerskab er noget vi har. Vi har dansk statsborgerskab, vi har rettigheder og pligter. Medborgerskabet og
deltagelse kan antage forskellige former:

Der er en stigende ulighed i, hvem der er frivillig. Frivillige i
dag er højtuddannede, de beskæftigede og de ældre. Unge og ældre bærer i højere grad frivilligheden i dag, men
samtidig bruges der færre timer på frivillighed i dag end
tidligere.

 Det ordinære hverdagsmedborgerskab – vores daglige
rutiner og omsorgen vi nærer for familie, naboer og
lokalsamfund.

 Det aktive medborgerskab – at tage del i det politiske
liv og være involveret i frivilligt arbejde.

 Det inkluderende medborgerskab – Inkluderer marginale grupper i samarbejde – kvindekampen, støtte og
kamp for integration af etnisk minoriteter.

 Det aktivistiske medborgerskab – omformulerer de sociale, økonomiske og politiske vilkår for det sociale liv –
kamp for ændring af samfundet.
Hvordan borgerdeltagelse bør være og virkeligheden
Borgerinddragelse bør ske i social og organisatorisk sammenhæng for at sikre udvikling af fællesskabet. Ideelt set
bør det forgå i netværk og grupper, som er autonome og
uafhængige af donorer. Civile organisationer bør være
initiativtager, organisator og vagthund, drevet af lyst og
glæde, ikke pligt og rutine. Vigtigst af alt, pointerer Thomas P. Boje, skal skellet mellem frivillig og bruger ophæves – vi er alle borgere!

Omkring halvdelen af frivilligt arbejde lægges inden for
kultur, idræt og fritid. Velfærdsområdet fylder meget økonomisk, men kun det sociale område er karakteriseret ved
en betydelig frivilligindsats. Bolig og lokalsamfund, religion
og andet, er de sektorer, hvor frivilligheden er i vækst.
Andre sektorer, hvor frivilligheden er faldende er; faglige
organisationer, miljø- og naturorganisationer, politiske og
internationale organisationer – her er der typisk sket en
professionalisering. På velfærdsområdet er der i Danmark
sket en professionalisering, mens der f.eks. i Sverige er
sket en privatisering serviceproduktionen.
Hvorfor er vi aktive?
Vi er aktive fordi, vi ønsker at indgå i sociale sammenhænge, bruge vores evner og færdigheder, samt skabe
opmærksomhed om en sag. Grænserne for borgerdeltagelse/frivillighed flytter sig hele tiden, hvorfor det er vigtigt,
at det er medborgerne, som sætter betingelserne og definerer rammerne og ikke ”systemet” – kommunen eller organisationen.
Borgerdeltagelsens effekt og begrænsninger
Borgerdeltagelse kan få større effekt ved:

Virkelighedens borgerinddragelse ser dog anerledes ud.
Oftest indgår vi i civile organisationer og sociale netværk,
som ligner os selv, og vi organiserer os efter principper og
holdninger, hvor vi kan varetage egne interesser – meget
få bryder denne barrier.
Mange civile organisationer sætter en dyd i, at det frivillige
arbejde er apolitisk og over halvdelen af organisationerne
angiver, at de ingen værdi eller ideologi har for deres arbejde. Hvorfor er de der så, spørger Thomas P. Boje – for
det vigtigste må være, at man har et værdimæssigt grundlag for sit arbejde, understreger han. Sætter organisationerne værdier på dagsordenen kan det have konsekvens
for, om de modtager midler fra det offentlige eller fonde.
Et stigende problem for mange civile organisationer, påpeger han.

 at knytte aktiviteter til borgernes sociale vilkår

Frivillighedens karakter og udvikling
Andelen af frivillige organiseret i foreninger i Danmark er
faldende, mens den individuelle frivillighed er steget markant. Der er altså sket et skifte fra foreningsfrivillighed til
mere sagsorienteret individuel frivillighed. En stor andel af
frivilligheden i dag bliver organiseret via sociale medier,
særligt blandt de yngre borgere. Der er en tendens til, at
man hellere deltager i en gruppe/aktivitet, som er spontant
organiseret gennem sociale medier frem for formelle foreninger med generalforsamling, bestyrelse, vedtægter,
mødeindkaldelser, mm.

Der er en grænse for, hvor meget borgerne kan og skal
løfte. Borgerdeltagelsen skal gro nedefra og ikke være
bundet af regler, krav, arbejdstider, forventninger, etc. Der
er derfor snævre grænser for, hvad frivilligheden kan påtage sig. Man kan og skal ikke stille de samme krav til en
frivillig som til en offentlig ansat.

 at forankre aktiviteterne i borgernes bolig-sociale omgivelser

 at borgerinddragelse understøttes af en velfungerende
infrastruktur

 at sikre, at det er borgerne, som på egne præmisser
etablerer og organiserer aktiviteterne

 støtte fra professionelle skal være opstartshjælp og
være begrænset

 udvikling af styrings- og ledelsesstruktur, som er kontrolleret af frivillige og brugere i fællesskab

Thomas P. Boje runder af med en opfordring til ældrerådene: ”Det er muligt at involvere borgerne gennem ældreråd, men det er meget vigtigt, at det er på borgernes præmisser! Gå ud til borgerne og diskutér med dem, hvad det
er for nogle behov og ønsker, som de har”.

SE SLIDES FRA THOMAS P. BOJES OPLÆG HER
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En etisk og værdig alderdom i kommunale hænder?
Jacob Birkler, filosof, forfatter og fhv. formand for Etisk Råd

Jacob Birkler indleder med at sige, at siden han besøgte konferencen sidst, har han tænkt over, om det
nu også er helt fair, måske lidt skævt og ved siden
af, at han udtaler sig om en værdig ældrepleje. Han
har jo ikke så stor erfaring, som kun midaldrende
mand. Derfor har Jakob været rundt på diverse botilbud og plejecentre, og har spurgt de livskloge ældre.
Jakob Birkler mener, at det er væsentligt at tage udgangspunkt i hvad den ældre livserfarne oplever som
værdigt og etisk.
”Værdighed tales der meget om, især i forhold til
ældreområdet og ældreplejen. Derfor er det også
væsentligt at kigge på begrebet værdighed. Her bliver man nogle gange overrasket over, hvad man tror
er værdigt! Derfor er det netop, at vi skal spørge de
livskloge, for vi har en tendens til at tro, at vi ved
hvad værdighed er for andre, og vi glemmer at spørge”, siger Jacob Birkler.
Her nævner Jacob Birkler ordet ”ældremad”, og sætter et slide på med mad i en sort plastikbakke. Mange har deltaget i debatten om ”ældremad” og lige
netop dette billede af en pølse og mos i en sort plastikbakke har skabt stor offentlig debat. Jacob Birkler
fortæller, at han på et af hans besøg på plejecentrene viste billedet til en ældre dame og spurgte, om
hun fandt ældremaden og billedet uværdigt. Hertil
svarede kvinden, nej, hun mente ikke, at der var noget uværdigt i nogle af delene, men det var uværdigt
at skulle spise så ofte alene. Værdighed ligger i øjnene der ser, minder Jacob Birkler os om, og at dette
er et eksempel på, at vi udtaler os om andres værdighed uden at spørge og forstå deres udgangspunkt.
Herefter reflekterer Jacob Birkler videre over ordet
”værdig”, som han mener er lettere at opfatte, ved at
se dets betydning som ”Vær Dig”. Det vil sige, at vi
skal skabe rammer for, at man kan være den, man
ønsker at være. Her mener Jacob Birkler, at man let
kan tale om værdighed, eller mangel på samme, hvis
mennesker udtrykker, ”jeg har svært ved at være mig
i disse rammer” eller ”jeg har svært ved at se mig
selv i det” etc. Hvis det f.eks. er i forhold til det, man
er visiteret til af kommunen, så er det jo ikke helt
godt, minder Jacob Birkler os om. ”Tænk hvis man
så fik et svar tilbage der lød - Jamen det er da værdigt nok til dig! - Så er værdigheden jo pludselig
uværdig!”
Vi har som samfund stort fokus på værdighed. Der
holdes kurser, der laves initiativer, og der uddeles
sågar værdighedsmilliarder, fortsætter Jacob Birkler.
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Men har vi det rette fokus, hvis vi ikke spørger målgruppen? Jacob Birkler har spurgt dem der rent faktisk har sagt, at de har svært ved at ”være mig” i bestemte rammer. Han er kommet frem til tre etiske
lakmusprøver, som han mener, vi bør gøre brug af
og reflektere over i kommunalpolitikken og kommunikationen.
Tre etiske lakmusprøver
Den første er ”teknologi som supplement eller erstatning”. Her siger Jacob Birkler, at vi har fået så meget
teknologi, og alle er efterhånden af den opfattelse, at
det er af det gode, men er det nu også altid tilfældet?
Alle har vi vænnet os til robotstøvsugeren, og kælesælen PARLO er accepteret. Jacob Birkler viser et
billede af en menneskelignende robot og siger, at
her er det, de fleste danskere står af. Man kan decideret ikke lide billedet, for det er jo ikke et rigtigt
menneske. Her bliver det ubehageligt, hvis teknologien bliver en erstatning for noget - i dette tilfælde et
menneske og menneskelig kontakt.
Den anden er ”kan løsninger fravælges?”. Jacob
Birkler giver et par eksempler, ”det her er kommunens tilbud til dig” eller ”du får den her elektriske
seng, fordi den kan vi lettere hjælpe dig i”. Hvad så
hvis borgeren svarer, det tror jeg faktisk, at jeg meget gerne vil takke nej til, er det så egentlig muligt?
For nogle år siden i Århus Kommune, blev alle borgere med behov for rengøring tilbudt en robotstøvsuger. Hvad hvis man havde takket nej, havde man så
ikke fået gjort rent, og er det etisk og værdigt, spørger han.
Den tredje lakmusprøve er ”pårørendeinddragelse
eller pårørendeunddragelse?”. Der tales meget om
pårørendeinddragelse, og der er mange måder at
gøre det på fra kommunal side. Men det er vigtigt at

huske, at pårørende ikke altid er neutrale oversættere af, hvad der er det rigtige for borgeren. Der, hvor
Jacob Birkler oftest har oplevet, at pårørendeproblematikken for alvor kommer på prøve, er der, hvor et
ægtepar har levet et langt liv sammen, og den ene
får demens. Her bliver begge parter selvsagt udfordret. Jacob Birkler mener, at vi i hvert fald skal være
meget opmærksomme på, hvornår der er behov for
pårørendeinddragelse og også det modsatte – pårørendeunddragelse.
Jacob Birkler taler videre om de tre lakmusprøver.
Sælen PARLO har vi accepteret, men ikke robotten,
som ligner et menneske – Vi finder det uværdigt, siger Jakob Birkler. ”Sælen er en illusion, det er robotten også, men os, der går forbi damen med robotten,
kan ikke lide illusionen”. I USA har man derfor udviklet en ny robot, LUDVIG, som ikke er så menneskelignende, og som ”også vi andre kan lide at gå forbi”.
Jacob Birkler gentager, til eftertænksomhed i salen,
”som også vi andre kan lide at gå forbi”.
Jacob Birkler taler videre om teknologien, nu i form
af en ”ringe-ble”, seneste nye TENA ble, som ringer
når den bliver våd. Samtidig med er titlen
”bleansvarlig” blevet meget almindelig, og sådanne
tiltag, mener Jacob Birkler, har et stort dilemma i sig,
nemlig at man glemmer at se ”et menneske”, men
kommer til at se en opgave -”en ble-opgave”. Lidt
polemisk reflekterer Jacob Birkler over, om man får
ekstra omsorg ved en ringe-ble, men pointerer også,
at der ikke er noget uetisk ved bleen eller producenten, men det er der helt sikkert, hvis vi ikke ser mennesket men bleen.
Etiske refleksioner og prioriteringer
I sit opsøgende arbejde har Jacob Birkler indhentet
etiske refleksioner og prioriteringer, som han vil dele

med salen og knytte nogle forklarende ord til. Det
første handler om nærhed og/eller distance. I omsorgen for hinanden, er der med telemedicin og teknologi sket så meget, som kan fikses på distancen. Derfor er det netop så vigtigt, at vi reflekterer over, hvad
der virkelig kræver nærvær – altså, at man SKAL
tale sammen ansigt til ansigt.
Alle muligheder er til stede for at ting kan gå hurtigt,
men vi skal overveje, hvad der skal gå hurtigt og/
eller hvad der skal så gå langsomt. For ting kan gå
for hurtigt pointerer Jacob Birkler. Andre etiske refleksionspunkter er frihed og/eller sikkerhed samt
våge og/eller overvåge. For meget sikkerhed kan
indskrænke frihed, og at våge over er noget helt andet end at være overvåget.
Fortrolighed og/eller tilgængelighed kommer også til
at fylde meget i de kommende år, fordi datatilgængelighed presser sig på. Men det betyder, at fortroligheden begrænses, da alt bliver tilgængeligt. Og her
mener Jacob Birkler, at vi alle nøje skal tænke over,
hvad vi kan finde os i, at være i. Tilgangspunkt og/
eller udgangspunkt er også væsentlige, for der er
meget stor forskel på, om vi tager udgangspunkt i
den du er eller tilgangen til dig. Hvis du skal hjælpe
og forstå et andet menneske, må du først tage udgangspunkt i denne persons ønsker og behov, ved
at spørge, se og lytte. Jacob Birkler fremhæver, at
når du skal hjælpe en anden person har du egentligt
ikke noget med derhen, men du skulle meget gerne
gå derfra og føle og opleve, at du har taget noget
med derfra – viden, en indsigt i ”dig” – hvad var
”værdigt” – og ”vær – dig!”.

SE SLIDES FRA JAKOB BIRKLERS OPLÆG HER
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SEMINAROPLÆG
Underernæring - et alvorligt problem for velfærdsopfattelsen
Anne Marie Beck, docent på Professionshøjskolen Metropol
Birthe Stenbæk Hansen, ernæringsfaglig konsulent i Frederiksberg Kommune
Oplægsholderne kvitterede for, at Danske Ældreråd
har taget underernæring op som mærkesag.

Der blev fortalt om projektet ”De gode Madkasser”,
som har fået penge af ældreministeren. Danske Ældreråd sidder med i projektets følgegruppe.
Oplægsholderne startede med at konstatere, at vi
bliver flere og flere ældre, og det er den hurtigst voksende del af befolkningen. Man møder underernærede både i hjemmeplejen, på plejehjem og i hospitalssektoren. En del underernærede ser umiddelbart velernærede ud, men inde under fedtlaget er der næsten ingen muskelmasse tilbage. Dette faktum kan
være medvirkende til, at underernæring ikke altid
opdages i tide.

der sig ikke til de ældres ernæringsmæssige tilstand.
Spørgsmålet er, hvorfor det ikke er muligt at få en
ernæringsplan?

Men hvad betyder det egentlig, hvis man ikke får nok
at spise og drikke i dagligdagen? Oplægsholderne
fortalte om et gammelt amerikansk studie, hvor man
kun gav forsøgspersonerne 2/3 af det, de plejede at
spise. Konsekvenserne var, at forsøgspersonerne
blev udmattede, fik dårlig kondition, svage muskler
og tabte sig. Efter et halvt år fik de lov at spise igen,
og efter yderligere et halvt år, var alle tilbage på udgangsvægten. Men mange af forsøgspersonerne
havde ikke fået kondition og muskelstyrke igen. Forsøgspersonerne var desuden deprimerede, udmattede og glemsomme, mens forsøget stod på og de ikke fik nok at spise. Og mange var ikke tilbage på udgangsniveauet et halvt år efter, at de måtte spise
normalt igen. Så det kan altså have store konsekvenser, hvis man ikke får næring nok.

Oplægsholderne gav som eksempel en pige de havde mødt, som har arbejdet både i en børnehave og
på plejehjem. I børnehaven var der masser af økologisk mad og ungerne var med til at lave mad. Men
det var der ikke noget af på det plejehjem, hvor hun
arbejdede. Hvorfor er der denne forskel? Både børnene og de ældre er afhængige af, at nogen sørger
for dem, og derfor skal deres ernæring selvfølgelig
også være i orden.

Fokus på ernæringsplaner
Oplægsholderne spørger retorisk, om det er spild af
penge at kaste en ernæringsindsats efter en 100årig? I dag kan man, hvis man er syg, få tilskud til
ernæringsdrikke. Men det kan man ikke, hvis man
”bare” er ældre. Ældre kan ikke få tilskud til ernæringsdrikke, det er et krav, at man er syg. Oplægsholderne konstaterer, at mange gamle taber vægt og
funktionsevne efter hospitalsindlæggelse. De fortæller, at mange ældre patienter kommer hjem fra hospitalsindlæggelse med en genoptræningsplan (ca. 50
pct.), men stort set ingen kommer hjem med en ernæringsplan (ca.10 pct.). Det vil sige, at man forhol12 I Konferencerapport juni ’18

I København får man mad i skolerne, og maden er
gratis, hvis familien er mindrebemidlet. Men hvorfor
skal gamle betale for maden, når man ved, at man
trives bedre, har mere muskelmasse, etc., når man
får den rigtige ernæring? Hvorfor tænker man ikke
det samme i forhold til de mest skrøbelige ældre?

Der er meget fokus på den ældremedicinske patient,
og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en handleplan
i forhold til ernæring, hvor også Danske Ældreråd
har siddet med i en følgegruppe. Handleplanen fastlår, hvor alvorligt det er for den ældre at være underernæret. Man slutter handleplanen af med at konkludere, at vi skal gøre en masse omkring ernæring,
men at det ikke må koste noget.
Praksis fra Frederiksberg
Oplægsholderne gik over til at fortælle om en ernæringsindsats for de 65+-årige fra Frederiksberg Kommune. En sådan ernæringsindsats skal spille sammen med de andre dagsordener i kommunen. Kommunen har prioriteret en ernæringsindsats, fordi der
kommer flere og flere ældre indbyggere. Kommunen
har som mål for borgerne, at de skal få bedre liv i

flere og flere år og her passer en ernæringsindsats
godt ind. Oplægsholderne understregede vigtigheden af, at mange fagligheder i kommunen skal byde
ind, og at mange kompetencer skal i spil. Vi skal ikke
arbejde i siloer, men tænke tværfaglighed.
Hvordan implementerer vi så strategien? Projektet ”I
sikre hænder” er en pakke, som bl.a. skal modvirke
fald tryksår og medicinfejl, og mener oplægsholderne, at det u-planlagte vægttab skal med. Det er lige
så vigtigt, som de andre indsatsområder i pakken.
Man har spurgt sig selv: Hvordan kommer ernæring
højt på dagsordenen? Hvad ønsker vi at opnå, og
hvordan kommer der en forbedring for den enkelte?
Det er tanken.
Hvordan får vi det med ernæring omsat i praksis?
Projektet på Frederiksberg har fået penge fra Socialstyrelsen til at undersøge, hvordan ernæringsindsatsen virker. En ernæringsindsats overfor skrøbelige
ældre virker, men en tværfaglig indsats virker endnu
bedre. Ernæringsvurdering bruges til at fastslå den
rette indsats for den enkelte. Oplægsholderne understreger igen, at det er vigtigt med samarbejde og
tværfaglighed, det er den, der virker.

Der er rigtig meget fokus på ældres ernæring i øjeblikket. Hvordan kommer vi videre? Man kan tage
det med i sundhedsaftalerne og fokusere på, hvordan vi sikrer samarbejde mellem sektorerne, det er
som nævnt tidligere vigtigt med overgangene.
Oplægsholderne slutter af med at konstatere, at der
er satspuljemidler til ernæringsindsatsten, der er lige
nu sat 13 mio. af til at beskrive den gode ernæringsindsats.

Hvad koster det? Ja, det koster noget, men de ekstra
penge er givet godt ud. Konklusionen på studiet af
ernæringsindsatsen er, at den er omkostningseffektiv.
Sektorovergange.
Hvordan går det med overgangene fra én sektor til
en anden? Der er mange, der falder i mellem de to
sektorer (hospital vs. kommune). Er der en genoptræningsplan ved udskrivning? Er der en opernæringsplan? Der er ikke lovgivet om opernæring, så
derfor mangler den i de fleste tilfælde.
Flere ældre starter op med deres genoptræningsplan
ved at få koblet mad på den. Der var også flere, der
gennemførte planen.
Oplægsholderne konstaterer også, at der er en udfordring i at sikre, at viden om den enkeltes ernæring
bliver givet videre.
I forbindelse med de nationale kliniske retningslinjer
skal man kombinere ernæring og træning til alle ældre og have specielt fokus på dem, der har en underernæringsproblematik. Alle skal have en ernæringsindsats.
Frederiksberg Kommune har nedsat et ernæringsrejsehold med en diætist og ergoterapeut, som skal
hjælpe ældre bl.a. med synkebesvær.

Læs mere om projektet
”De gode madkasser” her.

SE SLIDE FRA ANNE MARIE BECKS OG BIRTHE STENBÆK HANSENS OPLÆG HER
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Kommunale kvalitetsstandarder - et udtryk for kommunalt
serviceniveau
Lene Jensen, sundhedschef i Randers kommune
føres ud i livet.
Som sundhedschef tog Lene Jensen udgangspunkt i
kommunens centrale opgaver i omsorg, som er:
 At tilbyde personlig hjælp og pleje
 At give hjælp og støtte til nødvendige opgaver i

hjemmet og tilbyde madservice
 At tilbyde rehabiliteringsforløb
 At varetage aktiviteter, som sikrer genoptræning

samt vedligeholdelsestræning for borgerne
Når borgere og ældreråd kan opleve, at serviceniveau og kvalitetsstandarder varierer fra kommune til
kommune er det fordi, loven ikke foreskriver noget
om indhold og omfang af kommunens opgaveløsning.

Lene Jensen, der var nyudnævnt sundhedschef, tog
naturligt udgangspunkt i Randers Kommunes arbejde med serviceniveau og kvalitetsstandarder, men
pointer og generel viden fra Randers Kommune kan
sagtens bruges af ældreråd i andre kommuner.
En af ældrerådenes faste opgaver er hvert år at gennemlæse, drøfte og afgive høringssvar på de kommunale kvalitetsstandarder, der vedrører ældre i
kommunen. Alle kommuner skal hvert år udarbejde/
revidere kvalitetsstandarder på hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter serviceloven §§ 83,
83a, 86, samt for forebyggende hjemmebesøg (§
79a).

En kvalitetsstandard oplyser borgerne om, hvad de
har ret til og klargør over for de, der leverer ydelsen,
hvilken indsats, der skal leveres.
En kvalitetsstandard viser, hvilke overordnede politiske beslutninger en kommunalbestyrelse har truffet
om serviceniveau og ressourcer i plejen og skal beskrive de konkrete operationelle mål for, hvordan de
politiske målsætninger indgår i driften.
Forholdet mellem serviceniveau og kvalitetsstandarder er følgende:
Serviceniveau udtrykker til hvilket niveau det politisk
er besluttet, at en kommune som udgangspunkt løser en opgave. Det er en mulighed, men ikke lovpligtigt, at kommunen udarbejder ”generelle vejledende
serviceniveauer” for andre indsatser end de lovpligtige.
Kvalitetsstandarden beskriver de konkrete, operationelle mål for, hvordan disse politiske beslutninger
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Når to borgere i samme kommune ikke får den samme ydelse er det fordi, en kvalitetsstandard er en
standard, men at der altid skal laves en individuel og
konkret vurdering af borgerens behov, problemstillinger, ønsker m.v.
Lene Jensen ville gerne gøre helt klart, hvem der har
hvilke opgaver, og hvad der kan skrues på ift. serviceniveau og kvalitetsstandarder, da det er vigtig
viden for ældreråd.
Hvem har hvilke opgaver?
Det er kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at der
er afsat ressourcer til at gennemføre det af dem besluttede serviceniveau.
Det er bl.a. myndighedens opgave at sikre, at der
træffes afgørelser, der stemmer overens med serviceniveauet samt at sørge for, at alle borgere får en
konkret og individuel vurdering af deres behov ved
ændringer i serviceniveauet.

Jo bedre koordinering
fra den kommunale side
jo større helhed oplever
borgeren

Hvad kan der skrues på i den enkelte kommune?
Loven skal holdes, men der er mulighed for lokalt at
skrue på serviceniveauet (kan hæves eller sænkes).
Lene Jensen gjorde det klart, at det kan volde problemer i en kommune, hvis politikerne fastlægger et
serviceniveau, som de der visiterer så er forpligtet til
at fravige for at opfylde lovens krav om, at borgerens
åbenlyse behov skal dækkes.
Serviceloven er en faglig rammebetingelse for medarbejderne, og der er visse krav, der skal overholdes.
Randers kommune er ved at revidere de eksisterende kvalitetsstandarder, og de har lagt sig fast på følgende ramme: Kvalitetsstandarden udarbejdes inden
for det nuværende serviceniveau, og kvalitetsstandarden udarbejdes med en rehabiliterende tilgang og
model.

Der blev fra salen spurgt til, om pårørende var indskrevet i kvalitetsstandarderne og tillige, hvad man
skal gøre som pårørende, hvis man har sin plejekrævende mor i Randers Kommune, men selv bor i en
anden kommune. Hvilket serviceniveau gælder så?
Det blev fra salen tillige fremhævet, hvor vigtigt det
er, at myndigheden tænker i et koordinerende perspektiv og ikke kun i enkelt dele. Borgerens liv skal
fungere som et hele, selvom det består af mange
forskellige dele og flere kvalitetsstandarder. Udgangsreplikken var:
”Jo bedre koordinering fra den kommunale side jo
større helhed oplever borgeren”!

Formen ændres fra et digert værk på 177 sider til en
mere borgervenlig model og pjece.
Der er planlagt en proces, hvor i alt 70 personer fra
ældre- og handicapråd, udvalg, ledere, medarbejdere, forvaltning m.fl. deltager i en workshop og giver
tilbagemelding på det foreløbige arbejde.
Lene Jensen viste eksempler fra dette arbejde – se
eksemplerne på slides, her.

SE SLIDES FRA LENE JENSENS OPLÆG HER
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Værdig ældreomsorg - nu med et hverdagsrehabiliterende perspektiv
Gitte Lundsgaard, terapeut i Fredericia Kommune
Christina Holst, planlægger i Fredericia Kommune
Christina Holst og Gitte Lundsgaard fortæller på seminaret om det oprindelige sigte med hverdagsrehabiliteringen, status på området og giver konkrete eksempler på, hvordan hverdagsrehabiliteringen praktiseres i dag.
Hverdagsrehabiliteringen i Fredericia starter op som
projekt i 2008 på baggrund af erfaringer, som kommunen har samlet i Sverige.
I opstarten bestod hverdagsrehabiliteringen af 21
medarbejdere – hjemmetrænere, hjælpere og assistenter, sygeplejerske, planlægger og leder. Planen
var at udvide medarbejderstaben til 24 medarbejdere, men de erfarer tidligt i projektfasen, at behovet og
grundlaget for så mange medarbejdere ikke er der. I
dag er de ni medarbejdere ansat i hverdagsrehabiliteringen.
I begyndelsen var der tilknyttet to visitatorer, som
visiterede borgere til hverdagsrehabiliteringen ift., om
de havde rehabiliteringspotentiale, og om de tilhørte
målgruppen for tilbuddet. I dag, hvor hverdagsrehabiliteringen er i drift, er det alle visitatorer i kommunen, der kan visitere borgere til tilbuddet.
Målgruppe og visitering
Hverdagsrehabilitering er et tilbud primært til nye
borgere, der efterspørger pleje eller praktisk hjælp,
og som visitationen har vurderet har et rehabiliteringspotentiale.
Borgerne visiteres efter § 83a i Serviceloven. Borgere uden for målgruppen for hverdagsrehabilitering er
borgere med lav mestringsevne og terminale borgere.
Tilbud om hverdagsrehabilitering er altid tidsbegrænset, da det er formålet gennem en intensiv indsats at
få borgeren til at genvinde sin funktionsevne i forhold
til at klare opgaver i dagligdagen. Gennem støttende
og trænende hjælp - og med udgangspunkt i den enkeltes hverdag, sætter de borgeren i stand til igen at
kunne klare sig selv bedst muligt og genvinde frihed
og uafhængighed.
Forløbet kan vare fra et par ugers varighed op mod
seks til otte måneders varighed.
Hverdagsrehabiliteringen dækker hele kommunen og
er ikke distriktsopdelt som andre hjemmeplejegrupper. Alle ydelser dækkes, både personlig pleje, indkøb, rengøring og tøjvask.
Der er ca. 30-40 borgere i gang af gangen i tilbuddet.
Det er meget forskelligt, hvor mange besøg borgerne
får. Nogle får besøg en gang om ugen (f.eks. et
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bad), andre for besøg op til flere gange om dagen.
Borgernes forløb i hverdagsrehabiliteringen
Hvis borgeren bliver visiteret til hverdagsrehabilitering, vil borgeren blive indkaldt til en indledende
samtale med det tværfaglige hverdagsrehabiliteringsteam. Til samtalen opstiller borgeren sammen
med hverdagsrehabiliteringsteamet konkrete mål for,
hvilke hverdagsgøremål borgeren gerne vil klare
igen. Målene skrives ind i Borgerens Plan.
Målene kan f.eks. være at; tage bad, tage tøj på, anrette måltider, vaske tøj, gøre rent, købe ind, genoptage sociale aktiviteter, eller noget andet som har
betydning for borgerens hverdag.
I borgerens plan fremgår det, hvad årsag er til behov
for hjælp, mål, handlinger og opfølgninger. Planerne
er en vigtig del af indsatsen både for assistenter og
hjemmetrænere, som kommer ude hos borgeren –
har en kontaktperson for borgeren fri et par dage,
kan en anden assistent, som overtager besøget, læse borgerens plan og se udviklingen i borgerens forløb og se, hvordan vedkommende kan støtte den
igangværende udvikling.
Planerne fungerer altså som vigtig dokumentation for
hverdagsrehabiliteringsteamet og særligt for de medarbejdere, som ikke har daglig gang hos borgeren.
Afslutning af forløb
Afslutning af forløb i hverdagsrehabiliteringen sker
altid i samarbejde med borgeren, hvor de afstemmer
om borgeren er tryg ved at skulle klare sig selv. Nogle borgere bliver selvhjulpne i kræft af, at en pårørende kan hjælpe – typisk en ægtefælle. Her er de meget opmærksomme på, om den pårørende kan magte opgaven.
Afsluttes borgere med behov for hjælp fremadrettet,
har de kontakt til visitationen ift. deres vurdering af,
at borgeren har behov for anden hjælp. Visitator har

derefter en samtale med borgeren, som skal vælge
ny leverandør. Her sker der en fysisk overlevering
med en kontaktperson fra hverdagsrehabiliteringen
og den nye leverandør.
Tværfagligt samarbejde
De har stort fokus på tværfagligt samarbejde, da teamet består af forskellige fagligheder - både terapeuter, assistenter og sygeplejersker. Der udover er der
samarbejder med andre grupper som f.eks., læger,
sygehuse og genoptræningscentre, m.fl.
Teamet har daglige møder alle hverdage, hvor de
laver opfølgning på borgernes forløb og får vendt
eventuelle problemstillinger.

De afholder tværfaglige udviklingsmøder hver 12.
uge, hvor der er fokus på, hvordan de kan højne det
tværfaglige samarbejde samt udvikling af medarbejderne i teamet – f.eks. undervisning ift. komplekse
sygdomme.
Hver 8. uge afholder de sygeplejefaglige udviklingsmøder. I dag, hvor mange borgere kommer tidligere
hjem fra sygehusene er de også det dårligere. Mange borgere er langt fra raske, selvom de er færdigbehandlet. Derfor har de mange sygeplejefaglige problemstillinger – både medicinsk, sårbehandling, dårlig ernæring m.m. Der er altså mange borgere i hverdagsrehabiliteringen, der modtager sygepleje, hvorfor de har møder mellem sygeplejerskerne og assistenterne, hvor fokus er på specielle sygeplejefaglige
problematikker ift. borgeren. Sygeplejerskerne klæder assistenterne på til også at kunne favne borgere
med disse problematikker.

Christina Holst og Gitte Lundsgaard bemærker, at
den største ændring er den øget fokus på ernæring
hos borgerene. De fleste borgere i tilbuddet har haft
uhensigtsmæssigt vægttab op mod indlæggelse, de
har dårlig ernæringsstatus og lav appetit. Det er
svært at træne og genvinde sin funktionsevne, hvis
man ikke får spist eller bevæget sig, pointerer oplægsholderne.
Der udover er borgerne i tilbuddet også blevet mere
komplekse i dag. I projektfasen var det ofte borgere,
der havde brækket en arm eller et ben. I dag fejler
borgerne flere ting og har mange komplekse sygdomme.

Resultater
Hverdagsrehabilitering har været i gang siden oktober 2008 og har vist gode resultater.
Ca. 1/3 af de borgere, der efterspørger praktisk
hjælp eller personlig pleje bliver vurderet til at have
et rehabiliteringspotentiale. Af disse borgere blive
knap halvdelen helt selvhjulpne efter hverdagsrehabiliteringen, og lidt over en tredjedel får lettere hjælp
end det, de først efterspurgte. Så resultaterne viser,
at mange vender tilbage til et uafhængigt hverdagsliv.

Evalueringer og erfaringer viser også, at der er stor
tilfredshed blandt borgerne med trænerne i hverdagsrehabiliteringen og, at der er effekt af træningen. Det giver en god kvalitet i plejen, og samtidigt er
det gavnligt i forhold til, at der bliver flere ældre i
årerne frem.

Det tværfaglige bruges også ved et af de første besøg hos borgeren, hvor både terapeut/sygeplejerske
og hjemmetræner kommer ud til borgeren.
Der udover har de fået fokus på tværfagligt samarbejde med kommunens nyligt ansatte ernæringskonsulenter, hvoraf den ene konsulent kommer i hverdagsrehabiliteringen en dag om ugen.
En af hverdagsrehabiliteringens største samarbejdspartnere er den almindelige hjemmepleje. De borgere, som ikke bliver afsluttet til selvhjulpenhed skal
vælge leverandør blandt den kommunale hjemmepleje og private leverandører – her overgiver hverdagsrehabiliteringen hjælpen til en ny leverandør.
Hvor er de i dag?
Det politikerne ønskede med at oprette hverdagsrehabiliteringen for 10 år siden, er stort set sådan, som
tilbuddet fungerer i dag. Der er ikke ændret meget på
strukturen i borgerens forløb igennem de 10 år.

SE SLIDES FRA GITTE LUNDSGAARDS OG CHRISTINA HOLSTS OPLÆG HER
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Hvordan vil fremtidens ældre bo - og hvad er konsekvenserne?
Poul Erik Weidemann, direktør i den erhvervsdrivende fond, OK-fonden

 Private plejeboliger uden kommunal medfinansie-

ring
 Nye ejer og medejerformer
 Nye servicemodeller med en blanding af offentlig

og privat betalt service
 Alderdomshjem i ny fortolkning
 Aldersintegrerede bofællesskaber (familier/ældre)

Boliger, der skal bygges til ældre bosat i kommunerne er et af de områder, ældrerådene skal interessere
sig for, og hvor kommunalbestyrelsens beslutninger
har en meget langsigtet konsekvens. At bygge i dag
er også at bygge for fremtiden. Paul Erik Weidemann
holder oplæg i mange kommuner og debatterer boliger til ældre med både politikere, fagfolk og gerne
med ældreråd. Der er virkelig kommet fokus på ældreboligpolitik og de mange forskellige boligtyper –
ikke mindst set i lyset af, at der i dag er flere end 1.
mio. der er fyldt 65. år

Kun få blandt seminarets deltagere svarede bekræftende på, at de havde planer om at flytte på plejehjem, mens langt hovedparten havde planer om at
blive boende i eget privat hjem resten af livet. Og
sådan har danskerne det. Der er dog en del af os,
der får brug for betydelig pleje og omsorg i de sidste
1-2 år af vores liv. Det må kommunen indstille os på
og bygge efter. Forskningen viser på den anden
side, at vi generelt lever længere og også er friskere
i længere tid – det skal vi også have med i overvejelser om boligbyggeri i kommunerne.
Mange flytter ikke af lyst, men flytter af nød og 2-3
pct. af os kan regne med at bo den sidste tid på et
plejecenter.
Poul Erik Weidemann fremhævede, at det bedste er
at flytte i tide – til den rigtige bolig. Så er der overskud til at skabe nye relationer, som vi hidtil har gjort
i livet, når vi flyttede hjemmefra og til studiebolig og
videre fra denne til familiebolig. Det er også vigtigt
som midaldrende eller som ældre.

Udgangspunktet for seminaret var, at der ikke er ét
svar på spørgsmålet om, hvordan ældre vil bo. Der
er mange svarmuligheder, og det er dem OK-Fonden
arbejder med. OK-Fonden bygger alt fra seniorbofællesskaber til hospices – og altid ud fra følgende to
perspektiver:

Flere var overraskede over at høre, at 30 pct. fra
hospices udskrives. De udskrives til at dø hjemme ofte efter eget ønske. KL har beregnet, hvor danskerne dør og hospitalerne kommer ind på en klar
førsteplads idet 43 pct. dør under indlæggelse, 35
pct. dør hjemme og 22 pct. dør på plejehjem.

1) ”Mennesker skal kunne forfølge deres drømme og
leve livet – hele livet”

Poul Erik Weidemann gennemgik boligens funktion
og form med udgangspunkt i, hvad boligen skal kunne:

2) ”Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og
tryghed er omdrejningspunktet, uanset livssituation,
alder og helbred”.
Direktøren, for den erhvervsdrivende men non-profit
Fond, gjorde klart, at han ikke ville agitere for en
særlig finansiering, men at en sammenblanding mellem offentlig og privat finansiering kan give nye svar.
Vi vil i fremtiden se nye ”hybridbyggerier”
f.eks.:
 Private seniorboliger, der udlejes, men er bygget

med pensionskasse eller institutionelle investorer
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Den private støttende bolig til beboere med begrænset funktionstab og social orientering mod familieliv og personlige venner
Den kollektive, støttende bolig til beboeren med
begrænset funktionstab og social orientering mod
andre beboere
Den sociale plejende bolig til beboeren med omfattende funktionstab (demens eller fysiske funktionstab) og social orientering mod andre beboere
Den private, lindrende bolig til beboere med be-

grænset funktionstab og social orientering mod andre beboere

OK-Fonden driver en del plejehjem/plejecentre og
med erfaring herfra talte direktøren om de pårørende
som den kritiske forbruger. Historisk har vi professionaliseret meget af den omsorg som tidligere lå i familien, og det har givet plads til den kritiske pårørende
over for den offentlige omsorg. Der er behov for at
pårørende og professionelle finder sammen om at
pleje/passe den ældre - ikke, at de modarbejder hinanden.

For de blandt deltagerne i seminaret, der var særligt
interesserede i bofællesskaber kan man søge mere
viden om bofællesskaber i Realdania.
Danske Ældreråd arrangerede i 2016 og 2017 i samarbejde med Realdania og Danske Seniorer et event
på Folkemødet om netop dette tema.

Poul Erik Weidemanns konklusion på seminaret var,
at fremtidens ældre vil bo som nutidens mennesker,
men med et tvist. Mangfoldigheden ønsker og dermed også i bolig- og finansieringstyper bliver kun
større. Vi skal ikke være så bange for de private tiltag, de vil lette presset på de offentlige kasser.

SE SLIDES FRA POUL ERIK WEIDEMANNS OPLÆG HER
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En værdig død - hvad er det?
Lisbet Due Madsen, hospiceleder på Arresødal Hospice i Frederiksværk

Lisbet Due Madsen satte rammerne for at fortælle
om livskvalitet, rettigheder og etik ift. livets afslutning,
ved at sætte ord på værdighedsbegrebet og dets
indhold.
Lisbet Due Madsen indleder seminaret med FNs verdenserklæring om menneskerettigheder, artikel 1:
”Alle mennesker er født frie og lige i værdighed”,
som udgangspunkt for, hvordan man kan arbejde
med en værdig død. Hun fortsætter med at definere
begrebet værdighed. For hvad er værdighed for en
størrelse? Værdighed er at være til, at have værdi –
hvert enkelt menneske har værdi, uagtet alder, størrelse, farve, køn eller uddannelse, påpeger Lisbet
Due Madsen. Værdighed handler om at have selvværd, selvfølelse og selvagtelse. Lisbet Due Madsen
forklarer det ud fra en episode, hun oplevede til et
møde med ALS-patienter. En patient beskriver værdighed som noget, man har i sig selv, men som noget andre kan tage fra en. Hvis patienten f.eks. spildte sin mad, og hjælperen ikke var opmærksom og fik
fjernet maden, så følte patienten sig usoigneret og
dermed uværdig.
Når vi taler om andre, taler vi værdigt vs. uværdigt –
”det var en uværdig måde, at lægen behandlede mig
på”. Værdigheden anskues af patienten, pårørende
og sundhedspersonalet, men kan vi vurdere andre
menneskers livsværd, spørger Lisbet Due Madsen.
Man ser f.eks. et hjem og tænker ”man kan da ikke
bo på den måde”, men vedkommende er måske glad
for at bo sådan.
Der ikke er noget uværdigt i at
være afhængig af andre, understreger Lisbet Due Madsen. Vi har retten til at være til
besvær, siger hun og citerer
læge Hans Holmgaard, ”Det er
et vilkår ved livet, at vi er afhængige af andres hjælp, både når vi fødes, og når vi dør”.

Hvad dør vi af og hvor dør vi
Mest udbredte dødsårsager i Danmark er kræft, psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, hjertesygdomme og sygdomme i åndedrætsorganerne.
Her tilføjer Lisbet Due Madsen, at meget af det arbejde, der laves inden for arbejdet om en værdig død
er lavet inden for kræftområdet. Sundhedsstyrelsen
har lukket op for, at det nu handler om at være i en
livstruende situation frem for sygdommen.
Undersøgelser viser, at flere ønsker at dø i eget
hjem, men statistikken viser et andet billede. 44 pct.
dør på sygehus (herunder også hospice), 21 pct. dør
på plejehjem, mens 24 pct. dør
i eget hjem. Lisbet Due Madsen
understreger, at nok ønsker vi
at dø i eget hjem, men det vil vi
kun, hvis vi er omgivet af hjælp.
Palliativ indsats
Lisbet Due Madsen fortsætter
med at anskue værdighed ud
fra WHO’s definition: Palliativ
indsats er en klinisk arbejdsform, som fremmer livskvaliteten hos patienter og familier,
som står over for de problemer,
der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge
og lindre lidelse gennem diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykosocial og åndelig art”.
Der står ikke et ord om helbredelse påpeger Lisbet
Due Madsen, for man er ikke på den side af livet,

Grundlæggende respekt
må være kernen,
når vi taler værdig død

Lisbet Due Madsen tager udgangspunkt i Cicely Saunders,
grundlægger af den moderne
hospice-filosofi, når hun taler
om værdig død.
Cicely Saunders tager afsæt i samtalen om liv og
død, ”Hvis man bliver mødt på en måde, hvor man
virkelig bliver taget af som den person, man er, vil
det være nok muligt at dø fredfyldt”. Livshjælpsstøtte
handler om gensidig respekt og ikke om, hvor syg
man er, og hvilken sygdom man har. Grundlæggen20 I Konferencerapport juni ’18

de respekt må være kernen, når vi taler værdig død,
påpeger Lisbet Due Madsen.

som havde mange smerte, men hvor det ikke hjalp at
give mere morfin, for hendes smerter skyldtes et
savn til en person. Der er derfor brug for mange forskellige faggrupper og tilgange i indsatsen – det kan
være en udfordring i systemet, at der kun sættes ind
på et område, påpeger hun.

hvor helbredelse er mulig. Det er forebyggelse, men
ikke mod sygdom. Det er fokus på livskvalitet, med
et familieperspektiv.
Inden for den palliative indsats tales der om to niveauer - basis niveau og specialist niveau. Basis niveauet er det team af læger og sygeplejersker, som i
forvejen har ansvaret for patienten – den praktiserende læge, hjemmeplejen eller hospitalsansatte læger og sygeplejersker på den afdeling, hvor patienten er indlagt. Specialist niveauet er en gruppe af
specialuddannede læger og sygeplejersker og andre
relevante faggrupper – fysioterapeuter, præster, mm.
– som kan drage omsorg for alvorligt syge og døende patienter med komplicerede fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger.
I Danmark er det besluttet, at der skal være mindst
et hospice, en palliativ afdeling og et team i hver region. Denne systematiseringen i Danmark er ret unik
ift. specialfunktioner i norden generelt, tilføjer Lisbet
Due Madsen.

På Arresøhus Hospice, hvor Lisbet Due Madsen til
dagligt er leder, har de støtte til pårørende; pårørendesamtaler, fokus på børn og opfølgende samtale
efter dødsfald.
Personalet skal være veluddannet og have den sidste nye viden på området. Det er også vigtigt med
støtte til personalet, de arbejder med døden hver
dag og oplever dødsfald ca. hver tredje dag.
Bygninger og kultur kan også være med til at forme
og give en værdig død. På Arresøhus er kulturen, at
vi tager os af hinanden. Man møder altid et menneske, de er imødekommen over for den man er, og
telefonopkald svares aldrig med en telefonsvare.
Den frivillige indsats er flødeskummen på det hele,
siger Lisbet Due Madsen, for de kommer med deres
liv, og selvom et menneske er ved at dø, så er man
stadig optaget af livet. Frivillighed kan være mange
ting, f.eks. værter, besøgsvenner, arkivarbejde, medvirken ved arrangementer, mm.
Lisbet Due Madsen afslutter sit oplæg med et citat af
Cicely Saunders: ”Du har betydning, fordi du er dig
lige indtil det sidste sekund af dit liv”.

Palliativ afdeling og hospice adskiller sig fra hinanden ved, at patienter på hospice er tættere på livets
afslutning – typisk 10-20 dage – mens patienter på
en palliativ afdeling kan flyttes mellem afdelingen og
hjemmet. Palliativ afdeling og hospice har et overlap
og et tæt samarbejde.
Ser vi på kapaciteten, har vi i Danmark 252 senge til
5.7 mio. mennesker. Er det nok, spørger Lisbet Due
Madsen. Hun understreger, at det er vigtigt at se på
helheden. Døden er ikke på venteliste, hvorfor behovet for pladser er svingende, og hun vil derfor ikke
kunne give et svar på, om vi har pladser nok.
Hun vender tilbage til Cicely Saunders og præsenterer begrebet ”Total pain” ift. indsatsen og en værdig
død. Smerte er ikke kun fysisk, men det kan være
mange forskellige ting, som påvirker og forstærker
hinanden. Vi kender det ofte selv, hvordan spekulationer kan give fysiske reaktioner. Lisbet Due Madsen
giver et eksempel fra egen praksis med en patient,
SE SLIDES FRA LISBET DUE MADSENS OPLÆG HER
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Demografiregulerede kommunale budgetter
Bo Panduro, projektchef, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE
Bo Panduro indleder med at fortælle om hans baggrund med 23 år i diverse kommuner. Bo Panduro
har arbejdet med demografimodeller i praksis, han
kender fejlene, man begår som fuldmægtig, han har
arbejdet teoretisk med emnet og har udarbejdet konkrete demografimodeller.
Formålet med oplægget er at give deltagerne indblik
i, hvad en demografimodel er, så man får indsigt i
dette element af kommunernes budgetlægning. Men
der gives ikke entydige svar på alle spørgsmål –
budgetlægning handler jo i høj grad også om at tage
politisk stilling og ansvar, siger Bo Panduro.
Hvad er en demografimodel?
En demografimodeller er en model, der anvendes i
budgetprocessen, hvor den beregner de økonomiske
konsekvenser af demografiske ændringer for et helt
sektorområde efter fastlagte principper og ofte under
forudsætning af et uændret serviceniveau. Anvendelsen af en demografimodel er i høj grad resultatet af
aktive valg fra kommunalbestyrelsens side, f.eks.
hvilke budgetområder, der skal reguleres af en demografimodel, samt hvordan modellens beregnede
konsekvenser skal indgå i budgetprocessen.
Bo Panduro fortsætter, ”som hovedregel skal modellerne også være lidt langtidsholdbare for at være modeller. Modeller anvendt på flere områder kan medvirke til at støtte beslutning om omprioritering af midler mellem områder f.eks. fra skoleområdet med faldende børnetal til ældreområdet med stigende befolkningstal. Men, der er udelukkende tale om et teknisk hjælperedskab. Regnearket må ikke styre de
politiske beslutninger, og budgetterne reguleres for
meget andet end demografiske konsekvenser”.
I KORA undersøgte man for et par år siden de sektorområder, hvor kommunerne anvender demografimodel, og det er tydeligt, at ældreområdet er et af de
største områder. 80 kommuner oplyste i 2013, at de
anvendte demografimodeller. Kommunerne anvendte og anvender dog stadig demografibeløbene forskelligt i budgetprocessen, men de fleste kommune
ender med at lægge det meste ind i budgettet. Ofte
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er der tale om et teknisk/administrativt element, men
mange kommuner lægger også demografibeløbet til
afstemning. Så selvfølgelig kan det i en del kommuner være svært at gennemskue demografibeløb. Er
det reelt et skøn eller det man ved afstemning blev
enig om?
Hvordan regner de enkelte kommuners demografimodeller?
KORA-undersøgelsen viste da også store forskelle
mellem kommunernes enhedsbeløb, som gav anledning til tre scenarieberegninger på landsplan. Det
viste sig, at i de 80 kommuner som deltog brugte
man meget forskellige tal. I den lave tredjedel ville
f.eks. en ny 80-årig i kommunen koste kommunen
14.282 årligt, og i den høje ende ville en ny 80-årig
borger koste kommunen 64.148. Dette er naturligvis
problematisk og viser med al tydelighed, at hvis man
alene forlader sig på regnearket får man meget høje
udgifter fremadrettet. Og måske troede kommunerene, at de havde en RIGTIG model!
Forholdene er naturligvis tankevækkende, hvis man
ser på udviklingen i ældreudgifter og den ældre del
af befolkningen. Her viser alle tal, at antallet af ældre
65+ årige er steget med 30 pct. siden 2007. I samme
periode er økonomien til området faldet med 5 pct.
Der må altså ske en hel del andet i kommunernes
budgetlægning end tilførsel af demografibeløb, konkluderer Bo Panduro. Hans bud herpå er: besparelser, effektiviseringer, ændring af servicebegrebet,
rehabilitering, forbedring af funktionsevnen (sund
aldring) og måske en ændring af alderssammensætningen af ældregruppen, men det er netop sådanne
forhold, som kan indregnes i en demografiregulerende model.

Hvordan er en demografimodel opbygget?
Men hvordan udregner man så en demografimodel.
Bo Panduro giver os dette bud på, hvordan det kan
gribes an:

den forventede levetidsforlængelse, der har betydning
f.eks. det generelle sundhedsniveau, og her kan der
være store kommuneforskelle f.eks. afhængig af befolkningens indkomst og uddannelsesniveau.

1. Man vælger et basisår for serviceniveauet – og

Afslutningsvis forklarer Bo Panduro om en analyse
VIVE har foretaget for Københavns Kommune, for at
den udgift man har haft.
finde forklaringer på udviklingen i absolut plejebehov
2. Man vælger eksterne eller beregner egne enheds- 2010–2016. Med udgangspunkt i forskellige modeller
udgifter - kr. pr. ny borger (måske med udgangspunkt
har man statistisk kunne konstatere, at fordi tal træki gennemsnittet i modellen ovenfor).
ker i forskellige retninger, så ender man med, på
trods af, at der er kommet flere ældre i kommunen at
3. Man vælger hvilke delområder at budgettet, der
se en nedgang på 1.600 forventede ældre i plejesyskal med i modellen, (fx hj.pl. sygepl., plejehjem,
stemet. Som nævnt tidligere, så kan det skyldes manhjælpemidler, genoptræning).
ge forhold; sund aldring, rehabilitering, andre nye må4. Man beslutter fordelingen mellem faste og variab- der at gribe tingende an på m.v. Men, det der her er
le udgifter (fx Løn til hjemmehjælpere, ejendomsdrift, vigtigt, er naturligvis også, at med rigtige beregninger,
sygeplejeteam, løn til nattevagter)
som i dette tilfælde har holdt stik, så giver man politikker et langt bedre grundlag at træffe beslutninger ud
5. Man beregner aldersfordelingsnøgler (Nøgler
fra. Man kan med demografimodeller føle sig mere
eks.)
tryg ved at anvende ressourcer til noget andet og og6. Man vælger aldersgrupper (Aldersgruppeså skabe en mere stabil økonomi i en kommune.
opdeling)

7. Man laver en befolkningsprognose (Dansk Statistik)

8. Man indregner måske sund aldring
9. Man beregner derefter næste års demografibeløb,
således ved man, om man kan forvente en ekstra udgift eller det modsatte.
For at få så præcise tal som muligt, er det naturligvis
vigtigt, at man under hvert punkt tager udgangspunkt i
de mest realistiske tal og vilkår. Eksempelvis optimale
tal for befolkningstilskrivning. Her viser Bo Panduro
os en graf, hvor det er tydeligt, at antallet er meget
varierende alt efter om man basere sine tal på fx 65
årige eller på 95 årige. En anden faktor, som BP nævner, som er meget væsentlig, når vi taler ældre – er
forhold vedr. ”sund aldring”.
Efterhånden er det velkendt at ældre lever sundere liv
længere, men det har alligevel stor betydning, hvordan man anskuer aldringen. Bo Panduro nævner de
tre mulige antagelser:
 Aldersgrænsen for nedsat funktionsevne er den

samme som i dag
 Perioden med funktionsnedsættelse er den samme

til sidst i livet
 Perioden med funktionsnedsættelse udskydes og

forkortes
Der er vist ikke tvivl om, at anskuelse C. er den mest
korrekte at anvende, når man skal beregne demografiregulerende. Og så er der også andre forhold end

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte Bo Panduro. Find kontaktoplysninger her.

SE SLIDES FRA BO PANDUROS OPLÆGS HER
23 I Konferencerapport juni ’18

Som pårørende skal man passe på sig selv, mens man passer på
andre
Jette Holbek Holm, pårørendekonsulent i Hillerød Kommune

 Socialt
 Praktisk
 Arbejdsliv

Jette Holbek Holm fortæller, om de implikationer det
kan have at have været pårørende til én, der har været syg. Der er sorgen ved at miste. Livet skal redefineres, når man mister en. Man har måske valgt en
masse sociale ting fra, venner, hobby, etc. og det
kan være, man skal tilbage til det, men man kan måske ikke finde ud af det. Vi er generelt dårlige til at
bede om hjælp, når vi ikke kan overskue alle opgaverne mere.
Også arbejdslivet kan blive berørt, når man er pårørende. Jette Holbek Holm opfordrer til at tale med
arbejdsgiver og kommune om måder at kunne gøre
det nemmere på.
Jette Holbek Holm startede med at forklare, hvorfor
man overhovedet fik en pårørendekonsulent i Hillerød. Stillingen er oprettet i 2014 som en udløber af
ældremilliarden.
Stillingens fokus er udelukkende på pårørende. Der
er et lille budget, som skal bruges til meget. Der er
ingen visitering for de pårørende, der ønsker at gøre
brug af konsulenten. Der er ikke defineret faste opgaver for konsulenten, så derfor er der ikke skalopgaver men kan-opgaver. Pårørendekonsulenten
kommer som neutral person.
Pårørendekonsulenten skal styrke den pårørendes
ressourcer ved at:
 yde støtte og vejledning
 nedsætte pårørendes risiko for at blive syge i rela-

tion til rollen
 få klarhed over situationen
 mestre hverdagen bedre
 henvise til relevante samarbejdspartnere og andre

relevante professionelle
Jette Holbek Holm siger, at jo mere påvirket den syge er, jo mere belastende er det for den pårørende,
ligesom også længden af sygdommen spiller ind,
altså jo længere den syge har været syg, jo mere
belastende er det for den pårørende.
For den pårørende kan der være fysiske og psykiske
belastningssymptomer inden for fire områder:
 Følelsesmæssige
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Man kan som pårørende få fysiske og psykiske belastningssymptomer. Man bliver magtesløs.
Jette Holbek Holm fortæller, at man som pårørende
tit får at vide: ”Husk nu at passe godt på dig selv”.
Men hvordan gør man det? Det er sværere at bede
om hjælp end tage imod en udstrakt hånd.
Hjælp til at bibeholde egne ressourcer og bevare
godt helbred og god trivsel. (se forskellige tiltag på
Jette Holbek Holm slides)
Hvis den pårørende ikke magter at tage kontakt, gør
pårørendekonsulenten det.
Målgruppen
Voksne pårørende til personer med kronisk og eller
langvarig sygdom. 6 kommuner i Danmark har pårørendekonsulenter. 6-7 mere, der arbejder på at komme i gang med det.
Der er behov for en gradueret indsats. Nogle tilbud
kan være diagnosespecifik, men mange af tingene er
de samme uanset diagnose for de pårørende. Forskel på om ny-diagnosticeret og man ikke ved noget,
til dem der har levet med det i mange år og har gennemgået en udvikling. Man må gerne komme igen,
selvom man tidligere har haft et forløb hos pårørendekonsulenten, for tingene kan udvikle sig.
Hos pårørendekonsulenten i Hillerød, er det primært
seniorer, der fylder. Der kommer kun få yngre mennesker, oftest nogen, der har forældre med demens.
Jette Holbek Holm fortæller, at der ikke er en speciel
diagnose, der går igen hos de syge mennesker, hvis

pårørende, hun hjælper. Det drejer sig om mange
forskellige diagnoser.

Pårørendekonsulenten har et stort samarbejde med
lokale grupper, patientforeninger og pårørendegrupper, herunder Pårørende i Danmark. Hun må ikke
orientere sig i journalen, men hører i stedet historien
fra de pårørende, som ofte ikke kan mærke, hvordan
de har det, fordi de er så fokuseret på, hvordan den
syge har det. Alting handler om den syge og ikke
den pårørende, og det er enormt opslidende.
At overhovedet komme til at tale med en pårørende
kan være svært, hvis det er vanskeligt for den syge
at acceptere, at det er nødvendigt. Nogle gange mener den syge ikke, at der er behov for det, for ”jeg er
jo ikke rigtig syg”. Jette Holbek Holm holder samtaler
med de pårørende, når den syge sover, er til træning, etc., for samtalen skal skabe et rum for ærlighed, og dér er det vigtigt, at den syge ikke er til stede. Samtalerne mellem pårørende og konsulenten
har fokus på den pårørendes egne følelser. Det giver
ro, for de føler sig hørt.

Jette Holbek Holm oplyser, at det svinger, hvor travlt
hun har, men hun har samtaler hver uge. Èn spørger, om alle sociale lag bruger ordningen? Jette Holbek Holm svarer, at det nok er den gruppe, der i forvejen har ressourcer, der opsøger ordningen, men
fordi hjemmeplejen kommer ud til alle, så bliver der
holdt øje med alle. Konsulenten opsøger selv hjemmeplejen for at gøre opmærksom på sig selv.
Der bliver også afholdt pårørendegrupper, som er
godt til at bevare netværk med andre pårørende.
Desuden afholder pårørendekonsulenten temamøder, som giver viden om forskellige emner
Fremtiden for pårørendeindsatsen i Hillerød Kommune er bl.a. implementering af ”lær at tackle”-kurser,
ligesom man er med i et projekt under Videnscenter
for Demens, som handler om udvikling og udbredelse af ”National værktøjskasse med patient- og pårørendekurser om livet med demens”.
Det er Jette Holbek Holms håb, at der vil komme flere pårørendekonsulenter på landsplan, nu hvor pårørende er blevet det 6. ben i værdighedspolitikken.

Jette Holbek Holm er desuden med i et netværk for
pårørendekonsulenter, som mødes to gange om året
til faglig sparring. Hun har bl.a. lavet arrangementer
sammen med f.eks. psykologer og en fængselspræst.
En deltager fra salen spurgte: ”Hvad hvis begge er
syge?” Til det svarede Jette Holbek Holm, at det er
en svær problemstilling, for hvor meget kan man belaste den anden?

SE SLIDES FRA JETTE HOLBEK HOLMS OPLÆG HER
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Skal der stilles krav til de demensvenlige kommuner?
Betina Schmidt Jørgensen, demenskoordinator i Kompetencecenter for demens i Sønderborg
Tine Kjeldsen, demenskonsulent i Kompetencecenter for demens i Søborg

ner hjemme, men er meget usikker, når hun kommer
udenfor. Vi ser også, at folk er utålmodige, når hun
bliver forvirret, og ingen hjælper hende, når hun har
brug for det. Der var ingen demensvenlighed i det
omgivende samfund. Hun var bange og ked af det,
så snart hun var udenfor. Vi har kæmpe berøringsangst, når vi møder et menneske med demens. Flere
af deltagerne på seminaret mente, at det er et storbyfænomen, og man i mindre samfund hjælper hinanden.
Oplægsholderne startede med at bede seminarets
deltagere om i grupper at reflektere over, hvad
”demensvenlighed” er for dem.
Nogle af refleksionerne var:

 Hvem er det demensvenlighed over for, er det
over for den demensramte eller er det over for de
pårørende eller samfundet? Registrerer den demente selv venligheden?

 Demensvenlighed er et underligt ord. Så skal vi til
at opfinde en masse nye ord. Inklusion, hjælpsomhed, at være ordentlig.

 Værdighed.
 Venlighed over for et menneske med demens er
også tålmodighed. Tal pænt også selvom du får
noget grimt at vide.

 Åbenhed, specielt i nærområdet. Der skal være
nok ressourcer. Vi skal rejse med de demente til
månen og leve med i deres fantasiverden.

 Der skal afsættes nok økonomiske ressourcer.
 For én var det inklusion og imødekommenhed.
Oplægsholderne viste en film om en dementramt
kvindes hverdag:
Af filmen fremgår det, at kvinden har gode, sikre ruti-

26 I Konferencerapport juni ’18

Dankortautomater er en udfordring, for det er svært
for personen med demens at hæve penge.
I Sønderborg får alle borgere tilbud om at få en demenskoordinator tilknyttet, og det er altid den samme
koordinator, der er tilknyttet den enkelte. Hjemmepleje/sygepleje/visitator, demenskoordinatoren er bindeled. Man har demenscafeer og kører projekt med
Trygfonden med motion til både demensramte og
pårørende. Har indgået samarbejde med fysioterapeuter, hvor mennesker med demens kan træne i
trygge rammer. Der arrangeres også pårørendeundervisning.
I Sønderborg arbejder de med folks livshistorier og
den har man med sig, også den dag man måske flytter på plejehjem. Arbejdet med demensramte har en
neuropædagogisk tilgang. Det handler ikke så meget
om sygepleje, men om pædagogik. Der arbejdes også med sansestimulering. De arbejder med seksuel
sundhed, berøring, nærhed, tryghed. Man har også
en hjælpemiddelafdeling og en velfærdsteknologiafdeling og desuden tre terapeuter til demensområdet.
Oplægsholderne fortalte derefter om demensaflastere, som er frivillige, og kan være fra Røde Kors eller
Ældre Sagen. De tager ud i folks eget hjem og laver
noget med den demensramte, mens ægtefællen kan
tage f.eks. i biografen. Alzheimerforeningen er en
samarbejdspartner, og de har begrebet

”demensvenner”.
Derefter fortalte oplægsholderne om, at man i Sønderborgfor to år siden fik penge til at ansætte en musikterapeut, som virkelig hjælper de demensramte.
Der er opnået fantastiske resultater, og nu er stillingen fast, og det er oplægsholderne meget glade for.
Musikterapien hjælper de sværeste demente.
Sønderborg Kommune har ikke stemplet som
”demensvenlig kommune”.
Vil gerne lave pårørendegrupper.

munen har en demenshandleplan. Man skal have
noget konkret at forholde sig til og arbejde ud fra.
Der skal være tilbud om demenskoordinator. Arbejd
sammen med de pårørende.
Oplægsholderne fortalte om Netværkshuset, som er
en frivillig forening i Sønderborg, som ønsker at være med til at bevare, støtte og udvikle demensramte
familier i at leve livet med demens. Netværkshuset
har en del cafétilbud, som har god tilslutning, og hvor
der er demenskoordinatorer med hver gang. De har
også fokus på mandeaktiviteter.

Kommunen alene kan ikke klare demensvenlighed.
Oplægsholderne slog fast, at kommunen alene ikke
kan klare demensvenlighed. Alle medborgere skal
ses som værdi-skabere i den sammenhæng. Oplægsholderne talte om ”Medborgerskab om demensvenlighed”. Det politiske niveau skal ville demensvenlighed, hvis det skal lykkes. Flere demensvenner
ude i foreningerne ville være godt. Erhvervsdrivende,
apoteker, lægen, politi, parkeringsvagter, frisører,
alle har en rolle at spille.
Det blev diskuteret, om man som demensramt kan få
et mærke, ligesom de svagtseende har det? Man
kan jo ikke se på folk, at de er demente. Dette forslag vendte flere af deltagerne sig imod, da de mente det kunne være stigmatiserende. Desuden, sagde
én, så har de fleste med Alzheimer ingen sygdomserkendelse, så det ville være svært at få dem til at gå
med det, selv hvis det fandtes.
Man skal som netværk blive bedre til at være nysgerrige på de forandringer, der sker med den demensramte. Mennesker med demens skal være mere åbne om deres sygdom i det omfang, de kan.
Ensomhed er en stor udfordring, for ensomme har
ikke noget netværk, der kan hjælpe dem.
Èn spurgte: Hvilke krav skal vi som ældreråd stille?
Oplægsholdernes svarer: Man skal sikre sig, at kom-
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Regionsældrerådet - den regionale sparring om ældrepolitikken
Anker Andersen, formand for regionsældrerådet i Region Midtjylland, medlem i Hedensted Seniorråd
 Samarbejde, som sker ved gensidig orientering

og ved direkte samarbejde i form af fællesmøder.
 Supplement. Regionsældrerådene kan naturligvis

tage emner op, som netop brænder på i deres
region, men de kan også give et væsentligt supplement til temadage og konferencer i Danske
Ældreråd.
På det regionale plan er der tre vigtige opgaver. Information til ældrerådene om regionale emner af betydning for kommunerne både politisk og fagligt. Ligeledes at afgive udtalelser og høringssvar om regionale emner og endelig at støtte vore medlemmer af
patientinddragelsesudvalget.
Regionsældrerådet kan støtte det lokale arbejde ved
at sørge for information om de regionale emner og
dermed inspirere til arbejdet i kommunerne.
Anker Andersen indledte med at spørge om regionsældrerådene er ”de ukendte råd”. For nogle deltagere var det tilfældet!

Regionsældrerådene blev for første gang nævnt i
lovgivningen ved nedsættelsen af patientinddragelsesudvalgene i 2014.

Regionsældrerådet kan også være et godt forum for
erfaringsudveksling om arbejdet i kommunerne for at
lade de gode ideer blomstre, som oplægsholderen
udtrykte det. Et område, der måske burde udvikles
mere.
Fakta om regionsældrerådene
Der er ikke ens vedtægt, men der arbejdes alligevel
ret ens. I alle regioner er der repræsentanter fra alle
kommuner i regionsældrerådene.

Oplægsholderen begrundede og belyste derefter regionsældrerådenes betydning og opgaver. Det er
væsentligt at bemærke, at Folketinget har pålagt kommunerne
større og mere komplekse
sundhedsopgaver. Det er derfor
både naturligt og nødvendigt, at
Regionsældrerådet
ældrerådene interesserer sig
kan støtte det lokale
for, hvad der sker regionalt. Det
arbejde ved at sørge
er regionsældrerådenes dobbelfor information om de
te opgave at klæde medlemregionale emner og
merne i kommunerne bedre på
dermed inspirere til
og at øve indflydelse på de regionale beslutninger.
arbejdet i kommunerne
Regionsældrerådene har tre
samarbejdspartnere: Danske
Ældreråd, regionerne og de
kommunale råd.
Det, som bør karakterisere samarbejdet med Danske
Ældreråd, er tre områder:
 Sammenhæng, idet man kan have forskellige ind-

gangsvinkler, men regionsældrerådenes arbejde
skal være i tråd med de overordnede ældrepolitiske holdninger.

Regionsældrerådene er ikke
lovfæstede og deres økonomi
er baseret på midler
fra de kommunale ældreråd.

Anker Andersen omtalte derefter et udsnit af arrangementer
fra alle regioner. De viste, efter
hans vurdering, at regionsældrerådene lever op til de opgaver, der er skitseret ovenfor.

Anker Andersen kunne konstatere, at en lovfæstelse nok ikke
er lige på trapperne og at økonomien derfor fortsat må være på basis af de kommunale råd.

Vejen til indflydelse er et fortsat seriøst arbejde.
Opgaverne vil i de kommende år blive større, når
sundhedsindsatsen i kommuner, i almen praksis og
regioner bliver endnu snævrere forbundet.
Derfor er det nødvendigt med et sammenhængende
og samarbejdende sundhedsvæsen. Den næste lak-
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musprøve på, om det bliver virkelighed, er de sundhedsaftaler, som udarbejdes i de kommende måneder.
Det er en vigtig opgave for både de lokale råd og regionsældrerådet at søge størst mulig indflydelse på
dem.
Derfor er det væsentligt, at der er en god dialog i alle
regioner mellem regionsældreråd og kommunale
ældreråd/seniorråd.
På den måde når vi længst til fordel for de borgere,
vi repræsenterer.

Sundhedsvæsenet er på vej til det, men der er flere
vanskeligheder som f.eks.: rekruttering af personale,
lægemangel, de kommunale udgifter til sygepleje, de
øgede udgifter til indlæggelser og genindlæggelser.
Så måske drømmen, som det jo sker, bliver bremset
af de økonomiske realiteter.
Men vi må jo så gennem et velfungerende samarbejde og en god rollefordeling mellem Danske Ældreråd, de lokale råd og regionsældrerådene øve indflydelse på beslutningerne, hvor vi kan, sluttede Anker
Andersen sit indlæg.

Anker Andersen gjorde sig der på tanker om regionsældrerådenes rolle og spurgte:
Kan regionsældrerådene i højere grad være:
Katalysator for samarbejde og sammenhæng?
Inspirator for de lokale råd og Danske Ældreråd i tæt
samarbejde?
Lim mellem samarbejdspartnerne, men som, det
blev pointeret, de valgte
bestyrelsesmedlemmer er det vigtigste bindeled mellem landsorganisationen og de lokale valggrupper.
Sundhedsområdet er naturligvis hovedopgaven for
regionsældrerådene og derfor
kan man have et håb, måske en drøm, om et sundhedsvæsen, der er blevet beskrevet således af medlem af patientinddragelsesudvalget:
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Udmøntning af midler på ældreområdet
Søren Svane, chefkonsulent, afdelingen for ældreområdet og det nære, sammenhængende sundhedsvæsen,
Sundheds- og Ældreministeriet

i salen spørger til fordelingstal til de enkelte kommuner, og SS siger, at der jo er et administrativt dilemma, idet det er vanskeligt at have eksakt kontrol
over, hvad midlerne går til, versus det kommunale
selvstyre/kommunernes administration. Han uddyber
midlernes fordeling i detaljer:
Initiativer fra finanslove - Midler til kommuner
 Værdighedspolitikker og værdighedsmilliard (FL

16) 1 mia. årligt
 Klippekort til plejehjemsbeboere (FL 17) 380 mio.

kr. årligt
 Køkkener på plejehjem (FL 17) 425 mio. kr. i 2017
 Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem

(FL 18) 500 mio. kr. årligt
 Bedre indsats mod sygefravær (FL 18) 70 mio. kr.

i 2018-2021

Søren Svane indleder med at orientere om ministeriet, som bl.a. består af departementet og flere styrelser, herunder Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen, Statens Seruminstitut, samt sekretariatet
for Etisk Råd.
Fakta om ældreområdet
Kommunernes nettodriftsudgifter på servicelovsydelser til ældre var i 2017 på ca. 44,8 mia. kr.
Dette dækker udgifter til bl.a. hjemmehjælp, plejehjem, træning og forebyggelse. Desuden orientere
Søren Svane om de løft vi har set på ældreområdet
de seneste år med en ældremilliard, klippekortsordninger og en værdighedsmilliard. Beløbene fra 2011
til 2017 fremgår af nedenstående tabel.
Hvor kommer midlerne fra?
Midlerne kommer fra finanslovsaftaler, satspuljeaftaler og kommuneøkonomi-aftaler (bloktilskud). Mange

 En værdig død (FL 18) 60 mio. kr. årligt
 Hjælp og aflastning af pårørende (FL 18) 60 mio.

kr. årligt
 Styrket frit valg på ældreområdet (FL18) 25 mio.

kr. i 2018-2021
Initiativer fra satspuljer - Midler til kommuner
 National handlingsplan for demens 2025 (Sats 16)

470 mio.kr. i 2016-2019
 Faste læger på plejecentre (Sats 16) 100 mio. kr. i

2016-2019
 Livskvalitet på plejehjem (Sats 16) 20 mio. kr. i

2016-2019
 Livshistorier i demensplejen (Sats 17) 3,8 mio. kr.

i 2017
 Ensomme skal have klippekort til fællesskab (Sats

18) 28,3 mio. kr. i 2018-2021
 Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste æl-

dre (Sats 18) 30,0 mio. kr. i 2018
 Pulje til mere hjemlighed på plejehjem (Sats 18)

19,4 mio.
Detaljer om aktuelle midler på ældreområdet
Herefter taler Søren Svane videre om værdighedsmilliarden, og midlernes fordeling på de 5 (nu 6) indsatsområder: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og
ernæring, En værdig død, og Pårørende. Med vær30 I Konferencerapport juni ’18

dighedsmilliarden har kommunerne fået 1 mia. kr.
ekstra til ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde og implementering af værdighedspolitikkerne. Midlerne udmøntes som pulje i perioden 2016
–2019 og fordeles til kommunerne efter den demografiske ældrenøgle. Fra 2020 overgår midlerne til
bloktilskuddet. Søren Svane gør opmærksom på, at
værdighedspolitikkerne skal revideres i år, samt at
der er andre midler på vej til kommunerne. Bl.a. midler til en bedre bemanding (FL 2018). Han håber, at
ældrerådene allerede er godt involveret i disse initiativer.
Her gives således 500 mio. kr. ekstra til ældreområdet til bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Disse midler udmøntes som pulje i perioden 2018 – 2021 og fordeles til kommunerne efter den demografiske ældrenøgle. Disse midler overgår fra 2022 til bloktilskuddet
Også ekstra midler til en værdig død og pårørendestøtte er aktuelle på Finansloven (FL 2018). Her udbetales 120 mio. kr. direkte til kommunerne gennem
bloktilskuddet. De 60 mio. kr. årligt skal gå til at understøtte kommunernes arbejde med en værdig død
for ældre, og de øvrige 60 mio. kr. årligt skal gå til at
styrke kommunernes indsats med aflastning af pårørende (obs. pårørende som punkt i kommunernes
værdighedspolitikker).
Søren Svane talte herefter videre om midler udmøntet tidligere, men som stadig er gældende, bl.a. Demenshandlingsplan fra satspuljeaftalen 2016. I årene
2016-2019 er der afsat 470 mio. kr. til udarbejdelse
af en national handlingsplan for demens 2025. Hensigten er, at Danmark skal have 98 demensvenlige
kommuner, flere mennesker med demens skal udredes, og 80 pct. skal have en specifik diagnose. Desuden skal en forbedret pleje- og behandlingsindsats
nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt
mennesker med demens med 50 pct. frem mod år
2025.
For de afsatte 470 mio. kr. skal der gennemføres 23
konkrete initiativer fordelt således at der ydes 139
mio. kr. til praksisnært kompetenceløft. Til lokale eller landsdækkende aktiviteter til udvikling af demensvenligt samfund ydes 24 mio. kr. Til flere rådgivnings
- og aktivitetscentre ydes 35,5 mio. kr., og til flere
tilbud om fysisk aktivitet bevilges 30 mio. kr. Endelig,
til dag- og aflastningstilbud, ydes 38 mio. kr., og området flere demensegnede plejeboliger tildeles 28,5
mio. kr.
Regler for midler og dokumentation
Herefter følger en del spørgsmål fra salen, som går

på hvorfor kommunerne skal dokumentere så meget
retur til ministeriet? Søren Svane siger, at han egentlig ikke mener, at ministeriet kræver særlig meget
dokumentation, og han viser et eksempel på et skema på ca. 1½ side, som kommunerne skal udfylde i
forbindelse med midlerne, de har fået til bedre bemanding til plejecentre. Kommunen skal kort svare
på, hvordan økonomien fordeler sig mellem bedre
bemanding i hjemmepleje, på plejecentre og til administration. Desuden skal kommunen redegøre for,
hvordan fordeling af midlerne er i forhold til flere, nye
medarbejdere, opjustering af medarbejdere/timer, og
mere administrativt personale.
Herefter er en god debat om, hvorfor kommunerne
siger, at der er meget dokumentation? Om der er
det? Og hvad løsningen kan være. Søren Svane
henviser til anbefalinger fra Sundheds- og Ældreministeriets og KL’s arbejde om forenkling af regler og
dokumentationskrav i ældreplejen. Han siger, at det
ligger i anbefalingerne, at der både i Sundheds- og
Ældreministeriet og kommunerne er set på de krav,
der stilles til dokumentation ved puljepenge til ældreområdet. Det anbefales f.eks., at der er en tydeligere
kommunikation af henholdsvis statslige og kommunale krav til dokumentation, så der ikke af forsigtighed dokumenteres mere end nødvendigt.
Søren Svane afslutter med at sige, at økonomi er
ikke alt. I departementet arbejder man med meget
mere end at uddele penge, men også med at udstikke nogle rammer for bl.a. en værdig ældreomsorg.
Når f.eks. Sundheds - og Ældreministeriet udsender
en folder ”Værdighed i Ældreplejen – En hjertesag”,
så er det et meget godt eksempel på, at man fra central side også gerne vil præge udviklingen for en
værdig ældreomsorg.

LÆS MERE HER:
 Værdighed i Ældreplejen – En hjertesag
 Satspuljeudspil 2018
 Sundheds- og Ældreministeriets

hjemmeside
 Sundhedsstyrelsens hjemmeside
 Statens tilskudspuljer
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Spidskompetence i ældre - unik ældreomsorg i Danmark?
Tine Rostgaard, professor i komparativ social- og velfærdspolitik, Det nationale forsknings- og analysecenter
for velfærd, VIVE

Tine Rostgaard indleder med at stille spørgsmålet: er
ældreomsorg i Danmark unik? Og hun svarer ”Ja,
helt bestemt”, og hun kom i oplægget ind på, hvorfor
den er unik. I sit oplæg tager Tine Rostgaard udgangspunkt i den historiske side af ældreplejen og
ser på den danske ældreomsorgen op mod nordiske
og europæiske sammenhænge.
Desuden vil Tine Rostgaard gerne i sit oplæg lægge
op til, at ældrerådene går fra seminaret med overvejelser om fremtidens ældrepleje, og hun beder dem
undervejs reflektere over, om sådanne overvejelser
kan rummes og leves op til den moderne kvalitetsopfattelse af ældreomsorgen jf. modellen, nye kvalitetsopfattelser.
Et historisk perspektiv
Tine Rostgaard går herefter videre med den historiske gennemgang. Ældreomsorgen startede med en
form for organisering fra almisse mod ret til pleje i
1940’erne. Fokus var på mangel på respekt og værdighed i fattigvæsnets alderdomshjem, hvor man ikke længere fandt det korrekt at skulle dømme mellem rigtig/forkert livsførelse. Ret til hjælp blev en mulighed, og vi gik i Danmark fra sogneråd til kommune, således blev omsorgen en kommunal opgave.
I 1947 kom den kommunale husmoderordning og
princippet ”længst muligt i eget hjem”, samt muligheden for midlertidig hjælp. Dengang var fundamentet
for at få hjælp, sygdom og
forfald, og hensigten var at
hjælpen skulle kompensere.
Hjemmehjælperbegrebet
opstår i 1957 og dermed
tilbud om permanent hjælp
i hjemmet. Visitation til
hjælp opstod, men den
konkrete hjælp blev aftalt
nærmere mellem borger
og hjemmehjælper. Generelt stigende professionalisering af indsatsen også i
disse år og på plejehjem
ses specialisering ift. den medicinske patient.
Siden 1960’erne så vi et nyt perspektiv på aldring,
som noget der godt kunne være aktivt = aktiv aldring
– En modreaktion til den negative myte om aldring
associeret med forfald, sygdom og afhængighed. Op
gennem 1960’erne opstod altså et nyt perspektiv på
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ældre som sunde, produktive, uafhængige og seksuelt aktive individer, hvis de ellers har lyst og investerer i det.
I 1974 får vi bistandsloven og aktivering, samt en ny
forståelse af, at aldring ikke behøver at føre til funktionsevnetab. Fhv. socialminister Bent Rold Andersens mission var ”Med dette udgangspunkt bliver det
medarbejdernes vigtigste opgave at frigøre det gamle menneskes ressourcer og fjerne hindringerne for,
at hun kan bruge dem.” (Andersen, 2004, s. 59).
Forskning i levekår i plejehjemmene opstod også,
og desværre viste resultaterne, at følelsen af ensomhed og isolation var
udbredt. Fra 1970’erne
vokser antallet af ældre. I
Danmark har vi stigende
skattetryk og behov for nye
løsninger melder sig.
Nye bærende principper
opstår derfor i 1980’erne;
aktivering, inddragelse,
normalisering og hjælp-tilselvhjælp. Med Ældrekommissionen (1980-82): bærende principper skal være
selvbestemmelse, kontinuitet og brug af egne ressourcer. Så længe som muligt i eget liv og egnet
hjem. Ældreboligloven indføres i 1987 med nye rammer for ældreboliger og plejeboliger, som skal opfattes som eget hjem i institutionen med dørklokke,
brevkasse, navneskilt, og desuden fik borgere på

plejecentre nu mulighed for at tilkøbe servicepakker
og få udbetalt pension.

Fra 1990’erne og frem ser vi for alvor et kvalitetsfokus, hvor de mange reformer i de senere år handler
om en søgen efter kvalitet for pengene i plejen. Bedre kvalitet for borgeren med kvalitetssikring, kvalitetsstandarder og kvalitetsreformer er vejen frem. Desuden skal alle indsatser være præget af gennemsigtighed og effektivitet. Men alligevel er sektoren præget af stor kompleksitet, for hvem får hvad, hvor
mange ressourcer bruges, hvem gør hvad - både i
og mellem kommunerne. Men omsorg er svært at
måle - hvornår gives det, og hvornår har man fået
nok?
For at skabe kvalitet i omsorgsarbejdet er der stor
fokus på professionalisering og specialisering.
Teamarbejde opstår for at styrke fagligheden og bryde den individuelle relation – alle skal kunne løse
opgaven. SOSU-uddannelserne opstår, og visitation
foretages nu af specialister - visitatoren.
Ekspert i hverdagsrehabilitering og forebyggelse
etableres, og disse initiativer forfines og udvikles stadig i dag. I starten af 00’erne indføres desuden udliciteringsmuligheden, med mulighed for både privat
og offentlig leverandør.
Danmark og Europa i forhold til ældreomsorg
Tina Rosborg går herefter videre til at kigge på, hvor
Danmark ligger i forhold til EU. Tal fra 2014 viser, at
Danmark er det OECD land, som bruger fjerde mest
af sit BNP på ældreomsorg. En anden graf viser, af
en fremtidsprognose frem mod 2060, ved samme
forbrug/udvikling vil være ensbetydende med, at
Danmark skal gå fra at bruge 2,5 pct. af BNP til at
bruge ca. 6pct.% for at holde det samme niveau.
Dette skyldes i høj grad, at antallet af ældre stiger
markant, og at pårørende har fået en passiv rolle i
pleje og omsorg. Men har vi råd til det, spørger Tine
Rostgaard. Hun vender atter tilbage til kvalitetsmodellen fra starten og minder salen om, at sådan ser
forventningerne ud!
Er Danmark et foregangsland, spørger Tine Rostgaard? Lidt endnu, svarer hun, for det går godt med
principperne længst mulig i eget/egnet hjem, forebyggelse, respekten for individet og med hverdagsrehabilitering, gratis hjemmehjælp til alle med behov,
men færre får hjælp, og de der får, får mindre hjælp
– og især mindre rengøring. Tine Rostgaard viser tre
grafer, hvor det fremgår, at på trods af, at antallet af
ældre i Danmark er steget markant, så er antallet
som får hjemmehjælp faldet mere markant. Sammenligner man Danmark med de øvrige nordiske
lande, i forhold til robusthed til at have forberedt sig

til at imødekomme en øget ældreomsorgsindsats de
næste ca. 30 år, så er Danmark det land, der er dårligst forberedt. Desuden fremhæver TR, at det også
kan være en stor trussel mod ældreomsorgen, at så
mange medarbejdere tilkendegiver, at de mistrives i
de rammer, der aktuelt stilles til rådighed.
Tine Rostgaard afslutter med at konkludere, at dansk
ældrepleje er i front, men fortsat med mange bump
på vejen:
 Universelle, skattefinansierede, generøse vel-

færdsløsninger
 Tidlige og gode erfaringer med af-

institutionalisering og professionalisering
 Understøtter velfærdsmodel hvor mænd og kvin-

der i lige omfang kan deltage på arbejdsmarkedet
– og betale skatter
 Men fortsat udhuling af ydelser betyder at familien

i stigende grad må træde til
 Bæredygtighed? Fortsat tillid og (vælger)

opbakning med skrabede løsninger? Dyr indsats
og forventet fordobling af andel af BNP til ældrepleje
 Hverdagsrehabilitering som lyspunkt, men vi ved

endnu ikke om det har den tilsigtede effekt
(udskydelse af behov)
Herefter følger en del spørgsmål og debat i salen. Et
af spørgsmålene lød: Hvad kan gøres i forhold til at
pårørende ikke i stigende grad tvinges til at hjælpe til
med plejeopgaver? Tine Rostgaard henviser til, at
det kan være en god ide, at der bliver lavet rammer
for pårørende, bl.a. med en pårørendepolitik i alle
kommuner. ”Desværre med sådan nogle politikker,
så kan noget, der er godt for nogle, let være dårligt
for andre, og ord og politikker har det med at være
lov. Hvad nu, hvis man faktisk gerne vil hjælpe, er
det så pludseligt unødvendig indblanding og opfattes
som en barriere for de professionelle?”, kommenterer en deltager fra salen. Der synes at være bred
enighed om, at fremtidens ældrepleje er udfordret
både økonomisk, bemandingsmæssigt, etisk og fagligt i de kommende år.
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