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Den nyvalgte formand Mogens Rasmussen åbnede konferencen med følgende ord:
”Velkommen til Danske Ældreråds konference. Velkommen til deltagere, hovedoplægsholdere
og til oplægsholdere i seminarerne. Jeg håber, vi får en inspirerende og udbytterig dag sammen.
Samlet er vi næsten 550 deltagere. Måske er det dagens tema, ”borgerinddragelse og samskabelse”, som er årsag til, at vi er så mange. Emnet er på alles læber i disse år, og det er også
fundamentet for vores arbejde som ældreråd.

Ældrerådene blev oprindeligt lovfæstet i 1997 for at sikre ældre borgere en stemme i det kommunale nærdemokrati. Her fik vi mulighed for at blive en del af den kommunalpolitiske proces
og for at blive hørt på områder med særlig relevans for den ældre del af befolkningen. Her, 22
år efter, er det stadig vores fornemste opgave at tale de ældres sag. Og vores samarbejde
med kommunale politikere og forvaltninger er et rigtig godt eksempel på borgerdeltagelse og
borgerindflydelse.
Når politikerne træffer beslutninger tæt på borgernes hverdag, spiller borgerinddragelsen en
vigtig rolle. I den nære demokratiske dialog kan borgerne komme til orde og føle engagement,
og politikere kan både blive inspireret og stillet til ansvar for deres løfter og udsagn. Som ældreråd har vi ofte et bredt netværk i den ældre del af befolkningen. Vi har en god fornemmelse
af, hvad der rører sig og optager de borgere, der færdes i pensionistforeninger og fællesskaber, og på dagscentre og plejehjem. Dét netværk og dén viden er uvurderlig i forhold
til udviklingen af ældreområdet i vores kommuner, og det er bl.a. det, vi bidrager med som ældreråd.
I disse år eksperimenterer mange kommuner med borgerinddragelse på nye måder. Tendenser går i retning af, at kommunerne bruger flere uformelle former for borgerinddragelse og gør
det på mere konkrete områder. Her skal vi som ældreråd holde fast i, at vi har 22 års erfaring
med borgerinddragelse, som vi kan bidrage med. Men vi skal på samme tid huske på at værne
om ældrerådenes lovfæstede rammer og vilkår. Ældrerådene skal naturligvis være med, når
der borgerindrages og samskabes i vores kommuner. Det skal vi for at bidrage til de gode og
ansvarlige løsninger, for at lytte og for at blive hørt!
Dagens konference har fokus på, hvordan vi som
ældreråd og borgere kan fastholde, udvikle og
bidrage til borgerinddragelse og samskabelse i
vores kommunale nærdemokrati. Desuden giver
konferencens oplæg mange eksempler på borgerindragende og samskabende velfærdsløsninger
– både når de lykkes, og når der er udfordringer
og noget, som kan gøres bedre”.

Mogens Rasmussen gav herefter ordet til sekretariatschef Trine Toftegaard Lund, som var ordstyrer resten af dagen.

Fremtidens brændpunkter – livet på en evigt brændende platform
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Roger Buch, chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Den første hovedtaler, Roger Buch, indleder med at opridse rammen for hans oplæg. Han vil sparke konferencen i gang ved at sætte fokus på den virkelighed, han som forsker oplever, at vores samfund, parlamentariske model og demokrati er inde i. Oplæggets præsentation indikerer, at tingenes tilstand måske
ikke er så lyse, med krav om ”færre penge, flere opgaver og bedre kvalitet”.
Roger Buch siger, at medierne fremstiller et billede, af at årtiers besparelser og effektiviseringer efterhånden angriber kernen i vores velfærdssamfund og efterlader et demokrati i krise. Umiddelbart ser Roger
Buch ikke med samme pessimisme på alle forholdene. Rogers oplæg tager afsæt i medieeksempler, som
beskriver en samfundsstruktur, der er truet op mod de faktuelle tal. Som forsker mener han, at disse tal er
væsentlige som modsvar eller til at underbygge sandheder ved påstandene. På visse områder medgiver
Roger Buch at der er udfordringer: Flere ældre, flere livsstilssygdomme, flere handicappede, flere til genoptræning fra sygehuse, flere flygtninge etc. er en realitet. Men om demokratiet er truet, er han ikke sikker
på.
Et af de første eksempler, som Roger Buch fremhæver, er mistilliden til det parlamentariske system. Medierne skriver bl.a. ”mistilliden tårner sig op - medens Danmark ruster sig til valgkampen”. På en graf viser
Roger Buch, at der altid har været svingninger i det danske samfund på dette område. Således var der i
1990 næsten ligeså stor mistillid som i dag, hvorimod tilliden var helt i top i årene 2005 – 2007. Desuden
er det heller ikke sandt, når snakken går på, at det altid er under røde regeringer, at populariteten er
størst, indskyder Buch. I 2005 – 2007 var det nemlig en konservativ regering med en tilfredshed på hele
70 %, mens tilfredsheden kun var på 45 % i hele Helle Thorning Schmidts femårige regeringsperiode.
En anden mediehistorie er, at der år efter år spares i sundhedsvæsnet. Således lyder overskriften
”Sygeplejerske på samme hospital i 18 år – pengene er blevet færre, og der er blevet mindre tid til patienterne”. Tallene for de seneste 12 år viser dog, at der i alle årene er sket en væsentlig procentmæssig stigning i økonomien til området årligt, undtagen i 2011, hvor der blev brugt 2,6 % mindre end i 2010. Roger
Buch mener dog, at sundhedsvæsnet er udfordret, men at det primært skyldes, at langt flere sygdomme
bliver behandlet, og at behandlingerne er blevet flere og dyrere. Så der er en vis sandhed i det, når medierne skriver ”at vores samfundskontrakt er ved at smuldre mellem hænderne på os”. Den velkendte borgeropfattelse "hvis du gør din pligt og yder det, du kan gennem arbejdslivet, så kan du trygt regne med, at
du får den hjælp, du har brug for, når du ikke længere kan klare dig selv", er udfordret.
Er sundhedsreformen demokratisk?
Resultatet er at Danmark nu skal have en ny sundhedsreform. Her fastholder Lars Løkke Rasmussen, i et
videoklip som Roger Buch afspiller, at ”alle har krav på omsorg og behandling, når de er syge eller har
behov for omsorg”. Men for at opnå dette mål skal der en ny struktur til med omsorg tættere på i kommunerne, specialisering af hospitaler og dette opbygget i en ny struktur for sundhedsvæsnet.

Roger Buch siger, at de fleste politikere er enige i behovet og nødvendigheden af et sundhedsvæsen tættere på borgerne, men oppositionen er ikke enige i
den nye organisering af sundhedsvæsnet. De beskylder strukturen, med nedlæggelse af regionsrådene og
oprettelsen af fem sundhedsforvaltninger og 21 sundhedsfælleskaber, for at være en trussel mod nærdemokratiet. Og har de ret i det? spørger Roger Buch.
Er sundhedsreformens model en demokratisk beslutningsmodel? Roger Buch mener, at sundhedsreformens nye struktur er en neokorporatistisk beslutningsmodel, som ses anvendt til gennemførelse af national
central styring. Dette er ensbetydende med central
styring af udviklingsplaner og styring af pengene.
I neokorporatistiske modeller sidder staten for bordenden – det gør den også her – bare skjult… hævder
Roger. I en neokorporatisk model har lønmodtagerne
også repræsentanter, det har de bare IKKE her ”så jo,
modellen er ikke særlig demokratisk konkluderer Roger Buch.

Den offentlige sektors grundproblemer - skattetrykket?
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Roger Buch taler om oplevelsen af den offentlige sektors grundproblemer. Skattetrykket tales der
meget om – det hævdes ofte, at det aldrig har været højere. Skattetrykket rammer et loft under
BNP, viser Roger Buch på en graf over de seneste 30 år. ”Vi hører hele tiden en masse om det skattetryk, men skattetrykket har altså været det samme siden Schluters tid – og dette uanset hvem der har
været i regering siden” forklarer Roger Buch. Skattetrykket kædes desuden ofte sammen med antallet af
offentlige ansatte, hvor påstanden er, at der ”aldrig” har være så mange offentligt ansatte som nu, men
antallet har ligesom skattetrykket været det samme i de seneste 30 år, således ca. 30 % af den samlede
mængde ansættelser, fremfører Roger Buch.
Den offentlige sektors grundproblemer – danskernes sundhedstilstand?
De udfordringer, Danmark står i og kommer til at stå i, drejer sig i høj grad om sundhedsudfordringer. For
det første bliver der 300.000 flere ældre 67+ i 2060. Danskernes forbrug af ren alkohol er på 8 liter pr. år
pr. indbygger. Selvom forbruget er faldet fra 10 liter i 2014, er det stadig det højeste forbrug i Europa. Om
danskernes sundhedstilstand gælder desuden, at næsten 50 % af alle voksne middel- til svært overvægtige, ca. 20 % lider at en mental sygdom, næsten 17 procent er daglige rygere, og antallet af borgere med
en livsstilssygdom som KOL og type 2 diabetes er steget eksplosivt siden år 2000 og vil fortsætte, hvis
ikke der sættes massivt ind med forebyggelse. Dette er meget høje tal sammenlignet med vore nabolande, pointerer Roger Buch. Derfor er det helt naturligt, at vi ser overskrifter og initiativer som: 22 pct. flere
sygeplejersker ansat siden 2007, sundhedsfagligt personale er steget 44 pct., indlæggelsestid er siden
2010 faldet med 17,8 pct. til nu 3,4 dage, kommuner opretter akutpladser, og raskmeldte patienter presser kommunerne.
Samme ressourcer, flere opgaver
Ressourcerne er, ifølge Roger Buch, således de samme, men opgaverne er langt flere. Det er en forudsætning, som er væsentlig at forholde sig, samt hvordan det danske velfærdssystem så løser de mange
opgaver. Det kan godt være, at der er blevet flere sygeplejersker, men så er der andre faggrupper i det
offentlige, der er blevet færre af. Mange opgaver løses i mange tilfælde ved serviceforringelser. På ældreområdet var den første skjulte besparelse visionen med ”længst muligt i eget hjem”, som derefter rykkede
sig til, at borgerne ”skal rehabiliteres” og nu lyder parolen at det er ”godt at kunne klare sig selv”.
For år tilbage fik ældre borgere rengøring hver 14. dag. Nu er det blevet standarden at der rengøres hver
3. uge. Roger Buch siger, at det er som om vi bare langsomt vænner os til, at standarden flytter sig. Status for rengøring på landsplan er således, at i en kommune er det hver uge, 65 kommuner er det hver
anden uge og i 20 kommuner er det hver tredje uge. Og hvor stopper det, spørger Roger Buch, og henviser til et videoklip, hvor borgmester i Hjørring, Arne Boelt, tilkendegiver, at han faktisk er flov over standarden, men at hans kommune desværre ikke har økonomi til at gøre det bedre.
I Assens kommune har problemet været det samme, og kommunen meddelte her i det nye år 2019, at
den nu kun ville tilbyde rengøring hver 5. uge. Dette fik stor mediebevågenhed, ældrerådet klagede, og
ældreministeren og ankestyrelsen gik ind i sagen. Resultatet blev, at nu fortsættes med rengøring i Assens hver tredje uge, men mon ikke vi snart ser den næste sag, forudsiger Roger Buch.

En anden serviceforringelse ses ved, at antallet
af 67+ årige er steget med 40.000 borgere siden
2008. Af disse boede 11 % af borgere i aldersgruppen over 90 år i plejeboliger i 2010. I 2018 er
dette tal for 90- årige faldet med 42 %. Selvom
andelen af ældre er steget markant, er andelen
af pleje– og ældreboliger kun steget minimalt, så
samlet set er det blevet langt vanskeligere at få
en plejehjemsplads over det senest årti.
Roger Buch fremhæver også hjemmehjælpen.
Langt færre ældre modtager hjemmehjælp, faktisk i år 2004 til år 2005, fik 3000 færre hjælp.
Dette fænomen er altså slet ikke nyt. Nu kan vi
igen i en rapport fra VIVE læse, at ”6,5 million
hjemmehjælpstimer er skåret væk – Det er en
forråelse”. Roger Buch tilføjer: ”Vi bevæger os
entydigt i en bestemt retning, hvor vores velfærdsmodel bliver udfordret”.

Brændpunkter og løsninger
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Brændpunkterne for politikerne er relativt klare. Det drejer sig om uændrede indtægter, opgavemæssige udfordringer med opadgående pres på langt flere opgaver og udgifter og om utilfredse
og krævende borgere. Det undrer ikke Roger Buch, hvad vi ser som løsninger. Helle Thorning Schmidt
sagde på et møde i EU, da hun var statsminister, om de danske udfordringer; ”vi er gået reformamok”.
Altså at stramme ind, sætte regler og standarder og at skabe besparelser etc. Roger Buch mener, at løsningsmodellen, at skabe en maggiterningeffekt = presse ting sammen, skabe komprimeret pris og kvalitet, nu også er en yndet løsning på udfordringerne. I samfundet ses det ved at ting fusioneres (skoler og
biblioteker lukkes), styres finansielt (omprioriteringer, besparelser) og ved brug af frivillighed (ulønnede
medarbejdere og frivillige).

Der skal økonomiske prioriteringer til, siger Roger Buch. Så når Lars Løkke Rasmussen taler om at det
vigtigste ved vores fælleskab, er et godt sundhedsvæsen, så handler det om, hvad der er afgørende for,
at vi I fremtiden fortsat har et godt velfærdssamfund – og det er økonomi. Hvem der er statsminister, om
vi får en sundhedsreform eller ej, eller hvor meget der laves reformer, samskabelse, udnytter frivillighed
etc. er altså i meget ringe grad vigtigt. Det der sikrer velfærden er den danske økonomi og verdensøkonomien, og de ser heldigvis begge stabil ud, pointerer Roger Buch.
Men paradokser er der jo nok af. Er paradokserne alvorlige? spørger Roger Buch – og svarer selv:
Et af verdens rigeste lande – men ikke råd til den nødvendige velfærd til alle
Et af de lykkeligste lande i verden – mistillid til politikerne – høj stemmeprocent
Deltagelse er vigtigt for demokratiet – mere deltagelse er ikke nødvendigvis lige med mere demokrati
Brændpunktet er permanent – det kræver politiske fravalg
Demokrati er vigtigt – men økonomien sætter rammerne
Skal vi være bekymrede – JA
Skal vi være tilfredse og lykkelige – JA

Er Danmark verdensmester i borgerinddragelse og samskabelse?
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Jacob Torfing, cand.scient.pol. & ph.d., Institut for Samfundsvidenskab, RUC
Jacob Torfing kridtr banen op ved at beskrive det krydspres mellem knappe ressourcer og stigende forventninger, som det danske samfund står i. Effektivisering har indtil videre været måden, vi har forsøgt at
håndtere denne udfordring på, men selvom offentligt ansatte løber stadig hurtigere, virker det til, at borgerne er utilfredse, og at effektiviseringens grænse er nået. Den offentlige sektors rolle er nu som effektiv serviceleverandør, og borgeren er blevet til en meget krævende og kræsen kunde, der shopper rundt mellem
offentlige og private servicetilbud. Jacob Torfing mener ikke, det er en langtidsholdbar måde at drive et
samfund på.
Sæt skik på samskabelsen
Det er tid til nytænkning, og han foreslår en ny vej: ”Vi har en stærk og aktiv befolkning, der er godt uddannet. Sæt stikket i borgerne, sæt stikket i lokalsamfundet og begynd at samskabe løsninger!”. Udviklingen
er allerede godt i gang, og mange steder udgør den offentlige sektor arena for samskabelse af fælles løsninger. Samskabelse er, når to eller flere offentlige/private parter indgår i et ligeværdigt samarbejde, eller
sagt på en anden måde, når vi alle hjælpes med at forstå problemet og at løse det. På den måde overskrider samskabelse traditionelle politiske skel, da det ikke er et spørgsmål om, at det enten er den offentlige
sektor eller de private aktører, der er bedst til at levere velfærdsløsninger, men i stedet både/og. Idéen
med samskabelse er, at alle har noget at byde ind med – alle aktører skal være villige til at træde ud af
deres tryghedszone og gå ind i opgaven.
Styring er traditionelt organiseret sådan, at vi ikke snakker sammen om den givne opgave, som blot bliver
sendt videre i beslutningskæden. Ofte vil der vise sig oplagte muligheder, når man i fællesskab får luget
ud i misforståelser.
Rolleskifte og åbenhed
Fremtidens offentlige sektor skal ifølge Jacob Torfing
være platform for samskabelse, og dens fornemmeste
opgave bliver at skabe mødesteder for dette. Det vil få
store konsekvenser for offentlig organisation og styring.
Samskabelse kræver derfor, at parterne er villige til at
foretage et rolleskifte:

* Politikere skal holde op med at se sig
selv som en fjern virksomhedsbestyrelse
for A/S Kommunen og i stedet lede lokalsamfundet i dialog med borgerne

* Ledere skal holde op med at se sig selv
som regelforvaltere og fedtsugere og udvikle sig til værdibaserede holdledere
* Medarbejdere skal holde op med at se sig
selv som fagprofessionelle regelfølgere og
udvikle sig til samskabere af løsninger
* Borgere skal holde op med at se sig selv
som passive klienter og kritiske kunder og
i stedet betragte sig selv som aktive medborgere

Jacob Torfing understreger, at det ikke betyder, at den
fagprofessionelle viden ikke skal værdsættes, for den er
utrolig vigtig. Men medarbejderne skal være meget mere
åbne.

Danmark som verdensmestre
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Samskabelse kan finde sted på mange niveauer og med mange forskellige aktører. Et konkret
og enkelt eksempel, er når en borger er blevet knæopereret. For at knæet skal blive velfungerende
igen er borgerens bidrag i form af genoptræning ligeså vigtigt som sygehusets. Gentofte Kommune er et
eksempel på en helt anden type samskabelse, hvor en stor del af arbejdet i de faste udvalg er flyttet over i
en række midlertidige opgaveudvalg. Her arbejder politikere, borgere og andre interessenter sammen om
politikudvikling. Andre gange står en kommune med en konkret udfordring f.eks. i forhold til kommunens
tilbud på demensområdet – kommunen inviterer alle interesserede (det være sig borgere med demenssygdom, pårørende, frivillige foreninger, demenskoordinatorer mv.) til et åbent møde som start på en proces, hvor de sammen identificerer problemerne og kommer med forslag til løsninger. Jacob Torfing opfordrer ældrerådene til – ligesom kommunen – at sætte gang i samskabelsesprocesser, sætte en dagsorden
og byde op til dans.
Han mener, der er fire årsager til, at Danmark som samfund har unikke muligheder for at blive verdensmestre i samskabelse. Danmark har:


En unik kombination af en stærk offentlig sektor og et velorganiseret civilsamfund



Et erhvervsliv som gerne tager socialt og samfundsmæssigt ansvar, og gennem mange år har sat
set på design og strategiske alliancer



Et arbejdsmarked med en lang samarbejdstradition mellem ansvarlige partnere



Det ligger dybt i det danske DNA, at vi løser problemer og udfordringer gennem samarbejde, når
krisen kradser

Hold øje med faldgruber
Faldgruber ved samskabelse er f.eks. ‘co-destruction’ af offentlig værdi, som kan ske enten på grund af
uopmærksomhed eller magtmisbrug. Et eksempel på det kan være, hvor borgere etablerer vagtværn for
at dæmme op for kriminalitet. En anden faldgrube kan være de borgere der deltager eller ikke deltager i
samskabelse. Eksempelvis er det et problem hvis kun ressorcestærke borgere deltager i samskabelsen
og bruger den som arena til at forfølge egne interesser. Omvendt kan engagement blive brugt som pression; ”nu har du modtaget denne ydelse, derfor må du give noget tilbage”. Andre faldgruber er undertrykkelse af uenigheder i bestræbelsen på hurtigt at skabe fælles løsning samt forøgelse af offentlige udgifter til
orkestrering og ledelse af samskabelse og til add-on service. Jacob Torfing mener, at opmærksomhed på
faldgruberne gør det nemmere at undgå dem – det kan ældrerådene bl.a. være med til at holde øje med
og sætte krav til. Først og fremmest skal frygten for de her faldgruber ikke forhindre at samskabelse udbredes – der er så meget at vinde!
Jacob Torfing håber og tror på at samskabelse kan udfoldes langt mere end det er i dag: ”Min drøm er, at
vi skal drive samskabelse dertil, hvor alle kan byde op til dans – også borgerne”.

Er det danske demokrati i krise?
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Eva Sørensen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
Eva Sørensen har gennem årtier forsket i, hvordan demokratiet fungerer lokalt og hendes konklusion er,
at demokratiet i dag både er blomstrende og nødlidende.
Det repræsentative demokrati
Danmark er verdenskendt for et demokrati med en udstrakt grad af borgerinddragelse – og demokratiet
har historisk udviklet sig gennem samarbejde mellem den offentlige sektor og civilsamfundet og hen over
de seneste 30 år med brugerbestyrelser, lokalråd og ældreråd. Flere end 100.000 danskere sidder i dag i
brugerbestyrelser, hvilket udlandet ser på med interesse. Derfor er demokratiet blomstrende.
Men et urovækkende tegn på, at demokratiet er nødlidende, er borgernes dalende tillid til politikerne og
det skal vi tage alvorligt. Der er i dag en afstand mellem politikere og befolkning. Der er et markant faldende medlemstal til de politiske partier (fra omkring 30% af befolkningen til i dag 3% af befolkningen). Det
faldende partimedlemskab betyder, at partiernes rolle som politikudviklere er blevet langt mindre. Partierne er ikke længere bindeled mellem politikere og befolkning, men står meget svagere end tidligere.
Tidligere blev politiske forslag og visioner født og fintunet i partierne i en dialog mellem medlemmerne og
partilederne, og det betød, at partiernes politik hang godt sammen med det, der rørte sig i befolkningen.
Den sammenhæng er savnet i dag.
Vi har dog endnu ikke oplevet faldende valgdeltagelse, hvilket er godt. Med lån fra forsker Thomas Nielsen kan man sige, at ”det danske demokrati har sejret ad helvede til”. En stærk demokratisk kultur gør, at
borgerne gerne vil være med.
Eva Sørensen referere til to store demokratiforskere, Hal Kock og Alf Ross. Set med Hal Kocks briller har
demokratiet aldrig haft det bedre, idet borgerne forventer at blive inddraget i samtalerne. Set med Alf
Ross briller går det mindre godt, idet de traditionelle politiske institutioner ikke er indrettet til at rumme aktive borgere. I Eva Sørensens formulering: Antiautoritære kritiske brokkehoveder – (sådan nogle som jer
ældrerådsmedlemmer). Udfordrer de kendte politiske institutioner.
Vi har fået et modstandsdemokrati (borgerinddragelse) over for et repræsentativt demokrati (vi har valgt
nogle til at tage beslutningerne for os).
Politikerne beslutter, og borgerne stiller krav og
rådgiver. Eva Sørensen fortæller en historie om
en aktiv frivillig kvinde, der gennem mange år fik
ros for sine initiativer som medborger og til sidst
stillede op som kommunalpolitiker. Fra den dag
mødte hun kun negative kommentarer for sit arbejde og de beslutninger, hun var med til at træffe.
Fra at være beundret og elsket blev hun skoset og
hadet.
Vi har fået skabt noget, som ikke fungerer, og tidens store spørgsmål er: Hvordan skal et repræsentativt demokrati se ud i et samfund med aktive
borgere? Et samfund, hvor politikere og borgere
arbejder sammen om at definere problemer og udvikle løsninger.
Fra modstandsdemokrati til samspilsdemokrati
En løsning kunne være at raffinere det kendte demokrati og udvikle et samspilsdemokrati, hvor politikerne har en forpligtelse til at indgå i en tæt dialog
med dem, de repræsenterer, og hvor borgerne har
en forpligtelse til at medvirke til at finde løsninger.
Men det kræver reformer af det repræsentative
demokratis arbejdsformer.
Eva Sørensen ser i flere sammenhænge, at folkevalgte eksperimenterer med nye arbejdsformer –
både på Christiansborg og i kommunerne.

Politikerne
søger den
tætte dialog
med relevante og berørte borgere – ikke kun i en høringsfase,
Er det danske
demokrati
i krise?
men hele vejen gennem politikskabelses-processen.
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Ældrerådenes centrale rolle
Ældrerådene har en helt central rolle at spille i et sådant samspilsdemokrati. Ældrerådene er allerede repræsentant for den store gruppe af ældre borgere og er vigtig brobygger, da ældrerådene er tæt på politikerne. Ældrerådene har ét ben hos politikerne og ét ben hos borgerne. Det er den allerbedste position at
indtage som brobygger. Men det kræver noget af rådene. At være valgt til at repræsentere nogen betyder,
at man har en forpligtelse til en vedvarende samtale med dem, der har valgt en. Som råd skal man hele
tiden tænke på, hvad der er den brændende platform både for de borgere, der har valgt en og for politikerne, og rådet skal sørge for at investere sin tid bedst muligt. De vigtige spørgsmål skal drøftes og rådets tid
skal bruges bedst muligt.

At være brobygger er langt mere end at rådgive politikerne f.eks. gennem høringssvar. Som brobygger er
opgaven at sætte dagsordner og skabe anledninger, der bringer politikere og ældre i dialog med hinanden
om udviklingen af bæredygtige politiske løsninger på små og store problemstillinger. Eva Sørensen anbefaler derfor ældrerådene, at de skal bliver mere udfarende og skabe arenaer, hvor ældre og politikere bringes sammen: ”Så er I virkelig brobyggere”.

Velfærdsillusionen og mønstersamfundet
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Nick Allentoft, journalist, forfatter og tidligere chefredaktør, denoffentlige.dk
Danmark har fået middelklasse, der udgør op til 85 procent af befolkningen. Mennesker som lever trygt og
med en god hverdag. Passer deres job og betaler deres skat. Problemet er, at flere borgere oplever, at de
ikke kan få den hjælp, de var stillet i udsigt, og som de troede, de havde betalt til over skatten. Sådan indleder Nick Allentoft sit oplæg.
En af intentionerne med den sociale kontrakt er, at når vi møder en livskrise, så har vi nogen, der holder
hånden under os og sikrer os hjælp. Den kontrakt er blevet brudt, idet fokus er på middelklassen. Det betyder, ”at så længe du betaler din skat og har et job, er du et aktiv for samfundet”. ”Men er du i perioder i
krise, er du et problem, der skal rettes ind”. ”Det er ikke det vi er opdraget til at tro, der møder os”, påpeger Nick Allentoft.

Fra velfærdssamfund til velfærdstat
Baggrunden for denne udvikling skal findes tilbage i 1960’erne. I det årti var der en gennemsnitligt vækst
på 5 procent og en fordobling af skattetrykket. I samme periode - fra 60’erne og op gennem 70’erne - voksede den offentlige sektor fra omkring 60.000 til over 500.000. En organisation, der vokser så hurtigt, har
brug for at få noget bedre styring. Derfor kom regeringens program til modernisering af den offentlige sektor i 1983. Der var tale om mere styring og professionalisering af den offentlige sektor, hvilket ifølge Nick
Allentoft var fornuftigt.
Alle statsministre har siden forsøgt at lave reformprogrammer i den offentlige sektor. Problemet er, at
selvom de taler om velfærdssamfundet, så taler de i virkeligheden om teknokratiske forandringer i velfærdsstaten.
Social krise
Det kommer blandt andet til udtryk i, Velfærdskommissionens formulerer sin version af den sociale kontrakt. Her lyder det: ”Finansieringen af velfærdsydelserne bygger på en uskreven kontrakt mellem generationerne. I barndommen, ungdommen og alderdommen forventer vi at kunne trække på en række skattefinansierede velfærdsydelser. Til gengæld er vi, som erhvervsaktive, med til at betale for velfærdsydelserne
til de generationer, der på det tidspunkt er børn, unge eller pensionister, i forventning om selv at kunne
trække på velfærdsydelserne, når vi engang forlader arbejdsmarkedet.”
Den formulering, vurderer Nick Allentoft, gælder
alene mennesker, der fungerer hele livet igennem.
Det er udgangspunktet for mange af de reformer,
der er iværksat. Det fører til social krise: Mennesker, der møder en livskrise, oplever et svigt af systemerne, fordi de ikke kan få den hjælp, de troede
de kunne få.
Desuden er systemet bygget på en måde, så hvis
man som borger beder om hjælp, så skal man sygeliggøre sig for at modtage den.
Det er derfor, de syge og ledige taler om, at slå jobcentrene ihjel, det er derfor, flere vender ryggen til
systemet, det er derfor, at antallet af selvforsørgere
stiger, og det er derfor, at de bevægelser, der råber
op, har samlet mere end 120.000 følgere på sociale
medier. Der er mange ,og de er frustrerede, lød det
fra Nick Allentoft.
Den sociale kontrakt Velfærdskommissionen beskriver, står ifølge Nick Allentoft i skærende kontrast til den kontrakt, som er formuleret i menneskerettighederne: ”Enhver har ret til en sådan levefod,
som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og
lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret
til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet
tab af fortjenstmulighed under omstændigheder,
der ikke er selvforskyldt”.

Et samfund fungerer kun, hvis det står på dette fundament, mener Nick Allentoft.
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Ledelseskrise
Derfor står vi i dag med en social krise, som 46.000 offentlige ledere burde kunne gøre noget ved.
Men det kan de ikke, da de er blevet til administratorer i et system, hvor det vælter med regler og som
fremmer ledere, der er glade for styring og bureaukrati. Resultatet er, at man som leder går efter at opfylde dokumentationskravene, mens man har opgivet at løse velfærdens kerneopgaver. Der tale om en decideret ledelseskrise, som bygger på indbildt uskyld, hvor man bare må acceptere det som tingendes tilstand.
Demokratikrise
Heller ikke politikerne ser ud til at ville gøre meget ved problemet, for vi har også en demokratikrise. Det,
der bliver vedtaget fra centralt hold, bliver vedtaget for at blive solgt som et budskab – og ikke med henblik på at kunne blive implementeret.
Der er ifølge Nick Allentoft ikke nogen, der interesserer sig for, hvad der sker, efter man har vedtaget en
politisk reform. Det er blevet så grelt, at når ministre, skal kommunikere en ny aftale, så kommunikerer de
til den vælgergruppe, de gerne vil ramme men ikke til de mennesker, aftalen handler om.
Danmark styres som en virksomhed
På sundhedsområdet og på beskæftigelsesområdet vælter det om sig med regler. Nick Allentoft mener,
at der ikke er brug for flere, det gælder om at finetune. De mange regler betyder også, at man som offentligt ansat bliver målt på, om man opfylder dokumentationskravene.
Demokratikrisen består ifølge Nick Allentoft desuden i, at vi styrer Danmark som en virksomhed, og henviser til Finansministeriets vision og værdigrundlag, hvor man ikke kan finde ordet ”samfund” et eneste
sted. Et andet eksempel er, at man har lavet en strategi for at sælge borgernes sundhedsdata.
Der er ifølge Nick Allentoft behov for, at vi stiller os selv disse tre spørgsmål:
Hvad sker der, hvis den offentlige sektor mister sin berettigelse, fordi samfundet finder andre løsninger?
Hvilken effekt vil det få i samfundet, hvis staten også de kommende årtier bliver drevet mere som en
virksomhed end som samfundets demokratisk styrede og ledede fælles maskinrum?
Hvordan vil borgerne reagere, når det bliver helt klart, at vi står med en velfærdsillusion, som velfærdsstaten har ignoreret, og politikerne undladt at anerkende?
Nick Allentoft afslutter sit oplæg med at sige, at han ikke har den færdige opskrift på at løse de forskellige
kriser. Men han opfordrer til, at man forandre tingene til det bedre med afsæt i fire værdier: Åbenhed,
enkelhed, frihed og faglighed.

Hvad er på spil, når kommunerne vil samskabe med borgerne?

11

Anne Tortzen, grundlægger og leder af Center for Borgerdialog, ph.d. og ekspert i
borinddragelse og samskabelse
Anne Tortzen stiller i sit oplæg skarpt på, hvad der skal
til for, at samskabelse lykkes, samt de faldgruber og
vanskeligheder kommuner og borgere møder, når de
vil samskabe.
Tre modeller
Ifølge Anne Tortzen har samskabelse og borgerinddragelse historisk været anvendt på tre måder.
Man startede med, hvad man kan kalde ”borgerinddragelse version 1.0”, kendetegnet ved, at kommunen
laver klassiske høringer, hvor man for eksempel giver
beboere ret til at blive hørt i forbindelse med en planlov. Det er også den model, der ligger bag stiftelsen af
ældrerådene. Nemlig at dem, det handler om, skal have en formel institutionaliseret ret til at bliver hørt.
Siden har man bevæget sig hen imod ”borgerinddragelse version 2.0”, som er en model, hvor man laver
dialog tidligt i processerne. F.eks. Er det meget almindeligt, at kommuner, der skal udvikle et lokalområde
går ud og snakker med beboerne, før at de har lavet en
lokalplan.
”Borgerinddragelse version 3.0” er det man opfatter
som samskabelse. Her er det ikke længere kommunens folk, politiker og administrationen, der tager initiativet og herefter inddrager og hører, hvad borgerne synes. Her er der tale om et ligeværdigt samarbejde,
hvor borgerne skal være fuldstændigt ligeværdige partnere med det offentlige, og hvor den viden og ressourcer borgerne kommer med, er ligeså meget værd, som den viden offentlige medarbejdere kommer
med.
Der er hermed tale om en helt anden måde at samarbejde på i forhold borgerinddragelse version 1.0 og
2.0, som har kommunens folk i centrum, hvor borgerne så kan få lov til at rådgive. Alle tre former at tænke borgerinddragelse på findes parallelt og ingen er bedre end andre. Men langt de fleste ressourcer bliver brugt på version 1.0 og 2.0.
Neoliberal dagsorden
Ifølge Anne Tortzen er det vigtigt at se kritisk på samskabelsesbegrebet. Ideen kom oprindeligt fra England, hvor David Cameron i 2010 lancerede en stor indsats, som han kaldte Big Society. Ideen var at rulle velfærdssamfundet tilbage, så civilsamfundet kunne komme frem. Det, der også skete var, at man skar
30-35 procent af de kommunale budgetter. Det var der en masse organisationer og politikere i Danmark,
der synes var interessant, og så har det stort set været på dagsordenen siden.
I 2015 blev der imidlertid lavet en evaluering af
Big Society. Det viste sig, at det havde skabt
forskellige frivillige initiativer lokalt, men det havde også skabt det, som forskerne kaldte et Big
Society-gap. Altså større ulighed. For det var
ikke alle steder, der stod nogen til at tage over,
hvor den offentlige velfærd blev rullet tilbage.
Vi glemmer nogle gange at tænke på, at det var
en neoliberal dagsorden, der kom ind, lød det fra
Anne Tortzen, der påpeger, at der er en mørk
side af samskabelse, hvor man privatiserer og
lægger ansvaret ud. Men vi taler mest om den
lyse side, hvor vi skal lytte til hinanden, og så
skal løsningerne nok blive realiseret.

Tre danske eksempler
Samskabelse anvendes på forskellige niveauer. Det kan f.eks. Handle om, at den enkelte borger
bliver mægtiggjort i sin rolle som bruger af offentlige ydelser, eller at man laver indsatser over for
grupper af ældre, om politik og det kan handle om prioriteringer. Anne Tortzen giver disse tre eksempler.
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1. ”Hverdagsrehabilitering”. Formålet er at give borgerne mere magt over den hjælpe
de får, men også udvikle dem til at klare hverdagen bedre. Eksemplet er fra Esbjerg
Kommune og har overskriften ”Gør borgeren til mester”. En ph.d.-afhandling viser,
at sådanne projekter ofte bliver brugt til at lave nedskæringer forklædt som empowerment. Desuden er der en masse normative fortællinger knyttet til et sådant projekt, som siger, at man ikke er i orden, hvis ikke man kan klare sig selv. Og som
handler om, at man ikke er i orden som medarbejder, hvis man helst vil give omsorg i stedet for rehabilitering.

2. ”Cykling uden alder”. Startede som et ægte samskabelsesprojekt, med at en frivillig
mand i København ville køre ture med ældre. Nu har det bredt sig. Det, der også er
sket, er, at det er gået fra at komme nedefra fra frivillige til at være noget , som kommuner nu køber.
3. ”Et nyt samarbejde med ældre-, handicap- og udsatte-råd”. Eksemplet er fra Viborg
og handler om, at kommunen skaber en platform, ældre-, handicap- og udsatte-råd,
kan tale sammen. Formålet er at undgå intetsigende høringsprocesser. Desuden får
ældreråd mulighed for at tale med politikerne om, hvordan pengene skal bruges,
hvis der f.eks. kommer en ældremilliard. Giver en mere gnidningsløs og konstruktiv
dialog.
Usynlig magtudøvelse bremser borgeren fra indflydelse
En tilhører i salen fortæller, at hun ofte at administrationen har lavet et oplæg på forhånd, når de inviterer
ind, og de lukker ned for ideer, der går uden for rammerne af oplægget.
Årsagen til en sådan tilgang til samskabelse fra kommunens side, skal ifølge Anne Tortzen findes i, at
embedsmænd er under tids- og leveringspres og hermed til daglig må arbejde efter nogle andre logikker
end den samskabende logik. Det betyder, at der ofte foregår en usynlig magtudøvelse, som handler om,
at det offentlige definerer, hvem der er legitime deltagere, hvad udfordringen, og hvad det endelige mål
er. Og ikke mindst, hvad for en viden og hvilke ressourcer der skal gives plads til. Det er en barriere, som
stopper borgerne fra at få ægte indflydelse.
Sproget betyder det meget— hvad kalder man det, man skal tale om. For det definerer, hvem der kan
deltage og hvad man må sige. F.eks. iværksatte Ikast-Brande et innovationsprojekt, hvor ældre skulle
kunne visitere sig selv, men formulerede slutmålet som, at det skulle være radikal innovation, vi kommer
frem til. Det kom til at betyde, at en lang række parter ud fra kommunens synspunkt ikke havde en legitim plads i projektet – f.eks. skulle de ældre og hjemmehjælperne ikke være med, fordi de bare ville holde fast i det gamle.
Anne Tortzen slutter af med at opfordre ældrerådene til at være på forkant og være opmærksomme på,
hvilke dagsordener kommunen vil. Forsøg at hive samarbejdet hen mod 2.0 og 3.0, så I kommer tidligere
ind i processen. Søg indflydelse i forhold til at være med til at definere problemet, prøv at komme med
noget selv i stedet for at vente på, at nogen kommer med noget. Tænk synergi, alliancer på tværs med
andre udvalg og lokalsamfund. Måske I kan skabe noget sammen med dem, fremfor kun at rette jeres
opmærksomhed mod kommunen. Sæt ting i gang selv, så I står i en stærkere position, når I så tager
kontakten med kommunen, lød det fra Anne Tortzen.

Fra inddragelse til deltagelse i din kommune – bliv en god samskaber
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Nis Grønager Madsen, forfatter, foredragsholder og konsulent
I jagten på mere kommunalt nærdemokrati og velfærd
er samskabelse kommet på mange kommuners agenda, for i her er forventningen, at samskabelse kan få
borgere til at sætte mere pris på kommunen, og at kommuner kan undgå en klagekultur og i stedet skabe en
samarbejdskultur. Således indleder Nis Grønager Madsen, der selv har mange års erfaringer fra den kommunale verden. Han oplever, at kommunerne meget gerne
vil have samarbejdet med borgerne og lokalsamfundet
til at fungere, men han er i tvivl om kommuner egentlig
giver borgerne plads til at deltage?
Nis G. Madsen hævder, at for at kommunerne kan få
borgerne til at deltage, skal de først give dem mulighed
for det. Det er ikke nok, at kommunerne bare kan nøjes
med at ”inddrage” borgerne, - de skal få borgeren til at
”deltage”, hvis samskabelsen skal lykkes. For Nis Grønager Madsen har det stor betydning, at kommuner forstår forskellen mellem inddragelse og deltagelse.

Nogle kommuner kan derfor være bedre til at komme sine borgere i møde end andre, og det samme
gør sig gældende i kommuners syn på, hvordan man ser på, hvad borgerne kan tilbyde og bidrage
med. Her er samarbejdsevner og vilje helt essentielt. Men uanset hvor meget en kommune er opsat på
at ville samarbejde, er det alligevel ikke altid, at det lykkedes.
Desværre har mange medarbejdere i kommuner ofte en opfattelse af, at samskabelse og samarbejde
”det kan de nemlig allerede” – altså ”hvor svært kan det være”! I de fleste kommuner er der da også en
forventning om, at alle medarbejderne da ”kan” samskabe i dag. Men kan medarbejderne egentlig det,
og hvordan sikres, at det bliver en god og konstruktiv samskabelsesproces? Følges der egentlig op på
resultatet?
Forhindringer
Den første forhindring kan efter Nis Grønager Madsen mening måske hjælpes af vejen ved at se nøgternt på, hvad det er kommunen skal arbejde sammen med borgerne om. Dette samarbejde vil oftest
være om opgaver, som kommunen allerede løser. Det kan skabe en masse udfordringer for medarbejdere, at disse nu skal løses med borgere. Måske tænker medarbejderen, ”jamen vi gør det jo rigtig godt
allerede”, og vi gør bare, som vi plejer. Det kan være irriterende, at skulle omstille og gøre noget på en
anden måde. De nye samarbejdspartnere (borgerne) reagerer måske anderledes, når de er inviteret
indenfor. Der kan pludselig blive stillet krav, som kommuner ikke kan eller skal honorere, men hvordan
forklares dette uden at skabe dårlig stemning.
Kommunens medarbejder bliver således ofte nødt til at kunne bruge deres faglighed på en anden måde, og pludselig samarbejder man måske med en gruppe, som skal serviceres på en helt ny måde; fagligt, strukturelt og praktisk. Det kan være vanskeligt. Hvis man f.eks. holder møder med forældrene i en
børnehave, skal der måske også være plads til børn og mad/drikke til alle. Det er bl.a. sådanne udfordringer, som Nis Grønager Madsen mener, at man skal gøre sig klart som kommune, når man invitere
til samskabelse, og det kan virke som opgaver uden for ens komfortzone, faglige stolthed m.v. Men er
der ikke taget hånd om sådanne praktiske forhold, så bliver samarbejdet ikke til noget.

Eksempler på samskabelse
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Herefter taler Nis Grønager Madsen om steder i vores samfund, hvor han ser, at borgerinddragelsen og samskabelsen blomstrer frem. I Fredericia besluttede to ældre herrer at hjælpe kommunen
ved at tilbyde at luge ukrudt ved tøjhusmuseet, da de fandt standarden uacceptabel i forhold til at vise
byen frem for krydstogtsturister.
I en anden by drejer samskabelsen sig om at bidrage til etablering og drift af et kommunalt værested for
ensomme. Pensionisten Allan kommer der tre gange om ugen, og nu får han også selv løst sit ensomhedsproblem ved at stå for alt det praktiske i forhold til at drive stedet.
I en ungdomsklub i Kolding blev der leveret et hav af blå træpaller, som ingen vidste, hvad man skulle
bruge til. Men snart viste det sig, at de blå paller kunne have mange anvendelsesmuligheder; til optrædescener for musik og teater, til at lave møbler til kommunale institutioner m.m. De unge i ungdomsklubben
blev travlt engageret i alle mulighederne.
Nis Grønager Madsen spørger salen, om der er eksempler på samskabelsesprojekter, de kan nævne, og
der bidrages med mange eksempler. En nævner et genbrugshus leddet af frivillige, hvor overskuddet går
til foreninger og initiativer for børn, unge, ensomme, ældre m.fl. i lokalområdet. En anden nævner et initiativ, hvor der holdes borgermøder rundt i kommunen for at få ideer til den kommunale indsats på fritidsområdet.
Herefter opstår en diskussion om rammerne for et samskabelsesprojekt. Har det ”altid” det offentlige/
kommunen som involveret part? Ja, mener Nis Grønager Madsen. Han begrunder det med, at det netop
er forskellen fra andre projekter, som f.eks. et frivilligt- eller et foreningsprojekt, som let kan sættes i søen
uden kommunal opbakning. Et samskabelsesprojekt er med til at løse kommunale opgaver, og derfor er
kommunen involveret oftest som opdragsgiver, faciliteter, økonomisk ansvarlig og financierende, men det
kan naturligvis være i større eller mindre grad, afslutter Nis Grønager Madsen sit seminar.

Når offentlige og private virksomheder samskaber velfærdsteknologi
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Christian Graversen, direktør, Welfare Tech
Welfare Tech er en markedsdreven klynge for sundhed og
velfærdsteknologi i Danmark, som udvikler forretning og
skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og offentlige parter inden for social- og sundhedsområdet. Welfare Techs direktør, Christian Graversen,
giver i sit oplæg et indblik i offentlig-privat innovationssamarbejde. Fokus er på velfærdsteknologi, som Christian Graversen definerer som teknologier, der øger livskvaliteten og
effektiviteten i samfundet.
Det kan for eksempel være brugen af KOL-kufferter, der
giver KOL-patienter mulighed for at monitorere helbredet i
hjemmet og dermed slippe for at rejse frem og tilbage til
kontrol på hospitaler. Det er kan også være omsorgsbesøg
som videokonsultation i hjemmeplejen, hvor den ældre ikke
behøver vente på, at en hjemmehjælper kommer på besøg.
Danmark har unikke ramme for innovation
Christian Graversen påpeger i sit oplæg, at Danmark har
nogle unikke rammer for at udvikle innovative velfærdsteknologiske løsninger. Vi har en teknologiparat befolkning, vi
er gode til offentlig/privat samarbejde, vi har en innovativ
privat sektor, og så er danskerne generelt gode til at melde
klart ud, hvis der er problemer.

En anden fordel er, at Danmark startede tidligere end andre lande med velfærdsteknologi, fordi vores sundhedsvæsen var presset. Pres er godt til at drive innovation, stoppe op og tænke tingene anderledes. Det at
Danmark var først med velfærdsteknologi, har gjort, at vi har lavet vores fejl og ofte lært af dem, lyder det fra
Christian Graversen.
Det betyder ikke, at alle kommuner er frontløbere. Nogle kommunerne gik tidligt i gang, andre vil hellere vente
på, at løsningerne er modne.
Om man vælger den ene eller anden tilgang, er ikke afgørende for, om man lykkes med velfærdsteknologi. Det
afgørende, er, at man uddanner borgerne – og inddrager dem i udviklingen, ligesom det er vigtigt at uddanne
det personale, der skal uddanne borgerne.
Et eksempel på det sidste er løsningen ”Takt og Tone i Telemedicin”, der et et it-baseret kompetenceudviklings- og implementeringsværktøj for sundhedsprofessionelle. Løsningen ruster sundhedsfaglige personer
til at varetage, kvalitetssikre og implementere skærmkommunikation med borgere og patienter.

Største udfordring er implementering
Det sværeste, når man arbejder med teknologi og innovation, er implementeringen. Danmark har en
stor kirkegård af løsninger, der aldrig er kommet ud at arbejde, fordi man ikke har været gode nok til at
implementere dem.
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Noget af det, der går galt i forbindelse med nye projekter i kommunerne, er, at man ikke vil erkende fejl. Derfor
er der brug for en kultur, hvor man ikke slår folk i hovedet, når de fejler. Blandt andet derfor er det vigtigt, at
man i kontrakten forpligtiger sig til at være åben, og at man laver offentlig/privat partnerskaber omkring
innovation.
Et af de problemer, der opstår i forbindelse med brug af ny teknologi, er, at man overfører et gammelt mindset
til nye løsninger. En tilhører i salen fortæller, at det i forbindelse med brugen af videokonsultationer kan være et
problem, at lægen – ligesom det ofte foregår i den fysiske verden – kommer for sent til den aftalte videokonsultationstid eller, at man ikke kan få en fast tid, men skal være tilgængelig i et langt vindue. Det var dog Christian
Graversens erfaring, at langt de fleste har et fast konsultationstidspunkt, når det gælder videokonsultationer.
To eksempler
Afslutningsvist giver Christian Graversen eksempler på gode velfærdsteknologiske løsninger. Blandt andet
”Applikator – VitaMinder”, der et digitalt hjælpemiddel, der samler både fagpersoner, pårørende og borgere i ét netværk. Et netværk, der faciliterer og formidler indhold, der understøtter borgere i egenmestring
og rehabilitering. En anden fordel er, at fagpersonalet nemt kan dele viden med hinanden i stedet for at
gøre det i tunge dokumentationssystemer.
Et andet eksempel er ”Chromaviso Døgnrytmelys”, som er en løsning, der giver et naturligt lysmiljø, til beroligelse, energi og stemning. Det forbedrer søvn og trivsel hos både patienter, borgere og personalet, idet
lyset kan hjælpe dem til en bedre døgnrytme. Resultaterne er blandt andet kortere liggetid på hospitalerne.
De to eksempler understreger Christians Graversens pointe om, at velfærdsteknologi skal defineres som
teknologier, der øger livskvaliteten og effektiviteten – og dermed ikke som noget, der alene har til formål at
spare penge. Medarbejdere bliver ifølge Christian Graversen heller ikke længere afskediget på grund af ny
teknologi, idet teknologien ofte gør det muligt at frigøre ressourcer til andre opgaver.

Når ældre og skolebørn lærer af hinanden

17

Belinda Hornshøj, skolelærer og projektleder og Gundi Halfmann, plejecenterleder,
Herning Kommune
Mange ældre på landets plejecentre føler sig ensomme og keder sig. Samtidig ønsker flere skoler at
skabe meningsfulde læringsfællesskaber, der tager
afsæt i det omliggende samfund.
I Projekt HeartWork i Herning Kommune har en
gruppe elever fra Lind Skole de sidste tre år besøgt
Lind Plejecenter. Projektet har siden spredt sig til
fem skoler, hvor alle klasser deltager. Blandt gevinsterne er mindre ensomhed blandt ældre plejehjemsbeboere, og at skolebørn lærer at være sociale og danne relationer.
Gør hinanden stærkere
Idéen til plejehjemsbesøg i skoletiden kommer fra
Belinda Hornshøj og Gundi Halfmann. Folkeskolelæreren og plejecenterlederen gik for tre år siden i
gang projektet, da de havde bemærket, at folkeskolen og plejecentrene har flere fælles udfordringer,
som de sammen kan løse. I folkeskolen har mange
børn det svært, og på plejecentrene er mange ældre
ensomme.
Ved at sætte generationerne sammen, gør de hinanden stærkere, er tankegangen bag projektet. Det
kommer blandt andet til udtryk, når børnene kommer på plejecentret og både de bogligt stærke og
det bogligt svage kan bidrage med noget. I hverdagen i skolen sætter børnene hurtigt hinanden i kasser, efter hvem der er gode til læse, skrive og regne.
På plejehjemmet ser børnene imidlertid hinanden i nogle andre sammenhænge. De oplever måske, at
dem, der er dårlige i skolen, kan være dygtige på plejehjemmet.
Det samme er tilfældet blandt de ældre plejehjemsbeboere. Her oplever personalet, at beboerne har nogle ressourcer, som de ikke troede, de havde. De andre beboeres oplevelse af de andre ældre forandrer
sig, når de kan se, at den demente medbeboer sammen med børnene kan noget andet end, hvad de er
vant til at se. De demente vokser, idet de oplever, at de kan give noget igen til børnene. Mange ældre på
plejehjem har mistet og er ensomme, men når børnene kommer, lyser de ældre op, fordi de føler sig
værdsat, fortæller oplægsholderne.
Større selvværd
På Lind Plejecenter arbejder man på at blive et plejehjem, der bygger på Eden-filosofien. Den handler om
at minimere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed gennem styrkelse af relationer. Problemer, som
børnene er gode til at afhjælpe. For børn stiller ikke de samme krav til de ældre, som andre voksne og
personalet gør. De stiller nogle krav, som ikke giver de ældre mindreværd. De ældre oplever, at de kan
give noget tilbage, og ikke hele tiden skal modtage.
En anden udfordring, som projektet adresserer, er, at personalet på plejecentretre ofte oplever, at der går
for meget tid med dokumentation, og at det man ønsker at gøre sammen med beboerne, må man derfor
gøre i små bidder. Børnene er derimod til stede i lang tid. De sætter sig, og så er de der. De kan noget
som plejepersonalet ikke kan.
Skal gøre en forskel
At give viden til hinanden er centralt for Projekt HeartWork. Derfor har børnene en opgave, når de besøger plejehjemmet. De er der for at gøre en forskel, ikke for at underholde. Blandt andet læser de for de
ældre eller hjælper dem med at skrive breve og holde kontakten med familien. Skolebørnene får til gengæld udelt opmærksomhed fra de ældre og lærer at danne relationer og være sociale.
”Forældre går næsten kun op i om børnene lærer at læse og skrive, men min opgave er også at uddanne
i demokrati, ligeværd, alsidighed. Og de værdier understøtter projektet”, lyder det fra oplægsholder Belinda Hornshøj.

Lærerne uddannes
Når ældre og skolebørn lærer af hinanden
Projekt Heartwork begyndte i 2015 som et samarbejde mellem Lind Skole og Lind Plejecenter.
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Aktuelt er fem skoler en del af projektet. I modsætning til i 2015, hvor projektet startede, er det ikke kun
en klasse, der deltager, men alle klasser. Det mest almindelige er, at plejehjemmene får besøg en gang
om ugen, mens andre får det hver 14. dag. Der findes forskellige moduler for, hvor ofte besøgene er,
men fælles er, at alle lærere får uddannelse, inden de går ind i projektet. Blandt andet uddannes de i,
hvordan de håndterer, når en beboer dør. Børnene lærer, at man kan miste, de lærer, hvorfor man hejser
flaget på halv, hvad en vågekone og en rustvogn er. De lærer at sætte ord på det at miste, fortæller oplægsholderne.
Ifølge oplægsholderne behøver projektet ikke at koste noget, hvis bare en skolelærer og en ildsjæl på et
plejehjem vil det. Der hvor det kan koste, er hvis kommunen vil sikre sig, at projektet ikke stopper, hvis
f.eks. en skolelærer skifter job. Her kan kommunen f.eks. betale en lærer en dag om ugen for at deltage i
projektet.

Google er ikke min ven – Ældrelivet som minimal digital
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Marianne Vestergaard Nielsen, forfatter og journalist ved Fonden Ensomme GamSeminaret handler om dagligdagen for ældre mennesker, der lever på kanten af internettet. Mennesker der
dagligt oplever digitale sammenstød med systemet og
som for fleres vedkommende oplever, at de er sat på
samfundets B-hold, fordi de ikke magter alt det nye
som smartphone, e-boks, bestille lægetid gennem internettet, skifte kodeord, betale med dankort eller for
den sags skyld sende en sms. For nogle af disse ældre
mennesker skubber de manglende digitale færdigheder
dem ud i social isolation og ensomhed.

Marianne Vestergaard har mødt en del af disse mennesker som privat cyklende e-hjælper i Vanløse og på
den baggrund skrevet bogen ”Google er ikke min ven Seks fortællinger fra ældrelivet som minimal digital”. I
bogen portrætteres seks ældre, der indtil digitaliseringen rullede ind over Danmark, oplevede sig som fuldgyldige medlemmer af samfundet. Nu står de på kanten, eller oplever sig som udenfor.
Det er bekymrende, at en – måske endda – voksende
del af ældrebefolkningen i et land, der er kåret som verdensmester i digitalisering, oplever at de ikke længere
er fuldgyldige samfundsborgere. Dette skal ikke mindst
ældrerådene sætte på dagsordenen lokalt og være opmærksomme på, hvad det betyder, at kommunen, at
lægen, at plejehjemmet og andre offentlige myndigheder forventer at kunne kommunikere med ældre borgere via digitale medier.
Marianne Vestergaard giver et par eksempler fra bogen:
Henning oplever, han er i klemme i systemet. Han er ordblind, og så er det svært at smse, han kan ikke
klare holdundervisning i it, han har intet dankort, så han kan ikke købe ind over nettet – han er kort sagt
isoleret.
Esther på 83 er god til computer, hun har dankort og bestiller billetter over nettet, hun er fællesskabsorienteret, nysgerrig og velfungerende. Men hun oplever, at den hjælp hun kan få fra børn og børnebørn i
forhold til det digitale, foregår på en måde, hvor hun sidder tilbage og føler sig som et fjols. De unge er så
hurtige og gør bare noget, som de siger er meget lettere. Esther har brug for vejledning i sit eget tempo.

Gustav på 63 år har oplevet konsekvenserne af, at man nu kan blive skilt digitalt. Han blev både bedraget
og skilt fra sin hustru, uden at han vidste, hvad der foregik. Der var intet at gøre, da han selv havde overladt sine koder til sin nu eks-hustru. Han er flov og har nu ikke dankort og klarer alt med kontanter.
Bo på 78 er selvstændig håndværker og har altid været aktiv i bestyrelsen i sin boligforening og haft eget
firma. Men han lukkede firmaet med digitaliseringsbølgen, da han ikke betjener en computer. Da bestyrelsesarbejdet ændrede sig fra møder, skriftlige referater og telefonsamtaler til, at hovedparten af al kommunikation i bestyrelse og til medlemmer foregår pr. mail, følte han sig presset ud af bestyrelsen efter at have boet i ejendommen i mere end 40 år.
Hver af historierne viser, hvordan det, som for nogle af os synes så
indlysende og let, for andre har en grundlæggende betydning. Mennesker, der har levet et langt liv føler sig pludselig dumme, føler sig
sat uden for fællesskabet, oplever at verden løber fra dem, og at de
isolerer sig, behøver hjælp, men uden at kunne få den. Digitaliseringen rammer den personlige og familieære kommunikation, men også
den officielle kommunikation disse borgere skal have med
”systemet” – læge, borgerservice, skat m.m.

Tidligere mente nogle, at det, at ikke alle er en fuldgylGoogle er ikke min ven –
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dig del af den digitale nye verden, var et overgangsfænomen. I dag ved vi, at der altid vil være mennesker –
unge som gamle – for hvem den digitale kommunikation volder uoverskuelige problemer. Det kan være ordFacts: flere end 300.000 danskere på
blinde, svagt-synede, mennesker med forskellige hjer65 år eller derover er fritaget for diginesygdomme (erhvervet eller medfødt), eller mennetal post permanent. Det er 28% af alle
sker, der har svært ved det danske sprog. Netop derfor
ældre. (for øvrige aldersgrupper er
skal det offentlige altid have alternativer også i fremtidet på landsplan 9,5%).
den.
Et ukendt antal digitale ældre har
Den digitale udgave af bogen kan findes på
imidlertid slægtninge til at hjælpe sig.
www.egv.dk/publikationer.
Tal fra digitaliseringsstyrelsen 1.
Den kan også bestilles i tryk, kontakt Marianne Vesterkvartal 2019.
gaard på mvn@egv.dk

Når sproget og ordet har magten
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Jonas Jacobsen, leder i Kirkens Korshær, Ålborg og Brønderslev
Leder af Kirkens Korshær i Aalborg og Brønderslev,
Jonas Jacobsen, indleder med at fortælle om sin baggrund for jobbet. Han er uddannet socialrådgiver. I sit
arbejdsliv har han altid følt, at han bliver draget af, at
nogle borgere har det sværere end andre, og ofte har
brug for støtte til at blive hørt og til at tackle livet. Som
leder af Kirkens Korshær møder han mange af de
borgere der lever deres liv på kanten af vores samfund, og i forhold til dem, er det helt relevant med et
kritisk blik på dialog om borgerinddragelsen og dens
faldgruber.
”Hvem skal taler udsatte borgeres sag i en tid, hvor
forventningen til aktiv deltagelse og kravet om medinddragelse bliver tillagt større og større betydning?”,
spørger Jonas Jakobsen. ”På den ene side stilles der
flere og større krav til hjemløse, psykisk syge, misbrugere og andre socialt udsatte menneskers ansvarstagen for at skabe forandring i deres eget liv, og på den
anden side bliver de samme mennesker oftere straffet
eller sanktioneret, for de valg de træffer, og det liv de
lever”, hævder Jonas Jacobsen.
Det er en problematik, som vi absolut må begynde at tage alvorligt, siger han. For antallet af udsatte borgere er i hastig stigning, og spørgsmålet er, om udsatte borgere har en stemme i dag, og i så fald om
den bliver tillagt en reel betydning, når politiske beslutninger bliver truffet? Når udsatte borgere bliver flere, og vi ikke ”spørger” dem, ved vi ikke, hvad den bedste løsning er for dem. Når det er sproget og ordet, der har magten til at definere, hvilke hjælpeforanstaltninger, der skal iværksættes og hvilke straffe
og sanktioner, der skal følge uønsket adfærd, så når vi på ingen måde de udsatte borgeres perspektiv
og livsvilkår.
Lokale udsatteråd, som kan tale de socialt udsattes sag, mangler i tre ud af fire danske kommer. Så det
er et vigtigt spørgsmål, ”Hvordan får borgerne på kanten af samfundet lyst til at bruge deres demokratiske ret og stemme?” Det plejer der at blive fokuseret på i uger op til folketings – og især til kommunalvalg. Det er godt, men hvem taler de hjemløses, misbrugernes og de prostitueredes sag i alle årene, der
går mellem valgene? Alt for få. For det er mellem valgene, man træffer alle beslutningerne om, hvilken
indsats, der skal prioriteres. De udsattes stemmer bliver ikke hørt, heller ikke lokalpolitisk. På landsplan
har de socialt udsatte et talerør i Rådet for Socialt Udsatte, som er nedsat af regeringen. Serviceloven
giver mulighed for også at etablere talerør på lokalt plan, men det er indtil videre kun sket i omkring hver
fjerde kommune, nemlig i 24 ud af 98. Der er for få løsninger og beslutninger, som hjælper de udsatte.
En analyse, lavet af Rådet for Socialt Udsatte, viser, at mens kommunernes serviceniveau generelt er
faldet med fire procent, så er der sparet otte procent på de socialt udsatte. Det går uforholdsmæssigt
hårdt ud over de socialt udsatte, fordi de ikke har samme gennemslagskraft som andre. Derfor må vi finde nogle bedre metoder, som virker, siger Jonas Jakobsen.
Det bør gøres lovpligtigt for kommunerne at nedsætte lokale udsatteråd. Der tales meget om indsatser
for udsatte i både folketing og regering, men fakta er at der f.eks. kun er udsatteråd i hver fjerde kommune. Til gengæld er det jo lovpligtigt for alle kommuner, at oprette ældreråd og handicapråd, hvilket sender et uheldigt signal om, at socialt udsatte og deres meninger er mindre vigtige end andre grupper i vores samfund. Et udsatteråd har stor betydning. Det er ikke altid, de socialt udsatte får at vide, hvilke rettigheder, de har. Kommunerne vil jo gerne spare penge. En af begrundelserne for ikke at nedsætte et
udsatteråd er de socialt udsattes ulyst til at deltage i demokratiet. Men den køber Jonas Jakobsen ikke.
Han oplever, at mange udsatte meget gerne vil deltage og bidrage til at udsatte får bedre vilkår.
Samfundet respekterer ikke de socialt udsatte, hævder Jonas Jakobsen. Han oplever dagligt,
hvor besværligt det kan være at komme igennem og i dialog med systemet, som udsat. Mange føler sig
stigmatiseret og hægtet helt af samfundet. Det er klart, at ikke alle udsatte er lige mødestabile.

Men når først de oplever at blive taget alvorligt, så vil de gerne yde en indsats, både i forhold til
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sig selv og i forhold til samfundet. Hvis vi skal samarbejde med de udsatte, må vi mødes på halvvejen – hvilket betyder, at man af og til må gå på kompromis med de sædvanlige måder at samarbejde på og møde borgere for at få tingene belyst. Det kan f.eks. være ved, at møder med udsatte ikke
skal ligge tidligt om morgenen, skal holdes hvor de holder til, løsninger skal være mulige for hjemløse,
der skal tages højde for, at det ikke må koste noget, og så skal der måske tilbydes en person, som kan
fælge, strukturere m.v. hvis den hjemløse skal igennem et behandlingsforløb i sundhedsvæsnet. Jonas
Jakobsen bidrager løbende igennem sit oplæg med historier om udsattes liv og tilværelse i det danske
samfund.
Om Kirkens Korshærs arbejde
Kirkens Korshær driver herberger og varmestuer i 29 byer over hele Danmark. Her kan mennesker, ramt
af hjemløshed og andre sociale problemer, få en pause fra det pres, de lever med udenfor. Varmestuernes medarbejdere tilbyder et måltid mad, samtaler og fællesskab, tørt tøj og et sted at
hvile sig. De fleste steder kan medarbejderne også hjælpe med rådgivning og skabe kontakt til systemet,
hvis vedkommende beder om det. Antallet af hjemløse mennesker i Danmark er steget støt de sidste år,
fra 4998 i 2009 til 6635 i 2017.
Mennesker med misbrug, kan som alle andre, komme på værestederne, få et måltid mad, hvile sig og få
ro. Kirkens Korshær driver derudover sundheds- og stofindtagelsesrum i Odense, Aarhus og Vejle. Her
kan mennesker med misbrug få hjælp til deres sundhedsproblemer og finde et trygt, sikkert og ikke
mindst hygiejnisk sted at indtage deres stof, så risikoen for en overdosis mindskes.
Kirkens Korshærs telefontjeneste; Sct. Nicolai Tjenesten, modtager 47.000 opkald om året fra mennesker, der har brug for at tale og blive lyttet til. Det er ofte mennesker, der er isoleret fra omverdenen, og
som ikke har andre, der lytter til dem. Sct. Nicolai Tjenesten kan kontaktes på tlf.: 3312 1400 i København og telefon: 70 120 110 andre steder i Danmark.
I øjeblikket driver Kirkens Korshær børne-, unge- og familiestøttende arbejde ni steder i Danmark – Aalborg, Aarhus, Brønderslev, Herning, Holstebro, Silkeborg, Nordborg, Drejervej og på Christianshavn i
København. Her hjælpes mennesker, der ofte har oplevet omsorgssvigt, har dårlig økonomi, anglende
relationer, og psykiske og fysiske helbredsproblemer. Hjælpen består af bl.a. madpakker, tøjuddeling,
rådgivning, og tilbud om udflugter og sommerlejre.
Kirkens Korshær har sit udgangspunkt i folkekirkelige værdier og har siden 1912 udført socialt arbejde i
Danmark. Der er 450 ansatte, der bl.a. driver varmestuer, herberger, væresteder for børnefamilier og
rådgivningstjenester i de 29 byer i Danmark. Cirka 9000 frivillige hjælper til i det sociale arbejde og driver
de 250 genbrugsbutikker, der er med til at finansiere hjælpearbejdet.

Altid til stede! Om drivkraften bag det frivillige engagement i Røde
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Marie-Louise Gotholdt, national chef, Røde Kors
Marie-Louise Gotholdt indleder med at fortælle om de
nyeste tendenser inden for frivillighed – de ’nye’ frivillige ønsker en højere grad af fleksibilitet og mere ad
hoc frivillighed. Det mærkes også i Røde Kors, hvor
de frivillige ældre gerne vil have tid til alt muligt andet
også. Alligevel trives den mere traditionelle frivillighed, som udgør størstedelen af Røde Kors´ arbejde,
og antallet af frivillige er steget fra 24.582 i 2013 til
33.732 i 2018.
Motivationen
Ryggraden i Dansk Røde Kors´ organisation er 240
genbrugsbutikker, som sidste år omsatte for 290 mio.
kr. De penge er altafgørende for, at Røde Kors kan
lave aktiviteter i Danmark. Af de penge Røde Kors
tjener ind, bruges 60% lokalt, og 40% bruges til nødhjælp.
Marie-Louise Gotholdt fortalte om nogle af Røde
Kors´ aktiviteter; besøgstjeneste, patientstøtte, sociale caféer (deriblandt demenscaféer), vågetjenester,
nørklere (som strikker, syr og hækler tøj og tæpper
bl.a. til nødlidende). Røde Kors har undersøgt, hvad
der motiverer frivillige til at gå ind i arbejdet og sammenfattet det til ”Sjovt. Sammen. Om sagen.” For de
frivillige handler det om at lave meningsfuldt arbejde
for en vigtig sag i et godt fællesskab.
Samskabelse med kommuner
Røde Kors indgår i forskellige typer af samskabelse med kommunerne. Erfaringen er, at det lykkedes
bedst, når de forventninger, man har til hinanden, er afstemt på forhånd – og de skal helst være skrevet
ned. Der skal være afsat god tid til i fællesskab at drøfte, hvad det konkrete samarbejde omhandler.
Samtidigt er det vigtigt, at samarbejdet ikke bliver for indviklet og for regelbundet.
Viljen til samarbejde og samskabelse findes, men afsættet er ofte væsensforskelligt afhængig af, om der
arbejdes ud fra f.eks. en kommunal eller en frivillig logik. Marie-Louise Gotholdt giver eksempler på
kommunal omtale af samarbejde med frivillige, som ikke harmonerer med de frivilliges afsæt: ‘Være
med til at yde service til borgere…’, ‘løse velfærdsopgaver...’, ‘anvendelse af frivillige i velfærdsløsningerne…’. Det bedste samarbejde fungerer ved, at hver står på vores eget domæne og byder ind med
det, man er bedst til – det er afgørende, at frivillige ikke tvinges ind i kommunens logik, hvor det kan synes som en smart manøvre at få frivillige til at overtage en opgave, som før var kommunal. Det rammer
ind i en kritik, som bliver rettet mod frivilligt arbejde ”I tager de ansattes job”. Marie-Louise Gotholdt fastholder, at det ikke er tilfældet, men hvis et tilbud bliver sparet væk, kan det være, at civilsamfundet har
ressourcer til at tilbyde noget andet i stedet – men ikke noget tilsvarende. Dét er en vigtig sondring.
Gråzoner
Marie-Louise Gotholdt synes, kommunerne har rykket sig meget de seneste år, og er blevet meget bedre til at forstå præmisserne for frivilligt arbejde. Alligevel er der mange gråzoner i samarbejdet i forhold til
hvad de frivillige må og ikke må, og det vil der fortsat være. Et eksempel kan være en frivillig besøgsven, som tidligere arbejdede som sosu-assistent. Vedkommende finder det uproblematisk at skifte en
ble, men det er en gråzone. Mange frivillige efterspørger klare retningslinjer, men det er ikke muligt at
beskrive sig ud af enhver situation, så Marie-Louise Gotholdt opfordrer til kontinuerlig dialog om værdier,
villighed til at lære af hinanden og åbenhed til opbygning af stærke relationer, der kan understøtte samskabelsesprocesserne. Den enkelte frivillige må også selv reflektere og overveje med sig selv om, hvornår der skal siges fra.
Røde Kors nu og i fremtiden
Røde Kors´ aktiviteter ændrer sig over tid alt efter samfundets behov. Engang drev Røde Kors
børnehaver og plejehjem. I dag sker de fleste indsatser i samarbejde med myndighederne, hvor man
supplerer hinanden. Marie-Louise Gotholdt oplever, at samarbejdet om fælles problemer bliver stadig
tættere og hyppigere. I fremtiden tror hun, at civilsamfundet bliver en større del af socialpolitiske udspil,

og at Røde Kors kommer til at indgå i endnu tættere samarbejde med myndighederne end i dag.
Hun mener også, at Røde Kors kommer til at spille en større rolle, når der er tale for overgange
for borgeren i samfundet, f.eks. ved udskrivning fra hospital, ved løsladelse fra fængsel, ved
udflytning fra krisecenter som voldsramt. Her vil Røde kors være parat til at hjælpe borgeren videre.
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Tordenskjolds soldater
I den efterfølgende debat viser det sig, at mange af deltagerne i seminaret er aktive i frivilligt arbejde.
Det er klassisk, siger Marie-Louise Gotholdt, at frivillige er aktive i mange forskellige sammenhænge –
ofte er der tale om Tordenskjolds soldater. På et spørgsmål fra en deltager om, hvordan ensomme ældre borgere opsøges, svarer Marie-Louise Gotholdt, at det er svært. Hun fortæller, at det er vanskeligst
at komme i kontakt med ensomme mænd, og at det har vist sig, at være en stor succes med aktiviteter
som møbelgenbrug, hvor slidte møbler sættes i stand til videresalg i genbrugsbutik – det appellerer til
især mænd.
En deltager, som selv er frivillig, fortæller, at de har et samarbejde med kommunens forebyggende hjemmebesøg om en ensomhedsindsats, og om hvordan de frivillige kan spille ind i forhold til det. MarieLouise Gotholdt fremhæver de tryghedsopkald, Røde Kors foretager, og som måske kan udvides i fremtiden. Det kan være, de kan foretages via video-opkald på internettet i stedet. En deltager påpeger, at
mange ældre borgere er utrygge ved internettet, og Marie-Louise Gotholdt er enig i, at der skal være andre muligheder – hun tænker også at telefonsamtalerne kan være længere, end de korte opkald de er i
dag.
Til slut giver Marie-Louise Gotholdt en seminardeltager ret i, at det kan være vanskeligt at være frivillig,
da der drives rovdrift på frivilligt arbejde. Hun håber, problemet vil mindskes, ved at flere engagere sig i
frivilligt arbejde i fremtiden. Her fremhæver hun en undersøgelse fra Røde Kors, der viser, at der findes
et stort potentiale i befolkningen, da mange som ikke arbejder frivilligt, udtrykker, at de gerne vil gøre det
i fremtiden.

Når patienter og pårørende sikrer brugerens behov i sundheds-
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Mette Munch-Petersen, projektleder ViBIS, Det nationale videnscenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet
Mette Munch-Petersen definerer til en start, hvad
brugerinddragelse indebærer: ”Brugerinddragelse er
at give brugere af sundhedsvæsenet indflydelse på
udviklingen af sundhedsvæsenet og på deres eget
forløb og behandling”. (ViBIS, Definition, 2019). Begrebet ’bruger’ betyder det samme som ’borger’ –
om man bruger det ene eller det andet ord i denne
sammenhæng handler tit om, hvor man selv sidder i
sundhedssystemet.

Forskellige kriterier skal være opfyldt, før der er tale
om reel brugerinddragelse. Organisationen og sundhedspersonerne skal sikre tilstrækkelige rammer for
inddragelsen, en systematisk og transparent proces
for samarbejde mellem borger og sundhedspersoner/væsen og sidst men ikke mindst, at man sætter
viden og perspektiver fra borgere i spil, så de afspejles i løsningerne. Som udgangspunkt kræver vellykket inddragelse åbenhed, nysgerrighed og modet til
at lade sig forstyrre. Det kræver også en villighed til
at gå til sagen ud fra forskellige indgangsvinkler baseret på forskellige typer af viden.
Mette Munch-Petersen mener, at der er vigtigt at få
brugerens viden i spil gennem brugerinddragelse –
det kan betragtes som en demokratisk ret at være
inddraget i det sundhedssystem, som man selv betaler til, samtidig bidrager inddragelsen med en anden
type viden og perspektiver, og endelig brugerne vil
også gerne inddrages. På den måde kan sundhedssystemet tilbyde mere borgercentrede løsninger og
forhåbentlig en bedre patientoplevet kvalitet.
Organisatorisk brugerinddragelse
Der findes tre hovedtyper af brugerinddragelse; organisatorisk,
individuel eller pårørendeinddragelse. Mette Munch-Petersen vil
opfordre til, at det er sagen, der afgør, hvilken type af brugerinddragelse, der er velegnet i situationen.

Organisatorisk inddragelse er, at give brugere indflydelse på
udviklingen af sundhedsvæsenet gennem anvendelse af viden
om brugerperspektivet og samarbejde med brugerrepræsentanter i beslutnings-og udviklingsprocesser. Det kan f.eks. være
når brugere er med til at indrette fysiske rammer f.eks. på et
hospital eller et plejecenter, eller når brugernes feedback bruges i en afdeling eller organisation.
Den organisatoriske inddragelse kan ske gennem undersøgelse
for at få mere viden om borgerperspektivet, den kan ske gennem rådgivning gennem repræsentation og endelig kan brugerne blive inddraget i samskabelsesprocesser. Samskabelse er
en proces, hvor medarbejdere i kommunen sammen med interessenter fra det omgivende samfund (frivillige, brugere, erhvervsliv med videre) udvikler konkrete indsatser.
Individuel brugerinddragelse
I mødet mellem brugeren som patient og sundhedspersonen er det muligt at skræddersy forløb for brugeren gennem dialog og partnerskab. Ved individuel brugerinddragelse får brugeren indflydelse på sit eget
forløb ud fra individuelle behov, præferencer og viden. Det gøres gennem dialog, beslutninger om behandling og pleje eller tilrettelæggelse af aktiviteter, f.eks. når borgeren er med til at træffe beslutninger
om eller planlægge egen behandling/pleje/forløb.

Mette Munch-Petersen gav eksempler på forskellige typer af individuel inddragelse:
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Patientcentreret kommunikation og dialogstøtteredskaber –inddragelse gennem
samtale, fx Den brugerinddragende dialog
Planlægningsstøtte–understøtter planlægning af et forløb i fællesskab mellem
patient, pårørende og sundhedsperson, fx Den sidste tid (palliativ)
Brugerinvolvering i valg –metoder til inddragelse i beslutninger omkring medicin, behandling, rehabilitering og pleje, fx Fælles beslutningstagning
Brugerstyret behandling –et ”paraplybegreb” for de metoder, som inddrager patienten i tilrettelæggelse af sin egen behandling

Pårørendeinddragelse
En tredje hovedtype er pårørendeinddragelse i forhold til borgerens behov – eller alternativt pårørendeinddragelse i forhold til pårørendes egne behov.
Ved god pårørendeinddragelse bliver det afdækket, hvilke ressourcer og præferencer den enkelte pårørende har i forhold til sygdommen og det at hjælpe. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på om og
hvordan de pårørende har brug for at blive støttet (psykisk/praktisk). Og endelig skal der altid følges op,
da behov, ressourcer og præferencer kan ændre sig undervejs i et sygdomsforløb.
En proces for pårørendeinddragelse kan forløbe sådan:

Borgeren identificerer den/de pårørende (medmindre borgeren er inhabil)

Borgeren træffer beslutning om, hvorvidt pårørende skal inddrages

Sundhedsvæsenet indhenter og anvender de pårørendes viden og ressourcer i det omfang borger
og pårørende ønsker det

Sundhedsvæsenet afdækker systematisk pårørendes præferencer og behov, så der evt. kan skabes målrettede indsatser specifikt for den pårørende
Til sidst i oplægget fortæller Mette Munch-Petersen, at erfaringer viser, hvad der skal til, for at brugerinddragelse kan blive en succes: Der skal være organisatorisk og ledelsesforankring, de sundhedsprofessionelle skal have stor og tidlig indflydelse og de skal tilbydes processtøtte og undervisning -, brug borgernes stemmer fornuftigt og evaluer indsatsen.
Deltagerne i seminaret drøftede til sidst fire spørgsmål Mette Munch-Petersen havde stillet dem:

Hvordan er brugerinddragelse i sundhedsopgaver relevant for jer?

Hvilke erfaringer har I allerede med inddragelse i sundhedsopgaver i Ældrerådene?

Hvilke problemer kan inddragelse af borgerne løse hos jer?

Hvad ser I som de største barrierer?
Spørgsmålene var samtidig indspil, som ældrerådene selv kan arbejde videre med lokalt.

Opnå bedre integration og ældreaktivering på én gang
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Andreas Reventlow og Nicklas Stenfeldt, stiftere af Elderlearn
Temaet i seminaret er et konkret eksempel på samskabelse mellem to forskellige grupper af mennesker
som begge har noget, der kan bruges af den anden
gruppe. Men hvor mange ser begge grupper som ikke
bidragende til velfærdssamfundet.
Ved at sætte potentielt ensomme ældre i kontakt med
sprogstuderende udlændinge, der er ved at lære
dansk får udlændingene mulighed for at møde og
snakke med en dansker. Samtidig får en potentielt ensom ældre mulighed for at have kontakt med et menneske og snakke med vedkommende. Det er således
en win-win situation for begge parter og for samfundet.
Socialøkonomisk virksomhed
Elderlearn er en ung socialøkonomisk (dvs. de arbejder ikke for profit) virksomhed, der er aktiv over hele
landet. De har i øjeblikket kontrakt med otte kommuner
om at matche ældre plejehjemsbeboere og ældre, der
modtager hjemmehjælp, med udlændinge, der gerne
vil lære dansk.
Det er den enkelte kommune, der selv kan præge den
indsats, som Elderlearn yder - eksempelvis har hjemmeplejen i Frederiksberg henvendt sig og ønsker at
benytte samarbejdet som et forebyggende tiltag. Enkelte kommuner har financieret deres deltagelse i Elderlearn ved at bruge puljemidler. Andre kommuner
har fået øje på, at medarbejdere til sundhedsområdet
kan rekrutteres blandt udlændingene. Flere af disse får
- gennem kontakten til ældre borgere – lyst til at uddanne sig inden for området og til at arbejde for ældre.
En undersøgelse viser, at 54% af de deltagende udlændinge er blevet mere interesserede i at arbejde
med ældre.
Det Elderlearn gør, når en kommune tegner kontrakt,
er, af finde både udlændinge og ældre, at matche to
personer med hinanden gennem et sindrigt udvælgelsessystem, at arrangere det første besøg og at følge
op på besøget. Endelig sikrer Elderlearn, at besøgene
har en kvalitet for begge parter og for at rapportere til
kommunen om resultater og erfaringer.
Efter første besøg er det op til den ældre og udlændingen at aftale hyppigheden af møder og evt. mødested.
Det er gratis for den ældre og for udlændingene at være med, mens kommunerne, der har tegnet kontrakt
betaler et aftalt beløb.
Alle har noget at tilbyde andre
En af projektets kerneværdier er, at alle har noget at tilbyde andre også de mest skrøbelige ældre og udlændinge, der ikke kan meget dansk. I mødet løfter de to hinanden og skaber nye lokale fællesskaber. De
er derved med til at skabe et bedre velfærdssamfund funderet på tillid.
Det er interessant, at Elderlearn har det omvendte problem af besøgstjenester, som f.eks. Røde Kors og
ÆldreSagen. Elderlearn har flere (udlændinge), der gerne vil besøge, end der er besøgsværter (ældre
danskere). De sprogstuderende udlændinge har meget forskellig baggrund: De er alt fra læger, der skal
lære dansk for at kunne få job i Danmark, til unge studerende på universiteter, til sammenførte ægtefæller. Aldersspændet er fra 20 år til 98 år – og alder synes ingen betydning at have.

Det, der tales om er livet og livserfaringer. Danskerne fortæller om sprogets finurligheder, hvad
det betyder ”at spidse ører”, ”at tabe ansigt” og hvad ”kammerjunkere” er for nogle.
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Elderlearn matcher ældre og sprogstuderende ud fra et nærhedsprincip – jo tættere man bor på hinanden,
jo oftere kan man mødes. Typisk en gang pr. uge, men nogle ældre har flere sprogstuderende ,og får således oftere besøg. På landsplan har Elderlearn, på de 18 måneder de har eksisteret, matchet flere end
400 sprogstuderende fra 71 lande med ældre danskere fra hele landet. I alt knap 500 matchs er det blevet
til. Nogle ældre vil kun mødes med en kvinde, så bliver det sådan. Andre har anderledes ønsker, som søges opfyldt.
Elderlearn er blevet fulgt af forskere, og resultaterne er rigtig interessante. Forskningen viser, at:
95% af de ældre vurderer, at besøgene er gået meget godt eller godt, og for udlændingene er
tallet 97%.
3 ud af 5 par mødtes efter 3 måneder og kun få mødtes ikke længere
96% af de ældre føler de har været til gavn, hvilket formodentlig har hævet deres livskvalitet
92% af de ældre vil anbefale Elderlearn til et andet ensomt ældre menneske
90% af udlændingene vil anbefale elderlearn til andre og 80% mener det har hjulpet dem til at
lære bedre dansk.

Det vigtige er matchet, og at der skabes en relation i begyndelsen, samt at andre ikke skal blande sig i
relationen. En anden vigtig pointe er, at det i Elderlearn er svært at afgøre, hvem der er den frivillige og
hvem der er modtageren. I besøgstjenester er der en giver (besøgeren) og en modtager (den der får besøg), men i Elderlearn er begge givere. De relationer, der bliver skabt, og de bånd, der på kort tid bindes,
er ægte og udbygges gennem f.eks. at spise sammen. Herefter fulgte spørgsmål fra salen til Andreas Reventlow og Nicklas Stenfeldt:
Spørgsmål:
Svar:

Hvordan ved I, at det er ordentlige mennesker, I sender ind i de gamles hjem?
Elderlearn indhenter straffeattest for alle udlændinge og der har ikke været nogen kedel
ige episoder

Spørgsmål:
Svar:

Hvordan med forsikring, hvis den studerende kommer til at vælte en porcelænsvase?
Ansvarsforsikring dækker, og ellers dækker Elderlearn

Spørgsmål:
Svar:

Er det bare en succes-historie. Har I slet ikke haft dårlige oplevelser?
Vi har ikke haft nogle dårlige oplevelser.

Elderlearn kan kontaktes på kontakt@elderlearn.dk og har en hjemmeside www.elderlearn.dk
I seminaret henviste Andreas og Niclas til en følgeforskningsrapport. Den kan tilgås på følgende link.

Afbureaukratisering giver fokus på kerneopgaven
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Pia Baumgarten, projektleder i Senior og Rehabilitering, Haderslev Kommune
Pia Baumgarten fortæller om et igangværende projekt
i Haderslev Kommune, der handler om at identificere
og fjerne unødvendige regler i ældreplejen: ”Med andre ord; vi skal finde og identificere bøvlet”. Ældreplejen i Haderslev, ”Senior og Rehabilitering”, yder støtte
og hjælp til borgere, der er visiteret til hjemmepleje,
hjemmesygepleje, genoptræning eller et hjælpemiddel.
Baggrunden er at politikere gennem flere årtier har
ønsket at afbureaukratisere den offentlige sektor. Senest har regeringens planer om en sammenhængsreform aktualiseret debatten om vejene til en enklere
styring. Fremfærd (se definition i boks) har et nyt bud
på afbureaukratisering: Hvis styringen på et område
ikke opleves som meningsfuld, kan chefer, ledere og
medarbejdere i fællesskab give den et grundigt eftersyn – og finde bedre lokale løsninger, samskabt styring.
Haderslev kommune bruger Fremfærdsmodellen i projektet med at identificere unødige regler, procedurer
og arbejdsgange gennem inddragelse af borgere og
medarbejdere og derved frisætte ressourcer til kerneopgaverne til gavn for borgere og medarbejdere.

En kulturændring i kommunen
Pia Baumgarten beskriver samskabt styring som et
kulturændringsprojekt i Haderslev Kommune. Kommunen vil være bedre til at snakke på tværs om, hvilke
regler der giver mening, og hvad der ikke gør. Især er
det vigtigt at tage borgere og medarbejdere med i processen, da det er dem, der ved mest om, hvad der er
bøvlet i praksis. Målet er at undersøge, hvad der bøvler i forhold til at frisætte tid til kerneopgaven og få
skabt en kultur, hvor det er i orden at stille spørgsmål
ved reglerne; det er ok at italesætte, når noget er besværligt, hvorefter man sammen kan finde løsninger.

Hvad er Fremfærd?
Fremfærd er et samarbejde
mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at
udvikle velfærdssamfundets
kerneopgaver. Læs mere her.

En del af processen er at give medarbejderne frie hænder til selv at arbejde med problemer og hjælpe
dem med at turde tage fat i problemerne i stedet for blot at henvise til lederen. Pia Baumgarten understreger, at der ikke er tale om en spare-øvelse, det handler om trivsel og at det skal give mening. At der måske kan frigives tid, der kan bruges på borgeren, er kun et plus.
Afbureaukratiseringsprojektet kører ad to spor. Det ene hedder ”Meld en regel”. Her kan borgere via en
hjemmeside komme med input eller melde en regel i forhold til kommunens ældrepleje. På et halvt år er
der kommet syv henvendelser, som er under behandling. Alle borgere, der er i kontakt med ældreplejen,
har modtaget et fysisk postkort fra en medarbejder, der forklarer om muligheden. Klik her for at se hjemmesiden.
Idéer til regelforenkling
Det andet spor består af fem workshops for medarbejdere og ledere inden for ældreplejen, hvor der arbejdes ud fra en model fra Fremfærd om tillidsbaseret styring. Der deltager repræsentanter for medarbejdere
og ledere fra alle enheder i disse workshops.

Området ”Senior og rehabilitering” er delt op i en myndighedsfunktion og en driftsfunktion, hvor det
kan være svært for parterne at forstå hinandens arbejdsmæssige regler og rammer. De fleste af de udfordringer, der er blevet diskuteret på workshops, har vist sig at være tværgående og handle om samarbejdet mellem eksempelvis hjemmeplejen og visitationen. Her har projektet et dobbelt formål:
Dels at rydde op og fjerne unødvendige regler og retningslinjer, men også at skabe en forståelse af, at
nogle regler ikke kan eller skal ændres. Mellem hver workshop er der en hjemmeopgave f.eks. at gå hjem
og undersøge mere konkret, hvad det er, der bøvler.

Til en start kom 41 idéer til regelforenkling på bordet. En del af problemstillingerne viste sig at
Afbureaukratisering giver fokus på kerneopgaven
være misforståelser, som blev opklaret gennem diskussioner, andre problemstillinger var i virkelig- 30
eden blot symptomer på noget andet, og endelig var der problemstillinger, som viste sig ikke at
være problematiske, da de blev undersøgt til bunds – f.eks. da udsagnet ”Det er synd for borgeren, at
vedkommende ikke må deltage i aktiviteter på dagcenter, når vedkommende er flyttet på plejecenter”
blev undersøgt nærmere, viste det sig, at borgerne ikke oplevede savn af aktiviteter i dagcenter.

Bred inddragelse om løsningen
Ni problemstillinger stod til sidst tilbage.
Der arbejdes nu på at finde løsninger hertil.
De handler om:
Rekruttering og fastholdelse
Delegering af opgaver til hjælpere
Udlevering af PN-medicin
Digitale ansøgninger til hjælpemidler
Akuthjælpemidler
Tryksårsforebyggende hjælpemidler
Flere assistenter i aftenvagt
Blebevilling
Utilsigtede hændelser

Den specifikke problemstilling afgør, hvordan
der bliver arbejdet videre med den: Er problemet kun på én arbejdsplads, eller er det tværgående? Hvis det er tværgående, gælder det
om at definere, hvem der skal inddrages i at
kortlægge og senere løse udfordringen.
Et eksempel er problemstillingen ”Det tager for
lang tid at få tryksårshjælpemidler ud til borgeren”. En arbejdsgruppe bestående af hjemmepleje, sygepleje, visitationen blev nedsat. De
fandt frem til, at det var hjemmepleje, der ikke
fik indrapporteret problemet korrekt. Derfor udviklede de en ny arbejdsgang, som konkret har
betydet, at hvor det tidligere tog en uge før borger modtog tryksårshjælpemidler, går der kun
én dag.
Projektet giver på den måde vidensdeling på
tværs og tværfaglige løsningsforslag i forhold til
borgerne, som der kan arbejdes videre med.
På sigt er håbet, at der fremover vil være bedre
mulighed for medarbejderne i ældreplejen at gå
tilbage og drøfte udfordringer/regler med kolleger som en indarbejdet del af kulturen.

Til slut i seminaret får deltagerne mulighed for at arbejde med et udfordringsskema, der handler om at
identificere det, der bøvler – hvad er problemet? hvem berører det? hvem kan gøre noget ved det? og
hvilken værdi vil det give for kerneopgaven, hvis problemet bliver løst? Skemaet er et input til fortsat refleksion lokalt i ældrerådene.

