
National Gerontologisk Konference om aldring og samfund: 

 

Den 2. – 3. november 2015 blev der afholdt National Gerontologisk Konference om aldring og 

samfund med temaet ”Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?” 

Konferencen begyndte med perspektiver på samskabelse af fremtidens velfærd for syge og 

svækkede ældre. Herefter var dagene tilrettelagt med symposium, hvor temaerne omhandlede brede 

mangfoldige emner som f.eks. mangfoldighedsplejehjm, immigranters fortællinger om 

tilhørsforhold, fattigdom blandt indvandrer, kommunale kvalitetsstandarder i ældreplejen, 

pårørende til ældre med hoftebrud, værdighed, måltider/appetit, betydningen af socialøkonomisk 

fysisk funktionsevne i 50 års alderen, børn og pårørende, inddragelse af brugerne i henholdsvis 

forskning og rehabilitering, udskrivelse ved hjælp af telecare, social betydning for fysisk 

funktionsevne, hverdagsrehabilitering fra borgernes perspektiv og mennesker med demens indlagt 

på hospital.  

I det følgende vil der gives et kort resumé af de forskellige perspektiver på samskabelse af 

fremtidens velfærd for syge og svækkede ældre og af de symposium jeg deltog i. For yderligere 

referat henvises til Dansk Gerontologisk hjemmeside. 

 

Kunden og de private virksomheder som aktører i ældreplejen:  

V/ Tine Rostgaard, professor, Aalborg Universitet. 

Vi bevæger os nu mod styringsparadigmet New Public Govermance. Her er nøgleorderne 

samarbejde, forhandling, aktiv deltagelse og empowerment. I dette paradigme er der tillid mellem 

den private og offentlige sektor. Der er fokus på en større borgerinddragelse. 

 

Familiens rolle i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre: 

V/ Tove Lindhardt, forskningsleder, Harlev Hospital. 

Ældreandelen er stigende og der forventes mangel på arbejdskraft i fremtiden. Velfærdsstaten er 

under pres og derfor er der behov for øget inddragelse af familien og frivillige. En undersøgelse 

viser, at 62 % af de ældre ikke ønsker hjælp af familie/pårørende til praktisk hjælp og 85 % af de 

ældre siger nej til hjælp til personlig hygiejne af familie/pårørende. 65 % forventer ikke familiens 

hjælp. Ved 28 % af de spurgte i undersøgelsesgruppen er hjælp aktuel og 36 %  af  de adspurgte har 

modtaget hjælp af familie/pårørende. 46 % af de pårørende er villige til at påtage sig opgaver i 

forhold til forældrene. 36 % har hjulpet indenfor de sidste 10 år. 43 % har hjulpet i mere end tre år 

og 23 % har hjulpet i mere end 5 år. De pårørende føler, at de har et ansvar for at hjælpe, men 

oplever alligevel skyldfølelse og har følelsen af ikke at hjælpe godt nok. Årsagen til denne 

skyldfølelse skyldes en uafklaret ansvarsfordeling mellem den formelle og uformelle omsorg når 



den kombineres. Er den pårørende en krævende ressource? Eller klient? Personalet kommer nemt 

under pres ”sitting ducks”.  Pårørende er vigtige for kvaliteten. Samarbejde med pårørende kræver 

kompetencer som viden, færdighed og holdninger. Vi mangler viden om svækkede ældres ønsker 

og perspektiv. Der er en signifikant sammenhæng mellem pårørendes indflydelse på 

beslutningsprocesserne og deres oplevelse af plejen. 

 

Frivillighed som dynamo i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre: 

Annemarie Zacho-Broe, sundhedschef, Århus kommune og medlem af frivillighedsrådet. 

Det offentlige skal ikke ses som en butik der kan levere velfærd. Velfærd skal ses som noget vi 

skaber sammen. Kommunen kan skabe rammerne, men de skal udfyldes sammen. Det skal give 

mulighed for et godt liv – et bedre liv. God velfærd er, når kvalitetsstandarderne er opfyldt. Vi skal 

arbejde sammen om at skabe et mere inkluderende og beskyttende lokalsamfund. Målet er tidligere 

opsporing af sygdom. Frivillige skal være med til at skabe en værdig livsafslutning, være en del af 

den borgerstyret hjemmepleje og i inddragelsen af demente.   

 

Symposium med PH.D. – studerende: 

Kommunale kvalitetsstandarder i ældreplejen – mellempolitik, organisation og 

praksis. 

PH.D. – stud. Tilde Marie Bertelsen, Centre for Comparative Welfare studies, institut for staskundskab. 

Siden 1999 har alle danske kommuner været lovmæssigt forpligtet til minimum én gang årligt at 

udarbejde og offentliggøre kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og 

vedligeholdelsestræning. I lovgivningen stilles få krav til, hvordan kommuner udmønter dette krav i 

praksis. Kommunerne har derfor store frihedsgrader ift. Udarbejdelse og implementering af 

kvalitetsstandarderne. I ph.d- afhandlingen undersøges hvordan kommunerne griber, forstår og om 

implementerer kravet om kommunale kvalitetsstandarder på ældreområdet. Analytisk tages afsæt i 

den skandinaviske skole indenfor institutionel organisationsteori ( bl.a. Czarniawska, Røvik), hvor 

institutionaliserings- og oversættelsesprocesser sættes i centrum. Der ønskes at sætte fokus på 

organisationsinterne oversættelser af kravet om kvalitetsstandarderne i kommunen. 

Der ses generel stor variation i kommunernes kvalitetsstandarder. Samtidig ses dog en række 

lighedstræk på tværs af kommuner. Mange kommuner har udarbejdet kvalitetsstandarder og særligt 

ydelsesbeskrivelser som har store lighedspunkter med Socialministeriets Idékatalog. Der ses en 

forholdsvis høj detaljeringsgrad af ydelsesbeskrivelserne i kvalitetsstandarderne, hvilket særligt 

gælder for ydelseskategorien praktisk hjælp. I den dybdegående undersøgelse af de 

organisationsinterne oversættelser ses forskelle ift. Kvalitetsstandardernes betydning og anvendelse  

både mellem kommunerne, men også mellem forskellige aktørgrupper internt i den enkelte 



kommune. Kvalitetsstandarderne blev af visitatorerne vurderet som et brugbart og nødvendigt 

arbejdsredskab, mens kvalitetsstandarden blandt plejepersonalet har en mere begrænset betydning 

og anvendelse. Når kvalitetsstandarden anvendes af plejepersonalet ses den ofte som 

grænsesættende standard ift. ”krævende” borgere og pårørende. Ud fra det empiriske materiale kan 

man ligeledes stille spørgsmålet, om ideen om kvalitetsstandarder er ved at blive overhalet af 

indenom af nye ideer, organisationsopskrifter og diskurser som cirkulerer på feltet – fx. Ideer om 

hverdagsrehabilitering og tillidsreform og som sætter rammer og  vilkår for den måde, som 

kvalitetsstandarden kan fungere og anvendes på i kommunerne. Afhandlingen ser således først og 

fremmest på, hvad der sker, når ideen om kvalitetsstandarder møder kommunerne, med det 

empiriske materiale viser også, hvad der sker med ideen om kvalitetsstandarderne, når kommunerne 

møder og adopterer nye ideer, som sætter dagsordenen på feltet. 

De tre værdier: 

1. Sparsommelighed/effektivitet: Kendes ved at være en mekanisk organisation. Sigma. 

2. Forudsigelighed/åbenhed: Er en bureaukratisk organisation. Er en retsikkerhedsreform. Theta. 

3. Fleksibilitet/responsitivitet: En organisk organisation.  Den er tillidsfremmende. Lambda. 

Taler om et trilemmer, hvor man i 1970 – 1980 samfundsmæssigt bevægede sig indenfor 

lambda/sigma modellerne. I 1990 ´erne var man politisk styret efter sigma/theta modellerne. I 

årerne 2000 er tankegangen mere præget efter sigma/lambda modellerne. 

 

Pårørende til ældre patienter med hoftebrud – en kønnet livsverdensressource i 

trængte systemer. 

Ph.D. stud. Camilla Bernild, Roskilde Universitet og Nordsjællands Hospital. 

En række samfundsmæssige forandringer bevirker, at pårørende til ældre får tildelt en central 

omsorgsrolle. Det drejer sig om den stigende aldrende befolkning, de eksploderende 

sundhedsudgifter i sekundærsektoren (som kører med flere, men kortere patientforløb), samt 

faldende antal af plejehjemsbeboere og modtagere af hjemmehjælp i primærsektoren. Tilsammen 

betyder det, at der er flere sårbare ældre, der efter endt behandling i sekundærsektor skal leve i 

hjemmet, hvorfor pårørende får flere opgaver at løfte. Det er et oplæg der drejer sig om de 

pårørende og begrebsliggøres med Habermas´ teori om system og livsverden. Specifik drejer det sig 

om pårørende til ældre borgere, som har brækket hoften. Patientforløbet berører både 

behandlersystemets ortopædkirurgi og ældreområdets plejesystem. Patientgruppen er overvejende  

kvinder og kendetegnet ved at være sårbare grundet høj alder og komorbiditet, herunder midlertidig 

konfusion, delirium eller accelereret progression af demens. Mange går fra lige at have klaret sig i 

hjemmet, til at få brug for mere hjælp. Og det er netop her, at pårørende ofte spiller en afgørende 

rolle. Men hvem er de pårørende og hvad er deres mulighedsbetingelser for at være ressource for 

den ældre såvel som for systemet? International forskning viser, at kvinder i Europa løfter op til 



75% af ”pårørendebyrden”. Patienter med hoftebrud er relateret til deres høje alder, ofte enker. De 

pårørende er derfor som oftest døtre i alderen 50 – 65 år, som i Danmark er aktive på 

arbejdsmarkedet. Der er således tale om kvindelige pårørende i ”bedstemor- generationen”, og da 

det traditionelt såvel som aktuelt overvejende er kvinder, der varetager omsorgsopgaverne, når der 

er sygdom i familien, kommer de i klemme mellem systemets indretning, 

velfærdsstatsbefolkningens fulde deltagelse på arbejdsmarkedet og sundhedsvæsenets organisering 

og livsverdenens traditionsbundne normer om kvinders omsorgsforpligtelser i familien. Egen empiri 

i form af etnografisk feltarbejde på en ortopædkirurgisk sengeafdeling, inklusiv kvalitative 

interviews med pårørende viser også, at der er overvægt af døtre og at der kan være diskrepans 

mellem deres forventninger og forhåbninger til systemet og systemets mulighed for at indfri disse.   

 

Perspektiver på betydningen af socioøkonomisk position gennem livet for fysisk 

funktionsevne i 50 – årsalderen. 

Ph.d. stud. Gitte Lindved Petersen m.fl., Institut for Folkesundhedsvidenskab afdl. for Social Medicin Københavns 

Universitet. 

Baggrund og formål: Fysisk funktionsevne er af afgørende betydning for udøvelse af 

dagligdagsaktiviteter og for selvvurderet livskvalitet. Derudover er nedsat fysisk funktionsevne 

fundet sammenhængende med højere forekomst af både sygelighed og tidlig død. Generelt set 

medfører aldersbetingede processer tab af fysisk funktionsevne og derudover er lav socioøkonomisk 

position (SEP) fundet sammenhængende med øger risiko for fysisk funktionsnedsættelse. Vi ønsker 

at undersøge betydningen af SEP i et livsforløbsperspektiv med henblik på at identificere 

underliggende mekanismer for denne sammenhæng. Dette inkluderer, at identificere potentielle 

følsomme perioder i livet hvor SEP er forbundet med særlig høj sandsynlighed for senere fysisk 

funktionsevnetab samt at undersøge betydningen af akkumulation af SEP gennem livet. 

Materialer og metoder: Undersøgelsen baseres på data fra to danske fødselskohorter 

(Metropolitkohorten og rigshospitalets Mor – Barn Kohorte), The Copenhagen Ageing and Midlife 

Boibank (CAMB) og Folkesundhedsdatabasen. Ved at sammenkoble oplysninger fra 

spørgeskemaer, fysisk tests og en række danske registre opnås hyppige detaljerede oplysninger om 

SEP – relevante faktorer som uddannelse, beskæftigelse og indkomst gennem livet, objektive 

målinger af otte fysiske funktionsevnemålinger i 49 – 58 års alderen, samt information om andre 

potentielt relevante faktorer. 

Perspektiver til diskussion: Jeg er interesseret i at diskutere, hvordan vi i et bredere perspektiv kan 

anvende viden om betydningen af SEP gennem livet for fysisk funktionsevnetab senere i livet. 

Identifikation af sårbare grupper og /eller sensitive perioder hvor lav SEP er forbundet med særlig 

risiko for senere fysisk funktionsevnetab kan være relevant i henhold til at diskutere mulige 

forebyggende indsatser. Der er imidlertid usikkert hvordan, hvis overhovedet, det er muligt at 

forebygge lav SEP over et livsforløb. Fokus må derfor muligvis rettes mod interventioner, der har 

til formål at mindske negativ effekter af lav SEP.      



Hvordan involveres ældre med multisygdom i behandlingsbeslutninger i almen 

praksis? 

Ph.d. – stud. Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, forskningsenheden for almen praksis, Københavns Universitet, 

konsulent ved VIBS, Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet. 

Det er en udbredt holdning blandt læger og andre sundhedspersoner, at ældre mennesker med 

multisygdom og komplekse problemstillinger ikke kan inddrages i behandlingsbeslutninger. Det 

modsiges af nyere forskning og af de foreløbige resultater fra Alexandra Jønssons igangværende 

ph.d – projekt i om emnet. 

Alexandra vil i oplægget fokusere på, hvordan ældre med kroniske sygdomme prioriterer i deres 

behandlinger og hvad det betyder for hverdagslivet – og ud fra den viden vil hun argumentere for, 

med henvisning til forskning i inddragelse, at egen læge skal inddrage brugerne, når der skal 

tilrettelægges behandlingsformer og egenomsorg for denne gruppe. 

I oplægger fortæller Alexandra at patientens egen viden om sygdomsmønster er en vigtig og 

nødvendig viden for behandlingen og at patienterne gerne vil inddrages. Inddragelse af patienterne 

giver flere behandlingsmuligheder og kan forbedre kvalitet/effektivitet. Alle har sin egen viden om 

sygdom og krop og et ønske om, hvad der er vigtigt at prioriter. Ved inddragelse af patienter er det 

muligt at bedre livskvalitet og forskning viser, at behandlingsplanen følges bedre.          

(Multisygdom defineres som værende minimum to kroniske eller langvarige sygdomme).  

(aj@vibis.dk)  

 

Rehabilitering, borgen som medskaber af velfærden – og ældreområdets 

styringsform. 

Pleje- og aktivitetschef Tina Solveig Koch, Rudersdal Kommunes Ældreområde.    

De sidste 10 – 15 års udvikling af rehabilitering i eget hjem til borgere før visitation til 

kompenserende hjælp har nu ført til en lovændring, der forpligter kommunerne til at støtte borgen i 

selv at sætte mål for egen rehabilitering. En lovændring der giver borgen ret til rehabilitering før 

kompenserende hjælp. Når borgeren selv sætter mål og indgår som samarbejdspartner i det 

tværfaglige team, udfordres organiseringen, som ikke er udviklet til at rumme borgerinddragelse. 

Kliniske retningslinjer (NKR) om målsætning – og Servicelovens paragraf 83A – udfordrer 

Bestiller – udfører – modtager modellen (BUM) som styringsform. BUM tager udgangspunkt i en 

lineær, enkeltydelsesbaseret struktur som et middel til udgiftsstyring, hvorimod rehabilitering er 

koordinerede helhedsorienterede indsatser. 

Hvordan tilpasses organisation og styring til borgerens målfastsættelse for egen rehabilitering? 

Når borgerne sætter egne mål for egen rehabilitering giver det mere aktive og deltagende borgere. 



Inddragelse af brugerne i forskning. 

Forsker og projektleder Jette Thuesen, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. 

Brugerinddragelse er også et tema i forskning. Stadigt flere forskningspuljer stiller krav om 

inddragelse af brugere i forskningsprojekter. Det rejser en række udfordringer – ikke mindst når 

brugerne er svækkede ældre mennesker. Udfordringerne er af både etisk og praktisk karakter og 

handler blandt andet om, hvem man kan inddrage, hvem man skal inddrage og hvordan det kan ske. 

Jettes oplæg handler om disse udfordringer – men også om de muligheder, brugerinddragelse i 

forskning indebærer. Hun tager udgangspunkt i egen forskning og i litteratur om inddragelse af 

mennesker med demens i forskningsprojekter. Hendes eksempler er især fra rehabiliteringsområdet 

og hun kommer blandt andet ind på udfordringer og muligheder med fagpersoner som gatekeepere 

til brugerne. 

Emnet har også relevans for ikke- forskere; væsentlige pointer gælder også ift.  organisatorisk 

brugerinddragelse.   

 

Sociale relationers betydning for fysisk funktionsevne. 

Lektor Charlotte Juul Nilsson, lektor ikke Lund, professor Kirsten Avlund, seniorforsker Mikkel Vass, statistikker 

Volkert Siersma. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. 

Baggrund og formål: Positive aspekter af sociale relationer har en lang række gavnlige effekter på 

helbredet i alle aldersgrupper. Viden om, hvordan sociale relationer påvirker udviklingen af fysisk 

funktionsevnetab, samt om man allerede midt i livet kan se en effekt af sociale relationer på fysisk 

funktionsevne, er sparsom. Formålet med projekterne er at studere, hvordan forskellige mål for 

sociale relationer påvirker udviklingen af funktionsevnetab blandt ældre og midaldrende danskere.  

Materialer og metoder: Data stammer fra to store danske kohortestudier. Til studier blandt ældre 

anvendtes data fra Det Danske Interventionsstudie om Forebyggende Hjemmebesøg, som omfatter 

ca. 4000 personer, 75/80 år ved baseline i 1998/1999, med follow-up i 2000, 2001 – 2002 og 2003. 

Til stidier blandt midaldrende anvendes data fra Det Danske Longitudinelle Studie om Arbejde, 

Arbejdsløshed og Helbred, som omfatter ca. 4800 personer, 40/50 år ved baseline i 2000, med 

follow-up i 2006. 

Resultater: At bo alene eller at have lav social deltagelse øgede risikoen for tab af funktionsevne 

blandt ældre, mest udtalt for mænd og tendensen var forstærket i lavere sociale klasser. Sociale 

relationer påvirkede ikke udvikling udvikling i funktionsevnetab fra oplevet træthed til behov for 

hjælp ved mobilitetsaktiviteter. Forventet praktisk hjælp, kontaktfrekvens og samlivsstatus 

påvirkede ikke funktionsevnen blandt midaldrende. 

Konklusion: Sociale relationer har en positiv effekt på fysisk funktionsevne blandt ældre, mens 

sociale relationer ikke ser ud til at påvirke den fysiske funktionsevne hos midaldrende.  



Negative aspekter af Sociale relationers betydning for helbred blandt 

midaldrende. 

Lektor Rikke Lund, lektor ulla Christensen, lektor Charlotte Juul Nisson. Institut for Folkesundhedsvidenskab, 

Københavns Universitet. 

Baggrund og formål: Sociale relationer kan opleves som både støttende og belastende. De gavnlige 

effekter af adgang til støtte fra de sociale relationer på helbreder er velunderbygget, hvorimod 

helbredskonsekvenserne af belastende sociale relationer er mindre godt undersøgt. Formålet med 

projekterne er at undersøge forskellige helbredskonsekvenser af krav, bekymringer og konflikter 

med de nære sociale relationer (partner, børn, familie, venner og naboer). 

Materialer og metoder: Data stammer fra Det Danske Longitudinelle Studie om Arbejde, 

Arbejdsløshed og Helbred, som omfatter ca. 9000 personer, 40/50 år ved baseline i 2000 og 4800 

med follow-up i 2006 til analyser med dødelighed, indlæggelser for iskæmisk hjertesygdom og 

symptomer på angina pectoris. Derudover benyttes data fra Copenhagen Aging and Midlife 

Biobank, ca. 5600 mænd og kvinder i alderen 49 – 61 år til analyser af sammenhæng med low grade 

inflammation og fysisk funktion. 

Resultater: Belastninger fra de sociale relationer er associeret med en højere risiko for iskæmisk 

hjertesygdom og højere dødelighed for begge køn. Vi finder ingen association mellem belastninger 

fra de sociale relationer og low grade inflamation og kun svag betydning for den fysiske funktion 

blandt midaldrende. 

Konklusion: Belastende sociale relationer er associeret med højere dødelighed og nytilkommen 

iskæmisk hjertesygdom. Mulige mekanismer som low grade inflammation og fysisk funktion ser 

ikke umiddelbart ud til at kunne bekræftes. 

 

  

 


