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Når visitatorer i kommunerne – heriblandt mange ergotera-
peuter – træffer afgørelser om ydelser til ældre- og handicap-
pede, bruger langt de fleste af dem Fælles sprog I som 
værktøj.

Det viser den store afsluttende evaluering af Fælles sprog, 
udarbejdet for Socialministeriet af lektor Morten Balle Hansen 
ved Syddansk Universitet.

Hele 83 procent af kommunerne har indført Fælles sprog I, 
som kort fortalt er et sæt af klassifikationer, der bruges til at 
vurdere en borgers funktionsniveau og behov for hjælp med. 
Desuden indeholder Fælles sprog et ydelseskatalog.

Men hvor visitatorerne taler det nye sprog flydende, er der 
mange hjemmehjælpere, der ikke kender det ret godt. Og det 
er et problem, fastslår undersøgelsen. 

Hovedindholdet i hjemmehjælperens arbejde er på mange 
måder struktureret netop af visitationsafgørelsen, og det kan 
være et problem, at mange hjemmehjælpere ikke kender den 
funktionsvurdering, som visitationsafgørelsen bygger på. 

Selv om kategorierne fra ydelseskataloget udgør basis for 
beskrivelsen af deres opgaver, så har kun 15 procent fået un-
dervisning i Fælles sprog.

– I mange tilfælde er det hjemmehjælperen, der er nærmest 
til at vurdere, om der er behov for en revisitation. Hvis hjem-
mehjælperne kendte funktionsvurderingen, ville de være bed-
re til at kommunikere med gruppeledere og visitatorer om, 
hvorvidt der skal ændres i funktionsvurdering og tildeling af 
ydelser. Hvis det var en anerkendt opgave for hjemmehjæl-
perne, og hvis de var bedre klædt på til det, så ville vi få en 
mere lydhør og tilpasningsdygtig ældre- og handicapomsorg, 
siger Morten Balle Hansen.
Målet med undersøgelsen var at få evalueret Fælles sprog I 
for at skaffe viden om den mest hensigtsmæssige fremtidige 
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Af Mette Løvgren, journalist
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– mere fælles for nogen end for andre
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udvikling af systemet. Mens undersøgelsen stod på, begynd-
te så udviklingen af Fælles sprog II, men undersøgelsen for-
holder sig kun til den ”gamle” model. Den nye model, er også 
dårligt nok indført i kommunerne endnu, selv om den er klar. 
Det skyldes ikke mindst, at mange kommuner er afventende i 
forhold til kommunalreformen.

Men i sine konklusioner er undersøgelsen alligevel indirekte 
en stor opbakning til Fælles sprog II. Den peger nemlig på tre 
afgørende punkter, hvor et’eren trænger til en opstramning:
•  For det første er der brug for en mere dynamisk beskrivelse af 

borgeren med udviklingsmål og inddragelse af borgeren selv.
•  For det andet er der brug for et mere bredt ydelseskatalog, 

der ikke så ensidigt fokuserer på hjemmehjælp, men også 
inddrager for eksempel træning.

•  For det tredje bør systemet tage udgangspunkt i ICF-kate-
gorier, så systemet kan snakke sammen med andre syste-
mer, for eksempel på sygehusene. 

På alle tre områder lever Fælles sprog II op til anbefalingerne.

Kan iKKe stå alene

Selv om Fælles sprog således ser ud til at være på rette vej, 
indeholder evalueringen også kritikpunkter, som retter sig 
mod både den gamle og den nye udgave af værktøjet.

”Fælles sprog har nogle begrænsninger, når kvaliteten af 
hjemmeplejen skal beskrives. Den fleksibilitet og interesse for 
den enkelte borgers unikke karaktertræk, der er en kvalitet i 
hjemmeplejen, kan ikke beskrives i Fælles sprog-termer, men 
må fremelskes på anden vis”, hedder det i rapporten. 

Men Fælles sprog står netop heller ikke alene, påpeger un-
dersøgelsen. For selv om værktøjet udgør kernen i visitations- 
afgørelsen, suppleres det i reglen med uddybende kommen-
tarer, der giver de enkelte visitationsafgørelser et mere indivi-
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duelt præg. En helt anden vinkel på Fælles sprog er, at det 
kan bruges til benchmarking, det vil sige mellemkommunale 
sammenligninger. Det var egentlig én af hovedintentionerne 
hos Kommunernes Landsforening, da de tog initiativ til Fælles 
sprog – det skulle på den måde også være et styrings- og le-
delsesværktøj, påpeger Morten Balle Hansen. 

– Det er det stort ikke blevet brugt til, og det er overrasken-
de, siger han.

Undersøgelsen viser nemlig udbredt opbakning til bench-
marking på ældreområdet hos de kommunale beslutningsta-
gere: 69 procent af ældre- og socialcheferne, og 51 procent 
af politikerne mener, at det ville være et stort fremskridt på 
ældreområdet med bedre muligheder for kommunal bench-
marking. (Det kunne for eksempel være en sammenligning 
mellem flere kommuner i udviklingen i ældre borgeres funk- 
tionsevne). Og flertallet af politikere og chefer vurderer, at 
Fælles sprog er egnet til formålet.

Det store Dilemma

Undersøgelsen peger også på, at Fælles sprog er et udtryk 
for en standardisering, som er den ene af to modsatrettede 
tendenser inden for ældreplejen de seneste årtier: På den ene 
side ser vi tendensen til standardisering og krav om ensartet-
hed, og på den anden side tendensen til krav om individuel 
tilpasning til unikke individer. 

Individualisering er blevet en trend i organiseringen af den 
offentlige sektor generelt. Eksempler er individuelle handlings-
planer på arbejdsformidlingen, individuelt tilpasset undervis-
ning i folkeskolen og fritvalgs-ordninger inden for hjemmeple-
jen. Men på samme tid sker der også en bevægelse i retning 
af standardisering af samfundet. Et standardiseringssystem 
som Fælles sprog er ikke et specielt dansk fænomen. For ek-
sempel foregår der også i Norge og England bestræbelser på 
at udvikle standardiserede klassifikationssystmer inden for 
sundhedsvæsenet generelt og ældreplejen specifikt, påpeger 
undersøgelsen. 

Og her kommer så dilemmaet ind. Hvordan kan man både 
individualisere og standardisere på samme tid?

Ældreplejens ledere står over for et paradoks, der kan ud-
vikle sig til ledelsesmæssige dilemmaer. Man tvinges til enten 

at individualisere, hvilket kan gå ud over retssikkerhed og 
gennemskuelighed – og kan være ganske dyrt. Eller at stan-
dardisere, hvilket går ud over den fleksible tilpasning til unikke 
individer.

”Man kan ikke både blæse og have mel i munden. Enten 
har den standardiserede, topstyrede og effektive efterlevelse 
af visitationsafgørelserne en tendens til at fortrænge fleksibili-
tet og opmærksomhed over for skiftende behov. Eller også 
har fleksibiliteten og opmærksomheden over for brugernes 
ændrede behov en tendens til at gøre standardiseringen og 
kontrollen illusorisk”.

Undersøgelsen viser tydeligt, at socialdirektørerne oplever 
at stå i det dilemma. De oplever, at politikerne på den ene si-
de vil have effektivitet og dokumentation for, hvad skatteyder-
ne får for deres penge – og på den anden side ønsket om et 
selvkørende fleksibelt plejepersonale, der tilpasser ydelserne 
til individuelle behov. De oplever, at de to krav indebærer to 
forskellige, modsætningsfyldte måder at styre på.

Men samtidig oplever socialdirektørerne, at de faktisk er 
nødt til prøve at styre ældreplejen efter begge principper – de 
skal præstere en balancegang, hvor de både er fleksible og 
dokumenterer.

– Der er næppe tvivl om, at i en indkøringsperiode, gjorde 
Fælles sprog ældre og handicapplejen for stiv og ufleksibel i 
en række kommuner. Man fokuserede på at få dokumenta- 
tionsdelen indført. Men det behøver ikke at være en hindring 
for fleksibilitet. Det afgørende er, at man tydeliggør over for 
hjemmehjælperne, at de ikke skal udføre visitationsafgørelser-
ne helt firkantet, men at de er lydhøre overfor borgerne, siger 
Morten Balle Hansen.                                                      ●
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