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KAN VI GØRE DET BEDRE?

Kære deltager på SUFO Årskonference 2018
TAK for sidst – for gode og konstruktive dage på Nyborg Strand!
Med overskriften på Årskonferencen, ”Kan vi gøre det bedre?”, er det vigtigt at
pointere, at vi allerede GØR DET RIGTIG GODT!
Vi gør det så godt, at vi netop tør stille de svære spørgsmål - også til os selv. Vi
tør udfordre ny viden, lade os inspirere af hinanden og søge nye veje, på trods af,
at lovgivning og juridiske rammer ikke altid synes at samarbejde med vores tilgange og hensigter. F.eks. er indstillingerne til SUFO’s nye pris Årets Tiltag konkrete og inspirerende eksempler på, hvordan der over hele landet arbejdes kreativt og professionelt med forebyggende hjemmebesøg, såvel med nye som med
”gamle” målgrupper og tilgange. Selvom juridiske retningslinjer har medført ekstra overvejelser og arbejde. Det er
så flot!
Under søndagens ”Dialog med Sundhedsstyrelsen” kom der rigtig mange gode spørgsmål frem, både fra Lone
Thomsen og fra salen, som vi glæder os til at arbejde videre med i bestyrelsen og i vores fortsatte dialog med
Sundhedsstyrelsen.
”Hvordan ser kerneopgaven ud i dag?”, spurgte Lone Thomsen, hvor Anders Seneca i sit oplæg kom ind på flere
aspekter af netop kerneopgaven, og hvordan vi får stillet skarpt på den. Han mener bl.a., at kerneopgaven findes i
succes-oplevelserne, og når vi har en fælles forståelse af, hvad kerneopgaven er!
At have fokus på ”livsløb” frem for alderskategorier, og at have fokus på at finde nye nulpunkter at starte fra i sit
livsløb, var nogle af Lars Larsens bud på, hvordan man håndterer de udfordringer, der vil støde til i det sene voksenliv.
Disse væsentlige pointer – og meget mere - kan du læse videre om i denne konferencerapport, og finde nogle bud
på, hvordan vi ”kan gøre det – endnu – bedre”

Rigtig god læselyst!!
Anne Dorthe Prisak
Formand for SUFO
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Dialog med Sundhedsstyrelsen
Lone Thomsen, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, med fagligt ansvar for forebyggelse hos ældre
Anne Dorthe Prisak, formand for SUFO og Annette Lund Nordal, næstformand for SUFO

Lone Thomsen indleder sit oplæg med kort at skitsere Sundhedsstyrelsen som organisation og hendes funktion. Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed og
yder rådgivning på ministerområdet samt til andre statslige,
regionale og kommunale myndigheder. Under direktionen er
Sundhedsstyrelsen opdelt i fem enheder: Evidens, uddannelse og beredskab, forebyggelse, strålebeskyttelse, planlægning samt ældre & demens - hvor Lone Thomsen er sektionsleder. Der er ikke en fuldstændig stringens i hvilke enheder,
der varetager hvilke områder. F.eks. beskæftiger de andre
enheder sig også med ældre- og demensområdet. Forskellene er, hvilken lov de forskellige enheder beskæftiger sig
med. Hvor enheden ældre & demens beskæftiger sig med
serviceloven, beskæftiger de andre enheder sig primært
med sundhedsloven og sundhedsområdet. Historikken i det
er, at ældre & demens oprindeligt hørte til i Socialstyrelsen.
Med lovændringen, hvor man ønskede at samle sundhedsog ældreområdet, flyttede enheden over til Sundhedsstyrelsen. Det giver god mening at samle social- og sundhedsområdet, siger Lone Thomsen. De arbejder derfor meget på at
have samarbejde på tværs af enhederne i Sundhedsstyrelsen.

men. Det er dog værd at bemærke,
siger Lone Thomsen, at de resterende 11 deltagere ikke er dumpet,
men blot har fravalgt eksamen.
Evalueringen af uddannelsen voldte en del problemer, hvorfor den
også blev forsinket. Noget gemte
sig bag tallene. COWI, som udarbejdede evalueringen i samarbejde
med Teknologisk Institut, havde til
opgave at lave en tværgående evaluering. Overordnet set viste evalueringen, at udbyttet af uddannelsen har været forskellig alt
efter uddannelsessted. Et resultat de allerede kunne se under midtvejsevalueringen. Slutevalueringen var lidt bedre –
men stadig ikke god nok – hvilket viser, at noget er rettet op
undervejs.
Det handler om en implementeringsudfordring. Det har været en ny opgave for Danske Professionshøjskoler at være
med til at lave en ny uddannelse, som samtidig skal implementeres på seks forskellige skoler. Nogle skoler har været
bedre end andre til få omsat uddannelsen til brugbar viden
og værktøjer. Det er ærgerligt, konstaterer Lone Thomsen,
men det er sådan det er blevet. Det er en proces, som både
Danske Professionshøjskoler og Sundhedsstyrelsen har lært
meget af.

Lone Thomsen knytter kort en kommentar på den nye lovgivning om forebyggende hjemmebesøg, som primært er et
resultat af Hjemmehjælpskommissionens rapport. Lovgivningen er udarbejdet med henblik på at imødekomme kommissionens anbefalinger.

Temadagene – hvad rør sig i praksis?
Lone Thomsen præsenterer, hvad Sundhedsstyrelsen har
sammenfattet fra de fem regionale temadage.

Da kommissionens arbejde var færdigt, var der en pulje penge tilbage fra kommissionens arbejde. Man spurgte til, hvordan midlerne kunne anvendes for at understøtte kommissionens anbefalinger. Her faldt valget på forebyggende hjemmebesøg. Det kom der tre konkrete initiativer ud af; Guiden
til tidlig opsporing og videreuddannelsen i forebyggende
hjemmebesøg – som har ”boet” i Sundhedsstyrelsen – og
det tredje initiativ, puljen ”Særlige tilbud til ældre, der normalt takker nej til forebyggende hjemmebesøg”. Puljen blev
udmøntet af Sundheds- og Ældreministeriet.

Det der går igen er den fortsatte usikkerhed omkring brugen
af data til opsporing af ældre i særlig risiko, herunder de
juridiske rammer. Det er ikke en overraskelse for Sundhedsstyrelsen, fastslår hun. Det er et område, som Sundhedsstyrelsen også har haft udfordringer med. Hvilket også er grunden til, at Guiden for tidlig opsporing ikke giver klar svar på
juraen – det var så langt, som vi kunne nå, inden for de juridiske rammer vi har, forklarer hun.

Videreuddannelse til medarbejdere, der foretager forebyggende hjemmebesøg
Uddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Danske Professionshøjskoler og en ekspertgruppe,
samt inddragelse af interessenter på området – herunder
SUFO. Uddannelsen er godkendt af Forsknings- og Undervisningsministeriet.

En anden udfordring er, at samarbejdspartnere internt i
kommunerne mangler kendskab til hinandens faglighed og
kompetencer. Det mener Lone Thomsen er et område, der
kan gøres noget ved. Det gælder både i forhold til kompetencer og faglighed. Der er et stort potentiale, som kan være
svært at indfri i en travl hverdag, erkender hun, men om ikke
andet er det lettere at tilgå end de juridiske rammer.

Videreuddannelsen er gennemført på seks forskellige professionshøjskoler med 107 deltagere fra 80 kommuner. Lone
Thomsen synes, det er flot, at så mange kommuner har prioriteret at sende deres medarbejdere på uddannelsen.

En tredje udfordring er at starte og opretholde samarbejder
eksternt f.eks. med lægehuse og hospitaler. Hun opfordrer
til og håber på, at vi kan finde gode eksempler på eksterne
samarbejdspartnere i Guiden til tidlig opsporing. Især det at
opretholde og få en kontinuitet i samarbejdet har vist sig at
være en udfordring i praksis.

Uddannelsen blev afholdt over 10 uger med én tematik pr.
uge – en hel dag, hver uge.
96 deltagere afsluttede uddannelsen med en bestået eksa2

En sidste udfordring er inspiration til afholdes af de kollektive arrangementer, som er en erstatning for eller supplement til de forebyggende hjemmebesøg til opsporing af
mennesker i risiko for funktionstab. Kollektive arrangementer giver mening som supplement til hjemmebesøgene, siger
deltagerne på temadagene, men hvordan gør vi det i praksis? De savner inspiration til, hvordan de får fat i de ældre,
som ofte har mest brug for besøget, men som takker nej.

springende punkt er, hvordan får I det delt med hinanden,
spørger hun?

Videreuddannelsen udbydes formentlig af nogle skoler igen i
2019. Sundhedsstyrelsen vil bringe viden fra evalueringen og
ekspertgruppen videre til Danske Professionshøjskoler, så de
kan sammensætte uddannelse på baggrund af erfaringer fra
de skoler, der formåede at lave et god udbytte af uddannelsen.

Statusmøde
I takt med lovgivningen blev der planlagt et statusmøde to
år efter lovens implementering. Mødet blev afholdt i februar. Sundhedsstyrelsen (Lone Thomsen) var inviteret til møde
med Ældreminister og ældreordførerne. Sundhedsstyrelsen
kunne med deres faglighed fortælle, dels hvad der var gået
forud i løbet af de to år, og hvordan de mener, det ser ud i
dag. På mødet fortalte Lone Thomsen om Guiden til tidlig
opsporing, videreuddannelsen og evalueringens resultater,
en minianalyse af, hvordan det går med kvalitetsstandarderne, temaerne fra de regionale temadage samt en status på
projekterne, der fik tildelt puljemidler. Lone Thomsen fortæller, at der var en stor spørgelyst på mødet, og en bred
politisk interesse på området.

Hvordan ser kerneopgaven ud i dag, spørger Lone Thomsen.
Hidtil har det været de forebyggende hjemmebesøg, men er
det stadig det? Er det noget andet? Måske det ikke er et
enten eller, men et både og? Det er i hvert fald en bredere
kerneopgave end før den nye lovgivning kom. Det er vigtigt
at drøfte, pointerer hun og siger, at Sundhedsstyrelsen er
klar til at indgå i sådan en drøftelse, og det ser hun spændende perspektiver i.
Lone Thomsen runder af med, at hun nu er spændt på at
høre fra deltagerne, hvordan de ser udviklingen på området
og hvilken rolle SUFO kan spille ift. at bruge vores vinkel til
at udvikle området yderligere.
”Dialog med Sundhedsstyrelsen”
Formand og næstformand for SUFO, Anne Dorthe Prisak og
Annette Lund, overtager scenen med en lille seance, hvor de
foregiver at være et udvalg i bestyrelsen, som skal udarbejde spørgsmål til et kommende bestyrelsesmøde, som Lone
Thomsen er inviteret til.

Alt er nu afsluttet, og som det ser ud lige nu, er der ikke noget nyt i sigte på dette område, siger hun. Ikke dermed forstået, at der ikke kommer noget, blot, at der ikke er truffet
beslutning om det, fastslår hun.

Refleksioner om fremtiden
Lone Thomsen mener, at det er vigtigt med en fortsat dialog
mellem relevante aktører: kommuner, Sundhedsstyrelsen,
Sundheds- og Ældreministeriet samt SUFO. Hun håber på, at
de igen får mulighed for at afholde temadage eller andre
tiltag, hvor de kan mødes og tale om området.

De hæfter sig bl.a. ved statusmødet, som Lone Thomsen
omtaler. Hvad er tankerne efter statusmødet? – og hvad
sker der så nu? Og hvordan bliver det formidlet ud? Flere
spørgsmål er:

Lone Thomsen hører fra forebyggende medarbejdere, at der
er et stort behov for vidensdeling og erfaringsudveksling.
Der er mange gode ting i gang ude i kommunerne, men det



Hvordan sikrer Sundhedsstyrelsen viden fra praksis?



Hvordan kan vi være med til at fastholde det klassiske hjemmebesøg i en foranderlig verden med masser af nye forandringer og teknologi?



Hvordan kan vi sikre det klassiske hjemmebesøg?



Hvordan forskes der i evidens for forebyggende
hjemmebesøg? – er det der, hvor SUFO kan byde sig
til?

Anne Dorthe og Annette ”kaster bolden” ud til deltagerne,
der nu kan stille spørgsmål, der kan viderebringes til Lone
Thomsen på bestyrelsesmødet. Spørgsmål om, hvilke problemstillinger og dilemmaer vi oplever i vores praksis – ikke
mindst ift. de nye målgrupper, de nye arbejdsopgaver og de
nye roller.
Deltagerne bringer problemstillinger op om bl.a. udfordringerne med den nye lovgivning, data-træk og de juridiske
rammer, videreuddannelsen fremadrettet, den nye kerneopgave m.m.

Find slides fra Lone Thomsens oplæg her.
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Kend din egentlige opgave - tænk ind i boksen
Anders Seneca, forfatter, foredragsholder, direktør i Dogmekompagniet

Anders Seneca indleder med at sige, at han ikke kender forebyggende medarbejderes kerneopgave, men
han håber, han kan biddrage med ideer til at blive klar
over kerneopgaven. Anders Seneca opfordrer til at lytte
fokuseret og stjæle med stolthed. Anders Seneca går
videre med at fortælle om sin baggrund, som har relevans for, at han kan udtale sig om emnet - kerneopgaven. Han har gennem ca. 10 år arbejdet på en del forskellige kommunale arbejdspladser. Hans erfaring herfra er, at man er meget projektorienteret, og at der udarbejdes rigtig mange fine rapporter, pjecer, oplæg
m.v., men, at det ofte ikke er noget, der virkelig rykker
ved et område eller et ønske om udvikling. Han mener
også, at det er problematisk, at man i det offentlige har
mange ’udfordringer’ og ikke ’opgaver’. Anders Seneca
mener også, at vi, i det offentlige, i alt for mange år har
haft fokus på at skulle skabe innovation, som ofte bare
er endt op i endnu en version eller endnu en pjece, i
stedet for at finde ud af hvad det egentlig er, der skal
innovereres og fornyes - altså afklare, hvad er kerneopgaven?

ders Seneca siger, at det
bestemt ikke er let at lære
ikke at ’tænke ud af boksen’ og holde fokus på at
definere kerneopgaven.
Her giver Anders Seneca
et eksempel på hvor
svært: Flemming, vicedirektør i en stor nordsjællandsk kommune, er på
lederseminar. Han får til
opgave at beskrive/
illustrere sin kerneopgave.
Dette kommer der en opstilling ud af: to træstammer, træpinde, en dåse og to små tomater.
Her opstår der høj latter i salen, og Anders Seneca tilføjer, måske er det ikke helt nok at kende kerneopgaven?
Kerneopgaven skal forstås noget bredere for
at kunne fungere. Den skal operationaliseres
og optimeres, og så skal den kunne omsættes til en teamindsats i praksis!

Anders Seneca siger, at han har oplevet
mange skræmmende eksempler på, hvordan det kan skabe stor desillusion hos
medarbejdere, hvis man springer ’led’ over
og ikke forstår, at man skal kende sin kerneopgave, sikre forankring af kerneopgaven og forstå at lytte til, hvad kerneopgaven er og ikke er. Anders Seneca fortæller
som eksempel historien om Lone, som er
mellemleder i det offentlige. Lone sendes
på et kursus for at blive innovationsambassadør i sin afdeling. Intensionen er, at hun bagefter kan
bistå til, at opgaverne i afdelingen kan løses mere nytænkt og kreativt. Lones opgave på kurset er, med karton, piberensere, lim og farver, at designe en grill, som
hun forestiller sig, at den vil se ud ca. anno 2080. Lone
kommer, efter to dages kursus, hjem til sin afdeling
med diplom på nu at være innovationsambassadør.
Når kollegaerne spørger Lone, hvordan de skal og kan
bruge hendes nye viden og rolle, bliver Lone lidt tom i
blikket og ved ikke helt, hvad hun skal svare. Lone ved
vist ikke helt, hvad opgaven er.

Med en teamindsats i praksis menes en helhedsforståelse af kerneopgaven baseret på:


TILGANG



EFFEKT



AMBITION



MÅLGRUPPE

Anders Seneca siger, vi skal stille spørgsmål som
f.eks.: Hvad skal vi lykkes med? Hvem skal opleve effekten? Hvad kalder vi dem, og hvordan møder vi dem?
Han fortsætter. ”Når vi taler kerneopgave i det offentlige, hvor vi har borgerne som vores fokus, er det desuden vigtigt, at vi gør os klart, om vi ser opgaven som et
problem eller som en samarbejdspartner. I den sammenhæng er det nyttigt, at vi af og til spørger os selv:
Hvad skulle de gerne mangle, hvis vi forsvandt? Og når
vi arbejder med at definere kerneopgaven, er det også
væsentligt, at vi ikke gør formålet til målet, da det sjældent er sandheden.

Anders Seneca siger, at det er blevet så populært at
’tænke ud af boksen’, men hans råd er: ”Drop alt om at
tænke ud af boksen”. Så længe vi ikke har en fælles
forståelse af, hvad kerneopgaven er, giver dette ingen
mening. Desuden har en kerneopgave ofte flere arbejdsopgaver, så vi skal sondre over hvilke, og huske
på at ofte bliver mål til middel til nye mål. Vi må derfor
definere, hvad det er vi skal lykkes med sammen. An-

Her fortæller Anders Seneca om sine erfaringer med at
være kommunens leder i forhold til svømmehaller i en
kommune. Fordi kerneopgaven ikke var defineret, havde de ansatte vidt forskellige mål. En af medarbejderne
havde som mål at ingen skulle komme til skade i svømmehallen – hvilket jo bedst ville lykkedes, hvis så få
som muligt kom i svømmehallen. En anden af medar4

bejderne havde som mål at spare og overholde svømmehallens budget. Derfor satte han vandtemperaturen
meget lavt, og det kolde vand betød, at brugerne ikke
havde lyst til at være så længe i det kolde vand.

ikke altid skal lave mere for at
lykkedes bedre. Faglighed er
f.eks. heller ikke (altid) en kompetence. Her er spørgsmålet
oftest, hvem er tættest på kernen og løser opgaven bedst,
hurtigst og mest logisk. Succes
kræver, at vi er enige om, hvad
der er kvalitet, og det kræver
fælles forståelse af kerneopgaven!

Kerneopgaven – lyder kedeligt. Men det behøver den jo
ikke være, fortsætter Anders Seneca. Vi bør gøre vores
kerneopgave til en succesbeskrivelse. Hvornår har vi
sidst fejret en fælles succes, spørger han ud i salen.
Han opfordrer til, at vi let kan finde stor succes i de små
historier. Vi behøver slet ikke blive bedre til at skabe,
men til at se de succeser vi skaber.

Men vi kan altså ikke regne
med at få kvalitet i en kerneopgave, hvis ikke vi har en
fælles forståelse om opgaven. Her viser Anders Seneca et billede af et træ uden for dens støtteindhegning.
Han spørger ud i salen – er det her kvalitet? Latter fra
salen! Anders Seneca fortæller, at han engang har vist
billedet til en ansat i vej og park, og personen havde
tilkendegivet, at det var et decideret modbydeligt billede
– altså bestemt ikke kvalitet med hans øjne, men nok
bare lidt sjovt og tankevækkende hos os andre!

Generelt er vi meget gode til at spørge – ”hvad og hvordan gør vi dit og dat”? Men ”hvorfor” er ofte meget mere interessant. Vi kan også stille os selv spørgsmålet,
”hvad” er vi stolte af? Desuden mener Anders Seneca,
at vi skal have mere fokus på at koncentrere os om, at
kerneopgaven indeholder ting, som vi kan gøre noget
ved, idet vi skal skelne mellem ambition og utopi. Og vi
skal til stadighed huske på, hvem vi er der for – nemlig
dem - borgerne/patienten. Hvordan bliver vi bedre til at
løse opgaverne med dem? Hvordan kommunikerer vi
kerneopgaven til dem? Hvordan afstemmer vi forventningerne med dem? – Vi skal starte med at spørge om
disse ting og interessere os for, hvad der så er vores
fælles kerneopgave.

Desuden skal vi passe på det Anders Seneca kalder
attitude. En holdning om, at ”der er ikke noget at komme efter rent fagligt”. Desuden kan det være nødvendigt at udfordre forståelsen af ’vi’, for hvor meget ’vi’, er
vi egentlig? Succes er jo ikke, at vi skal lave det samme, men vi skal lykkes med det sammen! Desuden er
der en sammenhæng mellem, om vi har vi det godt, og
om vi gør det godt. Og sådanne forhold er i høj grad
med til at forme vores attitude, pointerer han.

En anden faldgrube, som vi ofte falder i, er, at vi har det
med at opstille alt for mange regler. Men med regler
gør vi så det rigtige? - eller gør vi det rigtigt? Og får vi
taget snakken om, hvad er rigtigt - og det rigtige?
Hvordan kommer vi i gang med at kende kerneopgaven? Anders Seneca opfordrer os til at ’dobbeltklikke’
på ordene, at komme bag om ordene, og have fokus
på, hvad vi skal lykkedes med – sammen og i fælles
forståelse. MEN pointerer Anders Seneca: ”Nu må I
endelig ikke gå hjem og gøre kerneopgave til et projekt!” Kerneopgaven er forskellig, alt efter hvor vi er, så
hav fokus på at skabe kvalitet. Men ikke alt er lige kvalitativt, f.eks., hvor der er en kerne, må der nødvendigvis
også være en periferi. Det er vigtig viden og erkendelse, at alt ikke er kerneopgaven, hvilket betyder, at vi

Anders Seneca slutter af med ordene, ”Tag aldrig kerneopgaven for givet. Kerneopgaven skal kommunikeres, defineres, professionaliseres, prioriteres! Og lad for
gud skyld være med at tænke ud af boksen, men tænk
ind i boksen, så det ikke går som med Lone, som sidder desillusioneret tilbage”.
Reference
Anders Seneca er forfatter til bøgerne: ’Kend din kerneopgave’ og ’Løs din kerneopgave’, og tager i sit oplæg udgangspunkt i disse to bøger.

Find slides fra Anders Senecas oplæg her.
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Når fortrydelse bliver til fortvivlelse
Lars Larsen, professor MSO og centerchef ved Center for Livskvalitet, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune,
Psykologisk Institut, Aarhus Kommune

Lars Larsen ser det sene
voksenliv som en del af
et livsløbs udvikling. Han
mener derfor, at det er
vigtigt at finde ud af,
hvordan det generelt ser
ud med mennesker i det
sene voksenliv, og hvad
årsagerne er til at mistrivsel opstår.

hvorfor det er vigtigt, hvad der sker med os igennem
hele livet, og hvordan vi sikrer os et godt liv igennem
hele livet og ikke kun de første 65 år, fastslår Lars Larsen.
Den dårlige nyhed er, at der med alderen sker forandringer med vores krop og vores sanser. Det hele bliver
lidt mindre fleksibelt og mindre effektivt. Der sker en
reduktion af basalstofskiftet, hjerteindekset, nyregennemblødning, lungefunktionen m.m., og risikoen for
Alzheimer sygdom stiger med alderen. Vores livsstil
spiller også ind. Lever vi ”lidt for godt” – for fed kost,
rygning og alkohol og for lidt motion – så er det et
”livsstilspantebrev”, som på et tidspunkt skal indfries ift.
dårligere helbred.

Til dagligt er Lars Larsen
centerleder på Center for
Livskvalitet i Aarhus
Kommune. Centeret er
et samarbejde mellem
Aarhus Universitet og Aarhus Kommune.

Det grusomme er, at sundhedsøkonomiske beregninger viser, at der vil ske en markant stigning i udgifter i
nærmeste fremtid, især i kommunalt plejehjemsregi
snarere end i hospitalssektoren. Beregningerne viser,
at med uændrede standarder for hjemmepleje vil behovet stige med 10 pct. i år 2020, med 50 pct. i år 2030
og 72 pct. i år 2035.

Den gode, den dårlige og den grusomme
Ser vi på befolkningsfremskrivninger, vil der i år 2060
være en halv mio. flere over 65 år end i dag. Det svarer
til ca. hver femte i befolkningen. Der sker en markant
forandring, hvorfor vi skal være opmærksomme på det
her, både fra et normalt udviklingsperspektiv og et perspektiv, der vedrører, når tingene går galt, siger Lars
Larsen.

Det ligger et vidst pres, hvorfor det også får tilnavnet
”ældrebyrden”. Lidt af en misforståelse, bemærker Lars
Larsen og siger, ”De fleste ældre er ikke en byrde, men
et stort aktiv”!

Den gode nyhed er dog; at for stadig flere udgør perioden efter 65 år en tredjedel af livet, den forventede
restlevetid for kvinder er nu mere end 20 år og flere
lever meget lange liv. For øjeblikket er der flere end
1.000 mennesker i Danmark, der er rundet 100 år – en
rigtig god nyhed, synes Lars Larsen.

Hvornår er man gammel?
Hvornår er man så gammel? Et lidt kunstigt begreb ifølge Lars Larsen. Vi har opereret med en 65-års grænse,
men er det ikke lidt kunstigt, spørger han? Vi kan gå i
seng den ene dag og ikke være gammel og næste dag,
når vi står op, så er vi gamle. Ser vi på et livsforløb fra
0 – 100 år, så er vi altså gamle de sidste 35 år af vores
liv. Lidt mærkeligt, ifølge Lars Larsen, for der sker meget i løbet af 35 år, også i den tidlige del af livsforløbet.
Gruppen +65 år dækker over mange varianser. Nogen
vil argumentere for at tale om ”unge ældre”, ”ældre,
ældre” og ”de meget gamle”.

Hvad kendetegner det lange liv?
Lars Larsen præsenterer os for Jeanne Calment
(”kvinden gud glemte”) for at illustrere, hvor lange liv,
der kan være tale om. Jeanne Calment var en fransk
kvinde, født i 1875, der med sine 122 år fik rekorden
som personen med den længste levetid i historien. Lars
Larsen laver forskellige historiske nedslag, som hun
oplevede i sit lange liv: Slaget ved Little Bighorn (1 år),
Van Gogh malede sine berømte solsikker (13 år), Titanic sank (37 år), børsen krakkede på Wall Street (44
år), starten på 2. Verdenskrig (64 år), Berlinmuren blev
bygget (86 år), Berlinmuren blev revet ned igen (114
år).

I stedet for at tale om alderskategorier vil Lars Larsen
hellere tale om livsløb. Han illustrerer over for deltagerne, med billeder af to 65-årige kvinder fra hver deres
generation - hhv. år 1895 og år 1997 - hvorfor vi skal
passe på med alderskategorierne, for er de sigende? Vi
vil nok betragte kvinden fra 1985 som mere nedslidt
end kvinden fra 1997, selvom de er i samme alderskategori, pointerer han.

En anden måde at anskue hendes lange liv på er, at
der nåede at sidde 25 amerikanske præsidenter i hendes levetid - startende med Grant, sluttende med Clinton.

Lars Larsen argumenterer for, at vi i stedet snakker om
livsløb. Vi er individer, der bliver født og dør, og vi befinder os et sted her imellem. Vi er altså placeret på en

Det er altså ekstremt lange liv vi kan komme til at leve,
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livslinje, der går fra start til slut. For vi er ikke kvalitativt
anerledes, når vi er 65 eller 70 år, ift. hvad vi var som
50-årig.

Om at starte fra nul
Lars Larsen har besøgt den tidligere tennisspiller og
kunster Torben Ulrich i Californien til en snak om, hvordan man håndterer det at blive ældre. Torben Ulrich
skitserer det med, at det handler om at finde nogle nulpunkter og finde nogle nye spillerum.

En anden måde at betragte det at blive ældre på er
”Livsbuen”. Her beskrives, hvordan kompetencer, ressourcer og muligheder stiger som funktion i alder i det
tidlige liv, så topper de, hvorefter de efterhånden falder.
Den kan dog være forbundet med en rækker misforståelser, advarer Lars Larsen.

Nulpunkter opstår hele tiden - nu, nu og nu. At finde et
nulpunkt handler om at gøre sig fri af tidligere forestillinger. Hvilke spillerum der er ud fra det her nulpunkt, skal
man spørge sig selv om og finde spillerum afhængig af
nye nulpunkter. Man skal hele tiden være villig til at udfordre sine tidligere forestillinger om, hvad der er godt
og rigtig, og hvad man kan og ikke
kan.

Lars Larsen opererer selv med trivsel. Han viser en Uformet kurve over funktion af trivsel som funktion af livsløb. Kurven starter relativt højt og bliver mindre midt i
livet, for at øge igen i den sidste
del af livet. Kurven daler midt i livet, da det er her vi skal ”holde
Det handler om at stå distancen,
alder skal ikke anskues
hus”, passe vores forpligtelser, beblive ved med at finde spillerum
som en grænse, men i
tale afdrag på huset, børn der skal
indtil man ikke kan mere, og når
stedet udforskes som en
i skole. Når kurven stiger igen, er
man så ikke kan mere, er det også
åbning eller en ny fase.
det der i livet, hvor vi bliver sat en
ok.
lille smule mere fri, hvilket giver
Torben Ulrich mener der udover,
øget trivsel. Men inden vi begynder
at alder ikke skal anskues som en
at tale mistrivsel hos ældre, og
grænse, men i stedet udforskes
hvordan vi skal håndtere det, skal
som en åbning eller en ny fase.
vi være opmærksomme på, at ælBelastet aldring og mistrivsel
dre normalt ikke mistrives, men trives, påpeger Lars
Lars Larsen er ikke tilhænger af udtrykket ”svage ælLarsen.
dre”. I stedet anskuer han det som belastet aldring eller
Livslang udvikling (afvikling)
mistrivsel. Det handler om faktorer som:
Nogle vil mene, at det tidlige liv er forbundet med gevin
Tab af fysisk sundhed
ster, mens det sene liv er forbundet med tab. Lars Larsen mener nærmere, at det handler om en balance

Tab af mental sundhed
mellem gevinster og tab. For vi oplever både tab og

Tab af dagligdagsfunktioner
gevinster igennem hele levet, men som vi bliver ældre
tipper balancen lidt, og vi oplever færre gevinster og

Tab af signifikante andre
flere tab, men det er ikke det samme som, at vi ikke

Stærkt begrænset levetid
oplever gevinster i det sene voksenliv – og det er vigtigt
at holde fast i, slår han fast.

Livsfortrydelse (at se tilbage på livet med fortrydelse over valg, der er truffet).
Ældres trivsel
Hvorfor trives ældre mennesker? Lars Larsen betragter
mennesker i det sene voksenliv som robuste og resiliente. Nogle af de belastninger de rammes af igennem
livet kan give voldsom mistrivsel på andre tidspunkter i
livet. Så hvad er det de kan, hvad er det de gør? Mange over 65 år har mindst én kronisk lidelse, nogle har
flere, men alligevel trives de - hvilke mekanismer skyldes det, spørger Lars Larsen?

Det der kendetegner de borgere, som får hjælp i Center
for Livskvalitet er, at de er belastet af mange af disse
faktorer på én gang. Når alle de ting falder sammen,
får vi mistrivsel i det sene voksenliv.
Vi skal fokusere mere på trivsel hos de svageste i det
sene voksenliv, fordi de også har krav på et godt liv
præget af trivsel og livskvalitet, fordi der i fremtiden bliver flere ældre og dermed også ældre med dårlig trivsel, hvilket koster penge og fordi vi både kan forebygge
og behandle problemet.

Noget forskning viser, at det handler om at skrue sine
forventninger ned og finde alternative sammenligningsgrundlag. Man skal ikke sammenligne sig selv med,
hvordan man var og det man kunne, da man var 45 år.

Center for Livskvalitet sikre nu et gratis psykologtilbud
til ældre borgere i Aarhus Kommune.

Det handler om at finde nogle mestringsstrategier, så
man kan håndtere de udfordringer, der kan støde til i
det sene voksenliv. Han præsenterer SOK-modellen,
der opererer med selektion, optimering og kompensation. Det handler om at lave nogle fravalg, at optimere
det man står tilbage med og finde ud af at kompensere
for det man tidligere kunne.

Det fungerer på den måde, at man ringer til centeret,
hvor man kommer direkte i kontakt med en psykolog,
som man diskuterer problematikken og handlemuligheder med. Der er ikke en egentlig visitationsprocedure.
Alle kan ringe - borgeren selv, plejepersonale eller andre.
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Derefter tager de ud til borgeren, hvor de foretager en
vurderingssamtale og lytter til borgerens problem og
ønsker om hjælp. De tager udgangspunkt i WHO-5 trivselsmål, som de tager frem senere i forløbet igen for at
måle effekten af indsatsen.

Han runder sit oplæg af med et haiku digt af Torben
Ulrich:

Efter vurderingssamtalen kan borgeren modtage op til
syv samtaler. Nogle borgere genvisitereres, andre borgere kan nøjes med to samtaler.

”WHEN

En undersøgelse foretaget af 107 borgere, der har været i psykologforløbet hos Center for Livskvalitet, viser,
at de er lykkes med at løfte borgerne fra at være alvorligt psykisk belastet og depressionstruet til en trivsel,
der er tæt på den gennemsnitlige trivsel for den danske
population. En senere undersøgelse viser, at de også
lykkes med, at borgeren holder trivselsniveauet tre måneder efter. Psykologforløbet viser altså at have stor
effekt.

COMES

THE BALL

LETTING
PLAY
BOIL
DOWN

Lars Larsen afspiller et nyhedsindslag om en 91-årig
kvinde, som har været igennem et psykologforløb hos
Center for Livskvalitet. Kvinden var meget vred, ked af
det, irritabel og skældte ud på plejepersonalet. Plejepersonalet tager kontakt til centeret, og kvinden bliver
tilbudt et psykologforløb. Selvom kvinden har mange
god oplevelser at se tilbage på, så har livet også budt
på modgang og nedture. I forløbet fik hun sat ord på
ting, der aldrig var blevet talt om. Hendes mand blev
uddannet lære, han havde et vidunderligt liv med gode
kollegaer og kom ud af huset. Imens var hun hjemme
og klare de huslige pligter, og det gjorde hende bitter.

TO
BEING
PLAY”
Torben Ulrich, Folkeklubben

Plejepersonalet mærker i dag en stor forandring. Kvinden har nu et smil på læben og har lyst til livet igen.
Det kan synes banalt, at man kan blive vred over, hvordan ens liv forløb, siger Lars Larsen. At få åbnet op for
det og snakket om det, få det anerkendt og vende,
hvad man kan gøre nu, det har været nok til, at hun kan
komme videre, og det er for Lars Larsen en stor bekræftelse.

Find slides fra Lars Larsens oplæg her.
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Grundlag for en vellykket aldring - på trods!
Lis Puggaard, cand. Scient., ph.d., Syddansk Universitet

Lis Puggaard definerer mental sundhed som en kombination af en ”overlevelsesdimension” (at leve livet) og en
”funktionsdimension” (at klare livet). Tilsammen giver de
to dimensioner en god mental sundhed. Mekanismerne
bag mental sundhed er bl.a. at delagtighed giver meningsfuldhed, forudsigelighed giver begribelighed, og at
belastningsbalance giver håndterbarhed. Tilsammen giver disse tre faktorer følelse af sammenhæng, som er
vigtig for det mentale helbred med elementerne: Kompetencer, Relationer, Accept, Mestring.
Hvad er ”robusthed”?
Lis Puggaard siger, vi kan ikke komme uden om begrebet robusthed, og hun bruger følgende definition af
”robusthed”: Robusthed handler om at blive god til at klare livets udfordringer i stort og småt: udfordringer i forhold til andre mennesker, klare opgaver, som er svære,
kunne holde fast i et mål, der skal nås og klare fristelser,
som man ikke har godt af. Robusthed handler også om
at gøre det nemmere at huske og lære nyt, kunne træffe
fornuftige beslutninger og forebygge konflikter, usikkerhed og pres i hverdagen.

Lis Puggaard indleder med at opremse de faktorer, der
gør, at man oplever en vellykket aldring: At leve længe,
have et godt helbred (fysisk, psykisk, kognitivt), bevare
social status, være aktiv og ydende, kunne bestemme
selv og udtrykke tilfredshed.
Og alt dette ved vi jo godt, siger Lis Puggaard. Vellykket
aldring handler altså om at leve meningsfuldt og produktivt med de fysiske og kognitive funktionsnedsættelser,
der uundgåeligt følger med aldringen. Det handler ikke
om at undgå dem, for det kan man ikke, men det handler
om, hvor god man er til at leve med dem.

Men, der er nogle forudsætninger for at kunne leve et
robust liv. Det er, at kroppen fungerer, at hovedet fungerer, og at man har et godt helbred. Med et godt helbred
menes, at kroppen er hel eller ubrudt. Det handler om,
hvad der er i robusthedens rygsæk.

Sundhedsbegreberne, der står bag det oprindelige
KRAM, er efterhånden velkendt af alle. Men efterhånden
har der vist sig et behov for, at den mentale sundhed
skal lægges til. Det mentale KRAM bygger på Aaron Antonovskys teori og supplerer det dobbelte KRAM, som
belyser ressourcefaktorer i hverdagen, opbygger robusthed, handlekraft og selvstændighed hos mennesker.
Lis Puggaard viser tal fra WHO og siger, at med disse
udsigter er vi nødt til at forstå, at den mentale side nødvendigvis skal med i sundhedsindsatsen.


Ifølge WHO vil stress og depression blive en af de
største sygdomsfaktorer i 2020 i de vestlige lande.



Danmark er det land i verden, hvor flest mennesker må forlade arbejdsmarkedet på grund af psykisk sygdom.



31 pct. af unge i alderen 16 – 24 år har højt
stressniveau: kvinder ligger væsentligt højere end
mænd.



1 ud af 10 voksne danskere får antidepressiv medicin - Hos +80 årige er det 1 ud af 4.



Kun lidt over halvdelen af den ældre befolkning på
65 år og derover angiver at have en god mental
sundhed.

Det er klart, at selvom man har meget godt i robusthedsrygsækken, så vil helbred og sundhed spille ind. Helbred
handler om kroppen, altså hvorvidt man er rask eller syg.
Modstandskraften handler om mental sundhed og evner
og forudsætninger for at finde glæden ved livet, og hvordan man mestrer den modstand, man møder i livet, og
alle disse forhold skaber rammerne for, hvor let ”man kan
skubbe bolden gennem livet” ref. illustrationen.

Det interessante er, fortsætter Lis Puggaard, at finde ud
af, hvad der gør robuste mennesker robuste. Hun stiller
spørgsmålet: Hvad danner baggrunden for, at psykiske
ressourcer, sociale rammer og helbred/funktionsevne går
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op i en højere enhed, så det enkelte menneske oplever
vellykket aldring, robusthed og handlekraft? Spørgsmålet
var baggrunden for projektet ”Robuste Ældre fra IkastBrande Kommune”, som Lis Puggaard m.fl. gennemførte
for et par år tilbage.

Derudover er langt de fleste opvokset under meget trange kår, de har haft mange pligter i hjemmet, har kun gået
kort tid i skole. Mange har brudt den sociale arv. Langt
de fleste har børn, børnebørn og nogle oldebørn, som
udgør et stabilt netværk. I det hele taget har de fleste
gode sociale netværk, ingen føler sig uønsket alene og
de er sikre på, at nogen vil hjælpe dem, hvis det skulle
blive nødvendigt.

Hvad karakteriserer de ældre fra Ikast-Brande, der
blev betegnet som robuste?
Præmissen for projektet var personer over 60 år, som
ikke modtog nogen form for hjælp fra kommunen. I projektet blev der spurgt ind til mange forhold i deltagernes
liv, og følgende billede tegnede sig:


De fleste oplever sig selv som positive, viljestærke og handlingsorienterede.



De befinder sig godt sammen med andre og har
let ved at have kontakt med andre.



De hviler i sig selv og har hverken lyst til eller brug
for at være midtpunkt i større sammenhænge.



De er godt tilfredse både hvad angår selvtillid og
selvværd.

De fleste har uddannelse og har haft gode jobs og har
kunnet kombinere job med hobby/interesse. Alle har en
interesse, de fleste flere end én, og de er skemalagte
sådan, at man ved, hvad man skal de forskellige dage.
De enkelte dage har struktur og indhold, der er f.eks. forskel på hverdage og søndage, hvor søndag bliver brugt
på ro, hygge, samvær og god mad.
Som værdi har de robuste ældre ”at kunne klare sig
selv”. Alle synes det er vigtigt at kunne blive ved med at
klare sig selv, og at både de selv og deres nærmeste
bevarer et godt helbred. Mange nævner, at de har taget
vigtige værdier med sig fra barndommen, som f.eks. at
være opdraget til stædighed: ”jeg VIL klare mig selv, eller
jeg er ikke opdraget til at give op”.

Hvad deres helbred angår, så er det typisk at:


Lever på trods med mange skavanker og små
sygdomme, som ikke fylder.



Oplever selv, at de har et godt helbred og kan
stort set ’alt’ – vil alt.



Lever sundt både hvad angår kost, rygning, alkohol, motion, søvn.



En stor del af de 60 – 69 årige oplever stress,
men ofte ”stress” = men de ved ikke rigtig, hvad
stress er.



Mange af de +80 årige oplever, de godt nok er
mere trætte og har færre kræfter (men de finder
løsninger på evt. problemer).



Har været vant til at klare sig og klø på trods ’et
par småskavanker’. Der er ikke meget ’piveri’ eller
’gåen til lægen’.



Familien betyder meget – godt for oplevelsen af
nærhed og fælleskab.



Socialt netværk og relationer stammer ofte fra
langt tilbage i tid, men man er også god til at opbygge nye relationer evt. i forbindelse med flytning.



Oplevelse af uddannelse – mange havde i egentlig forstand ikke en formaliseret uddannelse - men
oplevede sig veluddannet.



Interesser og rytmer – meget karakteristisk, at de
robuste har mange interesser lige fra de huslige
sysler til mere individuelle så som biavl, træarbejde, håndarbejde og fælles sociale arrangementer.

Undersøgelsen fra Ikast-Brande gav ni områder som menes at give særlig robusthed: Helbred, Interesser, struktur i hverdagslivet, beskæftigelse, personlighed, værdier,
sorger og glæder, familie og socialt netværk.
Lis Puggaards konklusion er, at robuste ældre er ældre,
der: hviler i sig selv, oplever meningsfuldhed, har tætte
relationer og netværk, hvor især familien/børnene er vigtige, hvor modgang også er en del af livet, vil selv, er
stædige, finder løsninger, formår at skabe en indholdsrig
struktureret hverdag, er aktive også som frivillige i forskellige sammenhænge, er opvokset i små kår, har taget
værdier fra barndommen med sig ind i voksen- og ældrelivet, altid har haft pligter i hverdagen, er positive, er omstillingsparate og accepterer de forandringer, alderen
byder dem. Ikke mindst er det ældre, der hver især er
stærke på stort set alle robusthedsfaktorer.
Fra teori til praksis
Lis Puggaard afslutter med at give forslag fra teori til
praksis. Det væsentligste er at afdække problemet.
Det kan være godt med en systematisk fremgang og en
undring over ”Hvorfor gør ’de’ ikke det, jeg beder dem
om? Måske kan én/flere af de ni robusthedsfaktorer inddrages i forhold til at motivere til forandring? Hvis man
gerne vil flytte et andet menneske kan det også være
væsentligt at finde ud af individuelt, hvad der motiverer til
at ændre livsstil? – hvilken indre og ydre motivation der
skal til, og hvordan understøtter man den enkeltes selvbestemmelse – evt. med udgangspunkt i selvbestemmelsesteorien?

Find slides fra Lis Puggaards oplæg her.
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Hvis vi vil lighed i sundhed/sygedomsforebyggelse,
bliver vi nøst til at behandle mennesker ulige!
Poul Jaszczak, pensioneret overlæge, medlem af Etisk Råd og formand for Lægeforeningens Kvalitetsnetværk

Lighed vs. Ulighed
Poul Jaszczak indleder med et citat af lektor og forskningsleder fra DTU, Pernille Tanggaard ”Selvom Danmark er et af de mest lige lande i verden, er der alligevel en forskel på 10 år mellem den rigeste og fattigste
del af befolkningen, når det gælder levealder”. Interessant bemærker Poul Jaszczak, for det politiske mål har
været, at vi skal leve i ’evighed’, selvom vi godt ved, at
det kan vi ikke.

forebyggelsesprogram
på vaccinationssiden,
behandling af gravide
(orlov), anlægning af cykelstier, og teknologiske
hjælpemidler. Udviklingen af teknologien kan
dog give anledning til
forskrækkelse for nogen,
som betragter teknologiske hjælpemidler som truende.
Han synes dog, at det er fantastisk, når teknologien
kan tage over for besværlige og farlige arbejdsprocesser.

Hvad er lighed? Et svært begreb, fordi der er mange
facetter af begrebet, siger Poul Jaszczak. Lighed vil
sige, at vi ser ens ud, vi har samme farve, vi er lige
slanke, vi er gode til at motionere, vi kan alting, vi bliver
ved med at være raske etc.

Et andet virkemiddel er afgifter. Her stiller Poul Jaszczak spørgsmålstegn ved, hvorfor afgifter ikke er en del
af finansloven, når vi ved, at det er et sygdomsbegrænsende virkemiddel?

Han mener, at ulighed er et lettere begreb at tilgå, fordi
vi her kan finde determinanter, ting, som viser sig at
skabe betydende forskelle for den enkelte. Det handler
om manglende ligestilling, især i retslig, politisk eller
social henseende, her tilføjer Poul Jaszczak det
sundhedsmæssige.

Hvad påvirker os?
Poul Jaszczak giver eksempler på, hvad der virker ud
fra determinanter, der påvirker os; tidlige determinanter
som påvirker social position og helbred, sygdomsårsager som påvirkes af social position og determinanter
som påvirker sygdomskonsekvenser. Her fremhæver
han bl.a. tidlig nedsættelse af funktionsevne, hvor undersøgelser viser, at hvis vi gør noget for disse mennesker, deriblandt fysiologisk rehabilitering, så kan vi
komme langt.

Velfærdsstatens udgangspunkt er, at mennesker er
født ulige, men at det er statens hovedopgave at modarbejde denne ulighed. Velfærd betyder altså, at vi kan
række ud efter noget og med mindre ønsket er dybt
urimeligt, kan vi få det.
Når vi taler om sundhed, er det noget vi alle skal være
– vi skal alle være lige slanke, muskuløse, kunne løbe
lige hurtigt og løbe maraton etc. Men er det i virkeligheden det, vi taler om? Det vi vil, er det ikke snarere at
leve et godt liv, at vi forhindrer sygdom, spørger Poul
Jaszczak retorisk? Derfor mener han, at det er mere
interessant at tale om sygdomsforebyggelse.

Poul Jaszczak afslutter sit oplæg med det store
spørgsmål:
”Skal vi som samfund blande os i det enkelte menneskes liv for at sikre, at de får et godt sygdomsfrit liv?
Eller, skal vi lade stå til og henvise til det individuelle
ansvar?

Hvad virker?
Vi gør noget, som virker, siger Poul Jaszczak, både via
strukturelle og individuelle virkemidler. Han fremhæver
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SEMINARER
Alle mennesker har en seksualitet og en ret
til at opleve nydelse
Maj-Britt Joost, Kvalitet og Udvikling, Pleje og Sundhed, Gentofte Kommune

Maj-Britt indleder med at fortælle, at hun til daglig arbejder som demenskoordinator, men at hun i højere og
højere grad sideløbende beskæftiger sig med ældres
seksualitet. Seminaret tager udgangspunkt i de dilemmaer, der opstår, når personalet i pleje- og ældresektoren står over for mennesker med f.eks. en demenssygdom, andre former for hjerneskade, eller ensomme ældre, som har et seksuelt behov, de ikke længere selv
kan håndtere. Hvordan hjælper personalet personen?
Hvad må man som personale, når en person med dette
behov som involverer andre med deres seksualitet? Og
har personalet den viden, der skal til for at kunne hjælpe ud fra en professionel tilgang? Oplægget tager udgangspunkt i disse spørgsmål og i cases fra praksis,
samt lægger op til debat og diskussion undervejs.



Maj-Britt Joost indleder med et par spørgsmål til salen
at tænke over. Hvad er seksualitet? – Er det andet og
mere end berøring, hvorfor tabubelagt, og er det overhovedet vores problem? Hurtigt er salen aktive i forhold
til alle disse problematikker. For ja, det er svært at
spørge ind til, tilkendegiver en deltager. Og ja, det er
også vores problem, men hvordan kan og tør vi tage
initiativet, når vi kommer i folks hjem, ofte for første
gang - det ligger jo ikke bare sådan lige for? Ja, vi vil
rigtig gerne, men hvad er egentlig vores muligheder og
løsningsforslag?







Maj-Britt Joost fortsætter med spørgsmålet ”Har ældre
og plejekrævende mennesker også en seksualitet og
en ret til at opleve nydelse?” Ingen tvivl om, at deltagerne selvfølgelig tænker ja, naturligvis har de det! MajBritt Joost giver deltagerne lidt mere at tænke over
med en historie fra praksis: En handicappet kvinde, der
ikke længere kan dyrke sex med sin mand, som før,
frygter, at han søger andre kvinder, selvom hun selv
har seksuelle lyster. Det gør hende meget ked af det.
Maj-Britt Joost spørger, hvem har ansvaret? Hertil svarer hun, ”Jeg mener, det er vigtigt, at vi som personale
ved, at vi kan, og hvordan vi kan og skal hjælpe borgere med sexproblemer, som har seksualdrift og som har
lyst og behov for stimulation.



Det er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre
aspekter af livet.
Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det
handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej,
og egentligt er det ikke summen af vores erotiske liv. Dette kan være en del af vores seksualitet, men behøver ikke være det.
Seksualitet er meget mere. Den er, hvad der
driver os til at søge kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved.
Den er lige så meget dette at være sensuel,
som at være seksuel.
Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og vores samspil med andre.

Typiske holdninger og problemer man støder på og
afholder professionelle i at tage ansvar
Maj-Britt Joost fortsætter; vi ved at seksualitet hos disse borgere ofte er vanskelig at forholde sig til, både for
personen selv og for andre. Holdninger som ofte står i
vejen er bl.a.:

Egne holdninger og fordomme såsom, at det ikke er
relevant at tale med ældre mennesker om seksualitet – for de har vel ikke noget aktivt sexliv længere?

Misforstået hensynstagen – det ville være krænkende over for den ældre.

Frygt for at blive stemplet som nysgerrig eller pervers, hvis man bringer emnet op.

Forlegenhed – svært at forestille sig sine forældre/
bedsteforældre som seksuelle væsener.

Maj-Britt Joost siger, det er nyttigt at kende WHO´s definition på seksualitet:

Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.
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Undskyldninger - Det er ikke min opgave! Det har
jeg altså ikke tid til! Det er jeg slet ikke den rette til!
Jeg har ingen erfaring på området!
Flovhed – sex er ikke noget, man taler højt om.
Usikkerhed omkring hvilke ord, der er passende

Men seksualiteten forsvinder som nævnt tidligere ikke
bare sådan! Maj-Britt Joost forklarer, at ved alle former
for demenssygdomme vil seksualiteten forandres. Det
vides imidlertid ikke på forhånd, hvordan, eller hvornår
adfærden ændres, men hos alle mennesker med demens reduceres den seksuelle aktivitet før eller siden.
Det kan også være nyttigt at vide, at ofte fortsætter
seksuallivet hos par, på trods af, at den ene part er mild
til moderat dement. Samleje praktiseres blandt 10 - 15
pct., men forudsætter en rimelig velbevaret frontalfunktion, hvor nogen dømmekraft og planlægningsevne stadig er i behold.

Maj-Britt Joost giver deltagerne lidt at tænke over med
en historie fra praksis: En kvinde på 91 år ytrer bekymring til Maj-Britt over en situation med hendes mand,
som har demens og modtager hjemmepleje. Plejepersonalet beder kvinden om at sørge for, at hendes mand
ikke er seksuel over for dem, når de hjælper ham med
den personlige pleje. Hvem har ansvaret, spørger MajBritt Joost? Der gives stor tilslutning fra deltagerne til,
at det har plejepersonalet.

Oftest ses også, at problemet føles størst hos den pårørende/ægtefælle. Her har Maj-Britt Joost følgende
råd, som vi kan give videre til ægtefæller til syge:

Bevar intimiteten og det seksuelle fællesskab
med den sygdomsramte, så længe det giver jer
begge en fælles glæde.

Tag imod partnerens omsorg. Det kan være
svært for den syge at vise sine kærlige følelser,
fordi han eller hun har måttet overgive så mange
opgaver og hele tiden modtage hjælp. Det kan
skabe usikkerhed om egen identitet.

Hold fast i voksen kontakt og lad ikke sygerollen
blive det dominerende.

Søg professionel hjælp, hvis der er brug for
hjælp til at klare en vanskelig situation, f.eks.
uhæmmede krav fra den demente.

Seksualitet og fysiologisk forhold ved aldring
Det er normal fysiologisk ved aldring, at seksualiteten
aftager, men denne proces forløber meget individuelt.
Fakta er:

Både kvinder og mænd oplever i takt med stigende alder en nedsat registrering af sensorisk
stimulation.

Øget reaktionstid samt faldende styrke og udholdenhed i kroppens funktioner – herunder de seksuelle.

Der ses en øget sårbarhed ift. sygdom med alderen, men ikke i en grad, der stopper et aktivt
sexliv.

Disse forhold gælder også for demente.

Seksuelle tiltag – hvad kan vi gøre
Maj-Britt Joost fortsætter med at tale om, hvad de seksuelle tiltag kan være. Hun siger, at det er en misforståelse, hvis vi går ud fra, at det altid handler om samleje
og udløsning. Udbredelsen af berøringer og kærlighedsfulde ord er nemlig langt mere omfattende, og det
er væsentligt at huske, at den menneskelige seksualitet
har mange udtryksformer. Ofte handler det i virkeligheden om det relativt nye ord ”hudsult”, altså at blive rørt
ved, holdt om, holdt i hånden etc. Seksualitet kan altså
komme til udtryk på mange måder, som f.eks. ømhed,
nærhed, et kram, ved hud stimulation/massage, intimitet, tryghed, samhørighed, et kys, romantik, stimulation
af sanser og det at have en historie sammen. Mange af
disse initiativer opfatter vi måske ikke som sex, men

Maj-Britt Joost siger, det kan være en hjælp at sætte
nogle ord på seksualiteten, fordi det jo bestemt ikke er
det samme for os alle, og desuden er det forkert at tro,
at seksualitet altid handler om samleje. Maj-Britt opridser forskellige ord, som evt. kan bruges som udgangspunkt til at arbejde ud fra, samt starte en dialog ud fra,
f.eks.: Loyalitet, lingeri, kærtegn, nærhed, lyst, fantasier
m.m. Find flere ord i Maj-Britt Joosts slides her.
Demenssygdom og seksualitet
Demenssygdommen i sig selv kan indeholde adfærdsændringer, som kan forstyrre den normale opfattelse
vedr. sex, og den normale adfærd i forhold til seksualdriften. Mennesker med demenssygdom lider i større
og mindre grad af:

Afasi - Personen har vanskeligt ved at udtrykke
sine tanker i ord og/eller forstå ord på tale, såvel
som på skrift.

Apraksi - Svigtende evne til at udføre handlinger
eller bevægelser i hensigtsmæssig rækkefølge.

Frontale funktioner - Ændring i personlighed,
opførelse, sproget og vil ofte være meget behovsstyrret

Amnesi - Vanskeligt ved at gøre brug af tidligere
erhvervet information.

Agnosi - Svigtende evne til at genkende og identificere komplekse stimuli.
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mere som omsorg/pleje. Men det er vigtigt at huske, for
det er her plejepersoner også kan biddrage, uden at
overskride egne og andres grænser.

I Gentofte kommune har Maj-Britt Joost lavet en demokuffert med seksuelle hjælpemidler, som kan danne
baggrund for at udvælge et seksuelt hjælpemiddel. Indholdet kan være en pornofilm (Maj-Britt Joost siger, at
de gamle ofte er populære), vibrator til mænd og kvinder, piskeris til hovedmassage m.v. Seksuelle hjælpemidler kan ses og bestilles på sinful.dk. Deres hjælpemidler er gode til ældre og handicappede, og giver god
vejledning vedr. renholdelse af produkterne.

Maj-Britt Joost fortæller videre om, hvordan plejepersonale kan skabe en kommunikation om seksualitet bl.a.
ved:

Skab velkendte trygge omgivelser

Skab afslappet atmosfære

Få forstyrrende sanseindtryk

Øjenkontakt

Tal langsomt og tydeligt

Brug korte sætninger og præcise ord

Gentag ord og opsummér sætninger

Brug billeder eller konkrete ting til at vise
hvad der tales om

Lyt opmærksomt - hold og acceptér pauser

Fagpersoner - hvad må vi og hvad må vi ikke
Det kan være nyttigt som fagperson at vide, hvad vi
må, og hvad vi ikke må som personale. Vi må gerne
introducere borger til de hjælpemidler, der er på området og hjælpe med praktiske tiltag, så seksuel udfoldelse bliver muligt for borger. F.eks. skift af ble og lejring.
Men som fagpersoner må vi ikke:

Påføre andre en seksualitet

Deltage aktivt i onani eller samleje

Inddrage pårørende uden tilladelse fra borgere
(kun ved personligt værgemål)

Afvise spørgsmål eller signaler om seksualitet

Følgende spørgsmål kan være rigtig gode til at starte
en dialog med mennesket om seksualitet og afklare
dennes behov for nærhed, berøring og mere seksuelle
tiltag. Er du blufærdig? Hvordan har du det med berøring? Kan du lide at bliver smurt ind i creme? Når du
gerne vil føle dig sensuel, hvilket tøj, smykker, makeup
og duft skal du have på? Kan du lide at danse? Savner
du at have en at holde i hånden? Hvad er nydelse for
dig? Har du og din partner forsat brug for at kunne være alene uden at blive forstyrret? Her har vi et ’Ikke forstyrre’-skilt, som kan hænges ud på døren, hvis man
har brug for tid alene uden at blive afbrudt.

Herefter følger en god dialog i salen med undring, refleksion og erfaringer, og Maj-Britt Joost giver mange
faktuelle eksempler, som drøftes i salen. En case fra
hverdagen, drejer sig om en mand, Ole:

Du kommer hjem til Ole, der fortæller, at han har
fået en pacemaker. Han fortæller, at det går
godt, men livet er jo ikke som tidligere. Oles hustru, som er yngre end Ole, er ikke hjemme. Ole
klarer sig uden hjælp og er forsat en aktiv mand
med motion og socialt liv.

Vil du tale med Ole om hans seksualitet?

Hvordan vil du tale med Ole om seksualitet?

Det er altså meget vigtigt, at vi tager initiativ til at skabe
rum for dialog om den enkelte, og om dennes seksuelle
behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og
seks. Som professionelle skal vi være opmærksom på
signaler og ændret adfærd, som kan indikere et uopfyldt behov. Vi skal støtte og vejlede med respekt og
omtanke for følelser og grænser, og så skal vi være
opmærksomme på muligheden for at henvise til andre
faggrupper eller ressourcepersoner inden for ældre og
seksualitet. Desuden skal vi som omsorgspersoner lære at tænke i seksuelle hjælpemidler, så vi kan hjælpe
mennesket med behov for hjælp med, at deres behov
for seksuel stimulation.

I plenum taler deltagerne om, hvordan man kan tale
med Ole om emnet seksualitet. En foreslår, at man kan
indlede med et spørgsmål som, - hvordan har I det
egentlig sammen? og hvordan viser I hinanden, at I
holder af hinanden? Seminaret slutter efter mange gode snakke i salen om emnet.

Find slides Maj-Britt Joosts seminar her
Maj-Britt Joost henviser til følgende bøger, hvor der er god hjælp at hente for interesserede:
Håndbog om demens. Til pleje og omsorgspersonale på ældreområdet, undervisere og frivillige. (red. Dorthe V. Buss) 2008 Servicestyrelsen.
Når seksualiteten tages alvorligt. (dansk udgave ved Karin Møgelmose) 2001 Formidlingscenter Øst.
Hjerne og seksualitet. Aspekter af teori og klinik. (red. Christian Graugaard, Preben Hertoft &
Bo Møhl) 1997 Munksgaard.
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Visuel formidling - et nyt redskab i samtalen
Christina Juul Anderson, Mannaz

Vi er så vant til at kommunikere med ord og kropssprog, men vi kan understøtte vores budskaber gennem visuel formidling f.eks. gennem tegninger, der
understøtter det talte ord. En visuel formidling kan
fange opmærksomheden på en anden måde end en
pjece og kan fastholde budskabet på en anden måde
end ord.

Når ord ikke slår, til kan det være mere præcist og
enkelt at vise eller tale i billeder. Ord kan gøre meget, men af og til siger et billede mere end tusinde
ord.
Christina Juul Andersen havde dekoreret lokalet med
spændende, flotte tegnede plancher, hvor budskaberne klart trådte frem. Flere af deltagerne var parat
til at forlade lokalet, da det gik op for dem, at de selv
skulle prøve at formidle via tegninger, men gennem
Christina J. Andersens dygtige guidning i enkle pædagogiske grundteknikker oplevede stort set alle, at
de selv kunne skabe spændende tegninger, og at
det var sjovt at tegne professionelt.

mennesker, kommunikation, kontekst og proces. Hovedbudskabet er ”keep it simple” – tegn så lidt som
muligt, men så meningen kommer frem. Detaljer ift.
at tegne mennesker skal kun med, hvis absolut nødvendigt, f.eks. stetoskop signalerer læge, briller/stok
et ældre menneske, perlekæde ældre kvinde, lommer og knap en sygeplejerske, rottehaler en pige,
kasket en dreng m.m.

Seminaret var delt op i 4 dele: en kort introduktion,
en gennemgang af grundteknikker, en drøftelse af
brug af forberedte skabeloner som kan fyldes ud
sammen med borgeren og endelig en dialog om,
hvordan deltagerne enten allerede bruger visuel formidling, eller tænker de kan bruge den.
Introduktion
I introduktionen blev præstationsangsten taget ud af de
fleste deltagere: ”Det I laver
skal ikke være kunst, det behøver ikke være pænt, men
skal formidle en betydning
og tænke tegningen som et
værktøj. Og med meget enkle teknikker og fif ser det I
laver professionelt ud”.

Kommunikation tegnes i talebobler, og her var tricket: først at skrive teksten og derefter taleboblen.
Samtale kan illustreres gennem to talebobler, der går
ind over hinanden.

”Når ord ikke slår, til kan det
være mere præcist og enkelt at
vise eller tale i billeder. Ord kan
gøre meget, men af og til siger
et billede mere end tusinde
ord.”

Målet er, at det grafiske skal
hjælpe samtalen på vej –
gerne som et supplement til jeres ord. Man kan lave
et grafisk referat, man kan have forberedt en præsentationstegning og tale ud fra den eller man kan
have en delvist forberedt visuel skabelon som udfyldes undervejs.

Kontekst er ting der indikerer
steder. De kan tegnes gennem et banner, et mødebord
med mennesker omkring, et
hospital (stor bygning), natur
– en skov mange træer
m.m.m.
Proces kan tegnes gennem
forskellige pile, der signalerer bevægelse eller sammenhæng.

Forberedte skabeloner
Inden enhver samtale er det
vigtigt at overveje: hvad er grundelementerne i den
samtale jeg skal have, og hvilke signaler jeg gerne
vil sende. Ved et forbyggende hjemmebesøg vil det
være naturligt, at den ældre sættes i centrum. At være i centrum kan illustreres ved at tegne den ældre
midt på papiret, og de temaer jeg vil berøre kan være skrevet i ”solens stråler” der stråler ud fra tegningen af den ældre. Et fif: lad enkelte stråler stå uden

Gennemgang af grundteknikker
Seminaret var spækket med øvelser, hvor deltagerne gennem enkle grundelementer lærte at tegne
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tekst, så den ældre kan skrive, hvad der er vigtigt at I
får talt om.

bevægelsen og dermed tænke over den og føle efter.

Hvis der er behov for at illustrere en handlingsplan
kan en handlingsplan illustreres ved f.eks. 3 kasser
med pile imellem. Teksten kan være: Situation –
handling – ønsket effekt.

En anden deltager fortalte, hvordan hun benytter taleboblerne til forventningsafstemning ved den første
samtale, så de når rundt om det den ældre gerne vil
berøre. Man kan lave aftalen på et papir gennem en
tegning og ord og være fælles om dette.

Du kan have forberedt en skabelon, som du sammen
med den ældre fylder ud.

Flere fremhævede, at det er godt at have øvet sig i
at tegne skabeloner og så lave dem på papir i situationen. En anden sagde: husk at bruge større papir
end I er vant til at have med.

Fælles dialog
I deltagernes drøftelser om hverdagssituationer blev
fremhævet: at præskabeloner måske kan lukke en
samtale og, at man endelig ikke skal benytte trappetrin men hellere et landskab (trappen forbindes med
præstation)

Referenten hørte ved udgangen replikken: ”Her kan
man da sige, at vi med stolthed kan stjæle fra hinanden”!!!

Det blev drøftet, om nogle ældre ville opleve, at vi
taler ned til dem, hvis vi tegner. Her skal vi som altid
være opmærksom på den enkelte og benytte de redskaber, der giver den bedste kommunikation.
Det blev fremhævet, at vi som personer føler os anerkendt, når noget kommer ned på papir (og ikke bare ind i tabletten).
En nævnte hvordan billeder og dermed visualiseringen giver andre billeder end ord og dermed kan
hjælpe til at tale om det svære f.eks. alkoholforbrug.
En øl tegnet på et bord kunne give anledning til en
snak om alkohol.
Flere så, at visualiseringsteknikkerne kunne benyttes
i besøg ved borgere med anden etnisk baggrund end
dansk, ved borgere med begyndende demens eller
afasi. Det blev også nævnt, at teknikken kan benyttes i samarbejdet med andre faggrupper og til intern
undervisning.

Referencer:
Bliv inspireret ved en googlesøgning på f.eks. stilladser,
grafiske skabeloner, m.m.

En deltager fortalte, hvordan hun altid ved enkebesøg talte ud fra to spors-modellen (sorgforståelsen).
Hun viste gennem en tegning, hvordan den enkelte
pendulerer mellem de to spor. Den ældre kunne se

Bogen Grafisk Facilitering er skrevet af Elisabet Skov
Nielsen, et.al. Den kan købes for 399,- kr.

Se Christian Juul Andersens grafiske illustrationer fra seminaret, her.
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Søvnens vigtighed - også med alderen
Poul Jennum, professor, overlæge, dr. Med., Dansk center for Søvnmedicin, Rigshospitalet

På seminaret diskuterer
Poul Jennum søvnens betydning for sundhed. Han
giver et indblik i, hvad der
sker inde i hjernen, når vi
sover, og hvilken betydning det har ift. at vejlede
borgere om søvn.

vitet, motion, lys, søvnforstyrrelser og påvirkning af
hjernefunktionen.
Døgnrytmen nulstilles i vores gener hver dag, når vi
står op, og det er derfor vigtigt, at vi har en nogenlunde
fast døgnrytme, fastslår Poul Jennum. For at tydeliggøre hvor konkret det er, giver han deltagerne den samme besked, som han plejer at give til unge mennesker,
”stå op, få noget mad og cykle i skole”!

Poul Jennum indleder med at give et indblik i søvnens
karakteristiske fænomen; bevidsthed, ændring af bevægelighed eller position og nedsat reaktion på stimulation.

Melatonin
Melatonin er en af de målbare biomarkører for søvn,
som måles via spyt. Melatonin har en meget karakteristisk rytme, hvor det stiger aften/nat og når sit maksimum omkring kl. et – to om natten. Vi er altså under
påvirkning af døgnrytmen, påpeger Poul Jennum.

At vi sover, er et meget grundlæggende fænomen og
en fysiologisk nødvendighed, men man kan godt opleve at sove dårligt.

En deltager spørger, om det er muligt at måle, om patienten har mangel på melatonin og ud fra dette ordinere
melatonin som tilskud.

Han fortsætter med at fortælle om søvnens betydning
for hjernen. Søvnbehov og døgnrytme bestemmes af
biologiske forhold i hjernen. De er under kontrol af komplicerede mekanismer, som virker ved samspil mellem
forskellige dybereliggende hjerneregioner, først og
fremmest hjernestammen, thalamus og hypothalamus.
Disse hjerneregioner har også stor betydning for vågenhed, energiregulering mv.

Melatonin er som sagt målbart, men er også forholdsvis
dyrt og udføres ofte kun i forskningsøjemed og i specielle tilfælde. Han vil ikke anbefale det som almindelig
rutine. Døgnrytmen er ikke kun koblet til biologiske faktorer, men er også afhængig af personlige faktorer,
som man selv vælger. Nogle mennesker har en sen
døgnrytme, men vælger at leve med en ”A-adfærd”,
eller omvendt, mennesker med biologiske kortere
døgnrytme, der lever efter en ”B-adfærd”. Det kan bunde i erhvervsmæssige årsager, skiftende døgnrytmer,
skifteholdsarbejde eller samliv – den ene part har en
lang døgnrytme, mens den anden har en kort døgnrytme, og der er en der ”bøjer” sig.

Søvnens helbredsmæssige konsekvenser
Mangel på søvn har helbredsmæssige konsekvenser.
Sover man dårligt over en længere periode, er det ikke
kun ens velvære, hukommelse og reaktionsevne, det
kan gå ud over. Man kan risikere at blive alvorligt syg.
F.eks. er der en sammenhæng mellem kort søvn
(mindre end 6-7 timer/døgn) eller lang søvn (mere end
ni timer/døgn) og øget sygelighed og dødelighed – i det
her tilfælde hjertesygdom, risiko for blodprop i hjernen
og generelt et dårligere helbred.

Når man giver patienter melatonin er det et forsøg på at
regulerer døgnrytmen, men man kan ikke forvente, at
fordi man måler noget, at det nødvendigvis viser, hvordan patienten lever, understreger han.

Søvn- og døgnrytme
Søvnrytmen styres af mekanismer, som reguleres af
hjernens dybeste struktur. Søvnen har et karakteristisk
mønster, hvor vi sover dybt i begyndelsen af natten og
derefter veksler vi mellem NREM/REM søvn og vågen.
Drømmesøvnen kommer i perioder igennem natten og
bliver styret i vores basale hjerne. Hvis vi oplever træthed, kan det hænge sammen med, at vi er kommet
sent i seng, eller forstyrrelser i den første del af søvnen. Det skyldes, at vi afvikler den dybeste søvn i begyndelsen af natten – den første halvanden til to timers
søvn – og i det tidsrum afvikles en stor del af søvnbehovet.

Poul Jennum stiller sig lidt kritisk over for at give patienterne melatonin som medicin. Man forsøger at styre

Døgnrytmeforstyrrelser er almindelige og skyldes et
kompliceret samspil af flere forhold såsom nedsat akti17

døgnrytmen, men ved indtag af medicinen hæmmes
patientens egen produktion af melatonin. Melatonin
udtrykker vores døgnrytme, men det, der in-trainer
døgnrytmen er lys om morgenen og aktivitet. Han ser
derfor hellere, at døgnrytmen søges stabiliseret ved at
stå op og være aktiv fra om morgenen og i løbet af dagen. Det sjove er, siger han, at vi i dag lever et mere
passivt liv, og derved ændrer vi vores livsrytme. Meget
af vores aktivitet er koblet til de regulatoriske mekanismer og forskyder vi dem, kommer vi automatisk til at
forskyde vores døgn-vågenrytme.

hvor vi er vågen fra 30 sekunder til et eller flere minutter. Disse opvækninger bliver mere permanente med
alderen. For mange skaber det denne irriterende tilstand, at de har svært ved at falde i søvn, og mange
oplever at være vågen i løbet af natten. Er det abnormt,
spørger han? Ikke nødvendigvis, for det er et led i aldersprocessen, vi ofte har.
Som vi bliver ældre mindskes den dybe søvn også.
Mængden vi er sovende falder ligeledes fra 100 pct. til
85 pct. af en natteperiode, hvor vi reelt sover. Mange
klager over det, men det er almindeligt, påpeger han.

En anden deltager vil gerne vide, om koncentrationen
af melatonin er konstant gennem hele livet? Eller hvad
der ellers ligger til grund for, at vi i vores besøg ofte
hører, at ældre mennesker har svært ved at falde i
søvn. Er det fordi melatoninindholdet og andre faktorer
ændrer sig, spørger hun.

Årsagerne til øget søvnforstyrrelser er mange. Her
nævner han bl.a. det at skulle op og tisse og ondt i
kroppen som hyppigste årsager. Der udover gener i
form af hjerte-, lungeproblemer, psykiatriske problemer
samt medicin, alkohol og rygning. Der er altså mange
forhold involveret i søvnproblemer, og det er svært nogle gange at pege på den ene frem for den anden.

Vi ændrer os med alderen, det er uundgåeligt, svarer
han. Melatonin er blot en af mange markører. Søvnvågen bliver reguleret af mange centre i hjernen og disse ændrer sig med alderen – ikke kun melatonin. Men
melatonin er nem at snakke om, fordi den er nem at
måle, påpeger han. Det er vigtigt at forstå, at melatonin
er et signalstof, der dannes i hjernen og fungerer som
dirigent for mange af vores organer, for at fastholde en
døgnrytme, og ikke som en dirigent for søvn eller søvnregulering.

Sovemedicin
Der er en tro på, at alt kan behandles med sovemidler,
siger Poul Jennum. Og det vil han gerne gøre lidt op
med.
Sovemedicin har nogle negative effekter hos borgerne.
Medicinen kan bl.a. forkorte den tid, det tager at falde i
søvn hos personer med søvnproblemer. Man bliver
hurtigt tilvænnet medicinen. Sovemedicin har der udover også negative effekter på overlevelse. Studier viser, at ved brug af sovemidler er der større risiko for
død.

Alderens betydning for søvn
Vores søvn ændrer sig meget med alderen. Fordelingen af søvnstadierne ændres med årene. Det ses på
mængden af dyb søvn, mængden af REM-søvn og antallet af opvågninger.

Poul Jennum appellerer derfor til, at vi i stedet informerer om sund naturlig søvn. Og informerer om, at ikke
alle kommer til at sove lige godt. Det er ikke alle, der
har god naturlig søvn – nogle mennesker vil have søvnproblemer. I dag er der mere fokus på ikkefarmakologisk behandling som råd, vejledning, adfærdsterapi og faste døgnrytmer.

Vi vågner op til 40 gange på en nat. Små mikroopvågninger på fem til ti sekunder, hvor vi hurtigt sover igen –
såkaldte arrousals. Det ligger i vores biologi, at vi vågner en lille smule, orienterer os lidt og falder i søvn
igen. Det er vi gode til i vores ungdom, hvor vi sover
igen uden at tænke videre over det. Efterhånden som vi
bliver ældre, bliver vi mere irriteret over disse små
mikro-arrousals. Vi opdager f.eks., at blæren er ved at
være fyldt. Vi begynder at få flere rigtige opvågninger,

Poul Jennum runder af med en opfordring til at hente
mere viden og gode råd i rapporten Søvn og sundhed,
som han har været med til at udarbejde for Vidensråd
for Forebyggelse. Find rapporten her.

Generelle livsstilsråd, som man kan afprøve for at mindske mildere former for søvnproblemer og som kan bidrag til
god søvn. Livsstilrådene er baseret på den nuværende videnskabelige viden, som er gennemgået i Vidensrådets
rapport om søvn og sundhed.


Undgå koffein før sengetid



Undgå alkohol før sengetid



Undgå store mængder energi- og fedtrig kost før sengetid



Sørg for at være fysisk aktiv i løbet af dagen.



Sørg for, at soveværelset er veltempereret. Den optimale værelsestemperatur ved søvn er for de fleste 1821 grader.



Undgå støj over 30 decibel i soveværelset. Brug evt. ørepropper.



Undgå lys fra skærme (f.eks. computer, tablets og tv) før sengetid. Lysintesiteten kan dæmpes på en del
skærme.



Sørg for, at soveværelset er mørkt. Brug evt. maske over øjnene.
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Hvordan opspores de ældre, der er i risiko for at
udvikle kompliceret sorg?
Biretha Vitalis Joensen, psykolog, videns– og forskningsmedarbejder hos Det Nationale Sorgcenter og styrelsesmedlem
i Gerontopsykologisk Selskab

Biretha Vitalis Joensen arbejder til daglig som psykolog samt videns- og forskningsmedarbejder hos Det
Nationale Sorgcenter, hvor hun både udvikler kliniske retningslinjer for kompliceret sorg og anbefalinger til, hvordan man skal opspore børn, unge og ældre, der er i risiko for at udvikle kompliceret sorg,
samt hvilke intentioner man kan anvende for at forhindre denne udvikling.

overlap mellem
symptomerne.
Igen, det er kompliceret!
Når vi taler om
kompliceret sorg,
ser vi overordnet
på alle aspekter,
der forklarer et
ikke-naturligt
sorgforløb. Forsimplet, handler
det om, at I skal
gå ud og forebygge, at borgeren får et unaturligt
sorgforløb. Altså forebygge alle aspekter og sørge
for, at borgeren får et naturligt sorgforløb, siger Biretha V. Joensen.

Biretha V. Joensen har i seminaret fokus på forebyggelse efter dødsfald og tager udgangspunkt i forebyggende medarbejderes enkebesøg.
Seminaret indledes med, at deltagerne i samarbejde
beskriver en typisk borger ved et enkebesøg. Biretha
V. Joensen inddrager denne borger undervejs i seminaret, for at binde teori op på praksis.
Borgeren er Anna, en 80-årig kvinde som har mistet
sin mand Peter for seks uger siden. Kontakten til
børn og børnebørn er god, men de har travlt og bor
langt væk. Hun interesserer sig for håndarbejde og
spiller krolf. Biretha V. Joensen spørger deltagerne,
”Hvad er det, under et besøg hos Anna, der vil gøre
jer bekymret? Hvad vil I være opmærksomme på?
Hvad er det, hun siger eller gør, eller ikke gør”? Her
svarer deltagerne, at Anna har trukket sig fra både
sine udadvendte aktiviteter og det sociale. Hun har
søvnproblemer, har tabt sig, er gråd labil og forvirret.
En deltager kommenterer, at deres bekymringer afhænger af, om besøget er seks uger eller tre måneder efter mandens dødsfald. For Anna kan der være
en forskel på, om I kommer seks uger eller tre måneder efter dødsfaldet, mens en anden borger kan opleve samme symptomer efter tre måneder, svarer
Biretha V. Joensen. Og, når vi taler forebyggelse, er
det op til et halvt år efter dødsfaldet, pointerer hun.

Naturlig sorg vs. Kompliceret sorg
Et naturligt sorgforløb er kendetegnet ved faktorer i
den akutte fase, hvor det følelsesmæssige kommer
til udtryk, f.eks. ved, at den efterladte er i chok, opleveler stor længsel efter afdøde eller en lettelse der
udvikler sig til skyldfølelse – typisk efter et langt sygedomsforløb med en stor plejebyrde.
Andre symptomer i et sorgforløb er:

Kompliceret sorg?
Kompliceret sorg rummer mange ting, som f.eks. forsinket sorg, kronisk sorg, depression, hæmmet sorg,
vedvarende sorglidelse m.m., og er derfor kompliceret! Der kan f.eks. være forskel på at have depression eller PTSD – man kan få begge dele efter dødsfald. En ny diagnose, vedvarende sorglidelse, adskiller sig fra depression og PTSD, men samtidig er der



Fysiske reaktioner: Søvnproblemer, appetitændring, hjertebanken.



Adfærdsreaktioner: Isolering, ritualisering,
undgåelse.



Kognitive symptomer: Hukommelsestab,
selvmordstanker, forvirring.



Eksistentielle reaktioner: Meningsløshed,
identitetstab, uretfærdighed.

I en naturlig sorgproces oplever den efterladte mange af disse symptomer. Det er meget intens i begyndelsen, men symptomerne aftager, som tiden går, og
den efterladte fungerer bedre igen. Hos ældre borgere er det kendetegnet ved, at hjemmet er rodet, de er
usoigneret, og de har svært ved at være tilstede for
deres voksne børn og børnebørn. Men som de får
det bedre i processen, kommer de til at fungere igen.
I den komplicerede sorg er symptomerne konstante.
Den efterladte er plaget af sin sorg og kan ikke fungere. Og når den efterladte ikke fungerer, er det, at
de bliver syge af deres sorg, fastslår Biretha V. Joen-

Find sorgstøttetilbud i området,
hvor borgeren bor på Sorgvejviser.dk
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sen.

rebygge dem, der er i risikogruppen, så deres symptomer ikke udvikler sig til kompliceret sorg, fastslår
Biretha V. Joensen.

En deltager spørger, hvad hvis symptomerne udebliver? Det vil typisk være de adfærdsmæssige symptomer, der udebliver, da de andre symptomer ikke
altid kan ses udadtil, svarer Biretha V. Joensen. Nogen fungerer godt, men har stadig symptomerne –
de er stadig ked af det og længes. Nogen er gode til
at tage hånd om sig selv, gå ud af sorgen og fungere
– passe deres arbejde m.m. – men når de kommer
hjem om aftenen, så bryder deres verden sammen,
og det kan ens netværk ikke se. Hun pointerer, at for
nogen fungerer sorgbearbejdelsen godt på denne
måde, for andre kommer det måske op i forbindelse
med andre tab.
Diagnosen kompliceret sorg
kan først stilles et halv år efter
dødsfaldet, til forskel fra f.eks.
depression og PTSD, som
kan diagnosticeres efter
symptomerne har vist sig i en
måned. Det er en vurderingssag, siger Biretha V. Joensen.
Lige efter dødsfaldet er det
naturligt at have høje depressionssymptomer (to-tre uger
efter), men efter tre måneder
burde der vise sig en forskel via en test.

Risikofaktorer for kompliceret sorg hos ældre
At være ægtefælle er en risikofaktor. Ergo, er alle
borgere, som er gift, i risiko for kompliceret sorg, påpeger Biretha V. Joensen. Der er kønsforskelle. Flere kvinder end mænd udvikler kompliceret sorg.
Kvinder er i større risiko for at få en psykisk reaktion
(depression, PTSD, vedvarende sorglidelse), mens
mænd er i højere risiko for at begå selvmord efter et
tab – især ældre mænd.

blot fordi man er ældre, kan
man ikke forberede sig bedre
på døden. Det vil stadig være
et stort chok at miste sin ægtefælle.

Andre faktorer, der spiller ind
er: lavt uddannelsesniveau,
økonomiske problemer, oplevelsen af manglende social
støtte, et kompliceret forhold
til den afdøde, familiekonflikter, negativt fremtidssyn, tidligere tab, angst og depression, dårlig forberedelse på
dødsfaldet, stor afhængighed
af den afdøde m.m.

Biretha V. Joensen inddrager
case-personen Anna og kobler nogle eksempler på risikofaktorerne.

Hvor mange får kompliceret sorg?
70 Pct. af alle voksne, der mister, får et naturligt
sorgforløb. De klarer sig godt med de indre og ydre
ressourcer de har og gennemgår et naturligt sorgforløb.

Annas forældre døde mange år tilbage, og i den forbindelse var der uenighed med hendes søskende
om plejeopgaven af forældrene samt arven. Der udover gør Annas børn krav på arven efter Peters død.
Familiekonflikter kan altså både være noget, der er
ligger mange år tilbage, men også noget, der forbinder sig til selve tabet, hun nu står i nu.

To ud af hver 10 er i risikogruppen. De oplever sorgsymptomer i form af adfærdsreaktioner og kognitive
symptomer. Symptomerne forløber over længere tid
end et almindeligt sorgforløb. Jeres opgave er at fo-

Anna var meget afhængig af Peter. Han kørte hende
i banken, når hun skulle på besøg m.m. Han var altid
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med. Hun er altså vant til, at de var to – nu er hun
en.

Det er vigtigt for Biretha V. Joensen at gøre opmærksom på, at blot fordi man er ældre, kan man ikke forberede sig bedre på døden. Det vil stadig være et
stort chok at miste sin ægtefælle.
Beskyttende faktorer
Når vi taler om at risikovurdere eller forebygge, skal
vi ikke kun se på risikofaktorerne, men også på borgerens ressourcer.
Hun inddrager igen Anna og spørger deltagerne: ”I
er på besøg hos Anna. I nævner, at hun trækker sig
fra sine aktiviteter og sit sociale liv, har vægttab og
søvnproblemer, er gråd labil. Hvad er det under besøget, der gør jer trygge og tænker, at hun nok skal
klare sig”?

Biretha V. Joensen siger, at vi skal målrette interventionerne mod risikofaktorerne. Hvis borgeren f.eks.
trækker sig socialt, så få evt. Flextrafik ind over, eller
inddrag familie og netværk til at klare transporten og
derved reducere risikofaktoren – kom med en løsning, opfordrer hun.

Her nævner deltagerne bl.a., hvis; Anna godt selv
kan sætte ord på, hun har plads til små smil eller grin
under samtalen, hun viser at hun kan veksle mellem
sorgen og livet (pendulering), og hvis hun oplever sig
selv normal, så skal det nok gå.

Hvis vi er bekymret tidligt efter dødsfaldet, opfordrer
hun os til, at oprette kontakt med privatpraktiserende
læge – med borgerens samtykke. Lav en plan med
borgeren. Spørg f.eks. om han/hun ringer til lægen
og laver en aftale, og tjek op et par uger efter. Men
spørg ikke, om de har ringet til lægen, det svarer til
at spørge sine børn om de har lavet lektier. Sig i stedet for: ”Jeg skal lige høre, hvordan gik samtalen
med lægen”?

Biretha V. Joensen opfordrer os til at være opmærksomme på, hvis Anna efter flere besøg – vi taler over
en periode op til fem år – stadig omtaler sig som ”vi”,
så skal vi være bekymret!
Beskyttende faktorer eller strategier er: Social støtte,
religion (personlig tro og religiøs aktivitet), holde sig
beskæftiget, holde daglige rutiner og aktiviteter, hjælpe/være nyttig for andre mennesker, acceptere omstændighederne som de er, optimistisk gåpåmod
samt indre og ydre ressourcer.

En sidste opfordring lyder, fortæl borgeren direkte, at
I er bekymret!

Her knytter Biretha V. Joensen til strategien at holde
daglige rutiner og aktiviteter samt at føle sig nyttig for
andre mennesker, at vi skal hjælp borgeren med at
finde den følelse, og hjælpe dem med at finde ud af,
hvem de er nyttige for og hvordan.
Forebyggende intervention
Sorgstøtteinterventioner, der kan være forebyggende, er sorgstøttegrupper, samtaler med præst eller
religiøs leder og et ekstra besøg af en forebyggende
medarbejder.

Kliniske retningslinker til forebyggelse af kompliceret sorg
Det Nationale Sorgcenter er ved at udarbejde kliniske retningslinjer til forebyggelse af kompliceret sorg, hvor de
oplister risikofaktorer forebyggende medarbejdere bl.a. skal være opmærksomme på. De kliniske retningslinjer
forventes at være klar ultimo sommeren 2018.

Find slides fra Biretha Vitalis Joensens seminar her.
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Medicinforståelse og samarbejde med
praktiserende læger
Mikkel Vass, almen mediciner og fadder til de forebyggende hjemmebesøg
Carsten Hendriksen, geriater og pioner for de forebyggende hjemmebesøg

De to oplægsholdere har i seminaret hovedsageligt
fokus på dialog
med deltagerne
om medicinforståelse i relation til
forebyggende
hjemmebesøg og
mindre fokus på samarbejdet med praktiserende læger.

fortyndende-, gigtmidler (NSAID)- og vandrivende medicin.
Dette til trods for, at praktiserende læger ser mere end
90 pct. af ældre mennesker over 70 år i løbet af et år,
og at de fleste af disse kontakter er relateret til netop
medicin. Desværre er det en realitet, at for over 50 pct.
af alle ordinationer er disse i overensstemmelse med,
hvad den praktiserende læge har stående i journalen.
Statistisk viser det sig, at det bliver mærkbart mere
komplekst og giver anledning til langt flere utilsigtede
hændelser jo flere præparater en borger får. Antallet af
utilsigtet hændelse, når der tages 2 medikamenter, er
13 pct., ved 5 medikamenter 58 pct. og ved 7 medikamenter 82 pct.

Mikkel Vass indleder med at opridse, hvilke faglige aktører, der kan være i forhold til ydelser til ældre og handicappede borgere i hjemmene; forebyggende medarbejder, hjemmesygepleje, plejere, almen praksis etc.
ifølge Mikkel Vass er det væsentligt at forstå, at mange
aktører kan gøre medicinadministration vanskelig – for
hvad forstår den enkelte faggruppe om medicinforståelse, og hvem ”har bolden” i forhold til borgernes medicinindtagelse og -forbrug.

Medicinforståelse? Er vigtig, men ikke let, for det kræver viden om: hvorfor medicinen skal tages og hvor
længe

Dette fører videre til en dialog med deltagerne om
spørgsmålene; Medicin – hvem gør hvad? Hvad er forebyggerens opgave? og hvad er svært? Deltagerne
biddrager med mange svar som: ”Vi skal spørge ind til
borgerens sygdom, medicin og bivirkninger”. ”Det er
problematisk, hvis vi ikke har den fysiologiske og farmakologiske indsigt, for så ved vi ikke, hvad vi skal blive bekymret over”. ”Hvis man mangler meningsfyldt
lydhørhed over for e.l. er det rigtig svært”. Og en anden
deltager tilføjer, ”Måske ville bedre refleksion mellem
forebyggende medarbejder og hjemmesygepleje være
rigtig godt”.



hvorfor medicinen skal tages på en given måde
(med maden/væske/stilling)



hvordan medicin skal indtages



hvorfor medicin ikke tages (mere?)



problemer med selve medicinen fra pakning/
dåse samt inhalatorer og lignende udfordringer



kendskab til bivirkninger

I forhold til det sidste mener Carsten Hendriksen, at det
er væsentligt at huske: Et nyt symptom er en bivirkning
indtil det modsatte er bevist! Han opremser en række
symptomer/bivirkninger, som man altid skal være på
vagt overfor: Træthed, ændret mobilitet, nedsat energi,
obstipation, inkontinens, tristhed, forvirring, svimmelhed, fald og kvalme.

Herefter orienterer Carsten Hendriksen om fakta vedr.
medicin og om sikker og effektiv brug af medicin, og
om hvorfor det er relevant at forholde os til emnet. Bl.a.
er det danskere over 65 år, som kun udgør 20 pct. af
befolkningen, men som bruger mindst halvdelen af al
medicin. Medicin som bruges til at helbrede, symptomlindre og forebygge. Det er positivt, at moderne medicin
er potent og effektivt, men balancen ift. bivirkninger kan
let forskydes, hvis man får mange forskellige medikamenter. Og det er en kendsgerning, at desto mere medicin man får, jo større er risici for, at der sker fejl. Problematikken, der er helt central med medicin, kan således formuleres relativt enkelt – Hvordan sikres Den
rette pille i den rette mund?!

Hvad er forebyggende medarbejderes rolle ift. medicinforståelse?
Mikkel Vass tilkendegiver, at han er bevidst om, at fore-

Problematikken, der er helt
central med medicin, kan således
formuleres relativt enkelt – Hvordan
sikres Den rette pille i den rette
mund?!

Hvorfor er det relevant og nødvendigt at have fokus
på ældres medicinindtag?
75 pct. af de indlæggelser som skyldes forkert medicin
eller medicinering, skyldes fejl i forbindelse med blod22

byggende medarbejdere har forskellig uddannelsesbaggrund og derfor har alle ikke lige gode forudsætninger og et lige indgående kendskab til medicinske præparater, bivirkninger etc. Men, mener de to oplægsholdere, derfor er det alligevel vigtigt, at man har en vis
forståelse af og nogle gode redskaber med sig på
hjemmebesøg til at opfange om en borgers medicin
indeholder mulige fejl og evt. trænger til en lægefaglig
medicingennemgang.

ser sig – (BT140/70) og har let hævede fødder en gang
imellem. Lider af træg mave og er af og til forvirret.

Kvindens medicinliste ser således ud, og er i forklaringsfeltet overvejende beskrevet som forebyggende:

Det er derfor væsentligt som udgangspunkt at huske, at
for ældre mennesker er der stor forskelle fra den helt
velfungerende (potentiel sårbar) over til personen med
begyndende nedsat funktionsevne (sårbar) og til personen med svære fysiske og psykiske funktionstab (lider
af skrøbelighed). Desuden kan det være nyttigt at kende til de hyppigste problemstillinger hos ældre mennesker i forhold til medicin. Det drejer sig bl.a. om:


Smertebehandling – Problemer ift. hvad skal
bruges? Og hvor meget?



Træthed – Er ofte en bivirkning til medicin



Nedsat energi – Er ofte en hyppig bivirkning til
medicin



Obstipation – Årsag ofte medicin: Elektrolytter Calciumblokkere



Inkontinens – Årsag ofte medicin: Anticholinergika



Tristhed – Kan skyldes medicin: Betablokkere



Forvirring og dehydrering - Hyppig bivirkning til
vandrivende medicin



Svimmelhed – Kan skyldes medicin: Antihypertensiva (Blodtryksmedicin)



Fald - Hyppig bivirkning til mange forskellige typer medicin

Depression - Er du deprimeret?



Delir/Dehydrering – med årsag i sygdom
(Diabetes, UVI)



Demens – evt. tjekke dette med de 3 ord – urskive!



Droger - Nøje gennemgang af især medicin (AK,
NSAID og diuretika)



Druk - Tænk på muligheden, - kan personen drikke
for meget?

Felodipin 10mg 1 morgen for BT (Forebyggende)



SeloZok 50mg i morgen for BT (Forebyggende)



Simvastatin 40mg cholesterolsænkende
(Forebyggende)



Ibumetin 600mgx3 for smerter



Hjertemagnyl 75mg blodfortyndende
(Forebyggende)



Unikalk senior for knogleskørhed (Forebyggende)



Alendronate 75 mg ugentligt for knogleskørhed
(Forebyggende)

(Symptomatisk)

Mikkel Vass mener, at casen indeholder en del alarmklokker, som bør give anledning til undring. Bl.a. er
langt det meste medicin ikke forebyggende - måske bør
det slet ikke gives længere. Meget tyder også på, at
nogle præparater giver bivirkninger, og at andre ikke
virker optimalt. Mikkel Vass mener ikke, at et kendskab
til præparaterne er nødvendigt, men bliver man bekymret, bør man overveje at flette spørgsmål ind i samtalen
om: Vægt og Mobilitet, antal receptpligtige medikamenter og om der er usikkerheder omkring medicineringen.
Styrkes man herved i sin bekymring, bør man foreslå
og foranstalte en lægefaglig medicingennemgang. Her
skal man med i sin endelige vurdering afklarer:
1) Hvornår medicinen sidst er gennemgået. Er det
f.eks. mere end et år siden.
2) Om der er tale om ny medicin eller om der er lavet
ændringer. Er der problemer i denne forbindelse

I forhold til ældres mentale sundhed/habitus, nævner
Carsten Hendriksen, at vi naturligvis ikke må glemme,
at der også kan være andre årsager end medicin til, at
denne kan være påvirket negativt. Han præsenterer de
5 D’er:




3) Om der er klare symptomer på bivirkninger, pludselige ændringer i adfærd og velbefindende
4) Om der har været indlæggelse for nyligt - øget opmærksomhed ved udskrivelse fra sygehus.

Konklusionen på seminaret synes at blive, at forebyggende medarbejdere skal interessere sig for borgernes
medicin med udgangspunkt i den undring, samt de
spørgsmål og rammer de to oplægsholdere har præsenteret. Mikkel Vass henviser desuden til at afprøve
en app, som et støtteværktøj til, hvornår man skal anbefale en medicingennemgang. App’en indeholder 4
spørgsmål, og et speedometer angiver, hvor meget der
taler for, at man skal anbefale en medicingennemgang.

Herefter præsenter Mikkel Vass en case:

Hvis man er interesseret i at afprøve og medvirke til at
udvikle app’en, som støtteværktøj til 'hvornår man skal
anbefale, at der foretages en medicingennemgang', er
man velkommen til at kontakte Mikkel Vass på:
m.vass@dadlnet.dk

En ældre kvinde på 85 år klarer sig selv, modtager ingen hjælp, høreapparater, arthrose i højre hofte. Har
fået Alendronate og kalk med D-vit for knogleskørhed
gennem flere år. Lider af forhøjet blodtryk og fået cholesterol-medicin i mange år. Tager Ibuprofen 600 mg x
3, men er ikke smertefri. Let svimmelhed, når hun rej-

Find slides fra seminaret her.
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Spørg en ældrerådgiver med socialfaglig viden
Kirsten Dyrborg, socialrådgiver, tidligere rådgiver i Ældre Sagen, nu Alzheimerforeningen

Socialrådgiver Kirsten Dyrborg lagde ud med en meget omfattende og grundig gennemgang af de nye
fremtidsfuldmagter - hvad de dækker, og hvordan de
spiller sammen med de eksisterende fuldmagter.
Kun få borgere kender fremtidsfuldmagten, men
spørgsmålet er også, om fremtidsfuldmagter ikke er
for bøvlet og omkostningstungt. Dertil kommer, at
mange nok tænker: det er ikke nødvendigt for mig,
eller det klarer vi næste år!!

Kort om fremtidsfuldmagter:
En fremtidsfuldmagt er et
alternativ til værgemål og
til en aftaleretlig fuldmagt.
Eksisterende fuldmagter
kan konverteres til en
fremtidsfuldmagt, hvis
handleevnen er i behold

Hovedkonklusionen blandt deltagerne var: det skal vi
søge at undgå at rådgive om, hos de borgere vi giver
forebyggende hjemmebesøg. Det er alt for juridisk
og kringlet. Det kan godt være, at vores ledere og
politikere mener, at det skal være en opgave for os,
men det er vi ikke klædt på til.

Formålet med at skabe og lovfæste fremtidsfuldmagter er, at give en borger øget selvbestemmelse i forhold til, hvem der skal varetage vedkommendes forhold og hvilke forhold, man ønsker varetaget. De
overordnede betingelser for at kunne give en fremtidsfuldmagt er, at personen er fyldt 18 år, er habil
(kan forstå konsekvenserne af handlingen) og ikke er
under værgemål.

Deltagerne på seminaret havde haft mulighed for at
sende spørgsmål til Kirsten Dyrborg om alle mulige
socialfaglige spørgsmål. Fem deltagere havde benyttet sig af denne mulighed og stillet spørgsmål om alt
fra hjælp til svagtseende ift. kørselsordninger, hvordan fungerer skifteretten, hvordan kan man på forhånd få overblik over økonomien, hvis ens ægtefælle
skal flytte på plejehjem, og hvilke økonomiske muligheder har en borger, når vedkommende bliver alene.
Også et spørgsmål om, hvilke forhold klan det være
godt at være opmærksom på, når en enlig flytter
sammen med en anden pensionist, og hvem kan
man som forebyggende medarbejder henvise til, der
ved noget om dette?

Den eller de, der får fuldmagten kaldes fremtidsfuldmægtige og kan være sideordnede fremtidsfuldmægtige. En fremtidsfuldmægtig skal handle i fuldmagtsgivers interesse og følge anvisningerne i fuldmagten. En fremtidsfuldmægtig skal inddrage fuldmagtsgiver og dennes nærmeste og kan ikke indgå
aftaler med sig selv eller bruge fuldmagten, hvis der
er modstridende interesser (f.eks. sælge en bil til sig
selv). Vedkommende skal holde egen økonomi adskilt fra fuldmagtsgiver og kan ikke disponerer f.eks.
ift. gaver anderledes end, hvad der er sædvane (jule
og fødselsdagsgaver) med mindre dette specifikt står
i fremtidsfuldmagten.

Deltagerne har efterfølgende fået tilsendt svar på
spørgsmålene, der kun kort blev drøftet i seminaret.

Det er ikke gratis at oprette en fremtidsfuldmagt. Der
er oprettelsesgebyrer, evt. lægeerklæringer, m.m.
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En fremtidsfuldmagt kan omfatte flere forskellige forhold: alle økonomiske forhold, alle personlige forhold, alle økonomiske og personlige forhold og endelig være ”en skræddersyet fuldmagt, med præcis angivelse af hvad den omfatter. Det er derfor meget
vigtigt at overveje, hvilken form for fremtidsfuldmagt
man indgår.

I loven står: stk. 3. For personer, der har oprettet en
fremtidsfuldmagt, der omfatter forhold efter stk. 2, og
som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, kan kommunalbestyrelsens indstilling om
flytning efter stk. 2 tiltrædes af fremtidsfuldmægtige.

Med en fremtidsfuldmagt går en flytning således lettere og en lang ventetid kan undgås.

Kirsten Dyrborg anbefalede at inddrage en advokat,
ikke mindst hvis man ønskede at få en skræddersyet
fremtidsfuldmagt. Ligeledes er det altid en ide inden
for familien at drøfte, om man vil udforme en fremtidsfuldmagt, og hvordan den skal udformes og til
hvem.

Der er selvfølgelig diverse tilsyn og klagemuligheder
– men de gennemgås ikke her. Ikke mindst fordi referenten på dette tidspunkt i seminaret oplevede, at
mange af deltagerne mentalt var stået af og havde
besluttet, at det ikke er en kerneopgave at vejlede
om fremtidsfuldmagter på de forebyggende hjemmebesøg.

Når man har oprettet en fremtidsfuldmagt skal man
løbende overveje, om der er forhold der gør, at man
skal ændre den.
En af intentionerne bag fremtidsfuldmagter var, at
det skulle gøres lettere og sikrere for den enkelte at
sikre sig den dag, man selv mistede handleevnen.
En fremtidsfuldmagt oprettes elektronisk via
www.tinglysning.dk. Find en vejledning til fremtidsfuldmagter her.
Efter oprettelsen skal den vedstås for notaren
(gebyr/tidsbestilling/legitimation/) eller forelægges
Statsforvaltningen som en papirkopi.
Flere er ved oprettelse blevet overraskede over, at
det ikke er Notarens eller Statsforvaltningens opgave
at sikre indholdet af fuldmagten – de skal ”blot” registrere den.

NYTTIGE LINKS

En fremtidsfuldmagt ”sover” indtil den bliver sat i
kraft enten fordi fuldmagtsgiver anmoder om det eller
fordi Statsforvaltningen beslutter det.

www.tinglysning.dk
Oprettelse af fremtidsfuldmagter
www.tinglysningsretten.dk
Trin for trin vejledning om oprettelse af fremtidsfuldmagter

Først på dette tidspunkt bliver fremtidsfuldmagten
offentlig tilgængelig i personhåndbogen.

Der blev fra salen spurgt til, om man kan tilbagekalde en fremtidsfuldmagt. Svaret er jo, så længe fuldmagtsgiver har den retlige handleevne i behold. En
fremtidsfuldmagt kan tilbagekaldes og ændres løbende, men det koster gebyr hver gang.

www.statsforvaltningen.dk
Om fremtidsfuldmagter
Adresser på Statsforvaltningens 9 kontorer
Anmodning om ikraftsættelse
Blanket til lægeerklæring
Blanket til brug for indgivelse af papirbaseret fremtidsfuldmagt

En anden spurgte til, hvornår en fremtidsfuldmagt
ophører. Den ophører ved dødsfald, hvis fuldmagtsgiver kommer under værgemål, eller hvis man frasiger sig hvervet eller fratages hvervet pga. manglende evner.

www.domstol.dk
Adresse på byretterne
www.retsinfo.dk
Lov om fremtidsfuldmagter

En tredje spurgte til, hvordan en fremtidsfuldmagt
påvirker en evt. flytning til plejebolig, når man ikke
længere selv kan give samtykke. (lov om social service § 129)

www.justitsministeriet.dk
Vejledning til borgerne om fremtidsfuldmagter

Find slides fra Kirsten Dyrborgs seminar her.
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Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre

re i Silkeborg kommune og blev igangsat i 2014 med
støtte fra Ældremilliarden. I dag er tiltaget en del af
en politisk handleplan. Tiltaget er bygget op som en
møderække åben for alle. Deltagerne inviteres via
mail til ældreforeninger, præster og sognemedarbejdere m.fl. og har haft 40 – 50 deltagere til hvert møde.
Prisen blev modtaget af Anne Marie Olsen, forebyggende sygeplejerske, Silkeborg Kommune.
Det tredje tiltag, der er kåret har titlen:
”Arbejdet med 5 tiltag ,der alle er metoder til tidlig
opsporing af sårbare borgere”:
en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, et kursus i sund aldring, en ensomhedsindsats
gennem ”fortæl for livet”, et åbent hus og endelig et
pilotprojekt i samarbejde med Hjælpemiddelafsnittet.
Tiltagene er igangsat i Roskilde Kommune af medarbejdere, der foretager forebyggende hjemmebesøg
og leder af træning og sundhed.

SUFO hædrede ved Årskonferencen 2018 et tiltag,
der er med til at gøre en forskel for borgere, der er i
målgruppen for sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg eller for ansatte, der foretager disse besøg.
Det kunne være et tiltag, et projekt eller et arrangement i en kommune der er nytænkende og kan bruges af andre kommuner.

Prisen blev modtaget af Lone Bennike, sundhedskonsulent, Roskilde Kommune.

Der var indstillet i alt 7 tiltag – primært fra kommuner.
Tre tiltaget blev kåret som Årets Tiltag 2018.

Læs indstillingerne til Årets Tiltag 2018 her, og lad
dig inspirere til egen praksis.

Det første tiltag, der er kåret har titlen:
”Passer du på dig selv, når du passer på din syge
ægtefælle?”
Tiltaget er igangsat af Det Forebyggende Team
i Rudersdal kommune. Teamet har iværksat tiltaget i
2017 som et målrettet tiltag til en af de potentielt
skrøbelige grupper – nemlig de ægtefæller, der er
omsorgsgivere for en kronisk syg ægtefælle.
Det andet tiltag, der er kåret har titlen:
”Vi spreder ringe i vandet – Borgernetværket i fællesskab mod ensomhed”.
Tiltaget er igangsat af de forebyggende medarbejdeKonferencerapport
Udgivet af
Landsforeningen for ansatte i
SUndhedsfremmende og FOrebyggende
hjemmebesøg
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