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Når lovgivning møder kommunal virkelighed 

Kære deltager på SUFO Årskonference 2019. 

 

Rigtig stor tak for rigtig gode dage på Nyborg 

Strand! 

 

Med overskriften, ”Når lovgivning møder kommu-

nal virkelighed”, havde vi igen mange emner på 

dagsordenen. Denne konferencerapport indehol-

der fyldestgørende referater fra samtlige oplæg og 

seminarer. At læse rapporten er som at være der 

selv – igen. 

 

Du kan finde svar på spørgsmål som: 

 

 Socialt isolerede ældre – hvem er de, og hvordan kan vi støtte dem bedst? 

 

 Hvad menes der med, at ”sorg er noget, vi giver hinanden”? 

 

 Hvor kan vi som forebyggelseskonsulenter hente relevante data om ældre, og hvordan kan vi bruge 

data i egen organisation og på det politiske niveau? 

 

 Hvornår er vi eksperter, og hvornår er vi facilitatorer i vores daglige praksis? 

 

 Hvorfor har mænd så svært ved at søge om hjælp – og hvordan kan vi agere i forhold til det? 

 
…. for bare at nævne lidt af det. 

 

Rigtig god læselyst! 

 

Anne Dorthe Prisak 

Formand for SUFO 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE  

Hvordan kan vi forstå og hjælpe socialt isolerede ældre? Side 2 

Værdier som kompas i den vanskelige samtale Side 4 

Dialog med Center for Forebyggelse i Praksis, KL Side 6 

Dobbeltpositions-modellen - hvad går den ud på, og hvordan kan vi bruge den? Side 8 

Ældre mænds sundhed… eller mangel på samme Side 10 

Referater af konferencens seks seminarer Side 12 

Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre 2019 Side 23 

http://www.sufo.dk/aarskonference-2019
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Hvordan kan vi forstå og hjælpe socialt isolerede ældre?  

Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn 

Baggrunden for Christine Swanes oplæg er et samar-

bejde mellem Fonden Ensomme Gamles Værn og en 

hollandsk forsker ved navn Anja Machielse, som er pro-

fessor på Utrecht Universitet. Det samarbejde har bl.a. 

mundet ud i, at Christine Swane har oversat en typologi 

udviklet af Machielse, der nuancerer billedet af, hvad 

det vil sige at være ældre og socialt isoleret og/eller 

ensom. Christine Swane indleder oplægget med at rid-

se forskellen på ensomhed og social isolation op.  

 

Sammenhængen mellem ensomhed og social isola-

tion 

Ensomhed opleves subjektivt og kan i princippet være 

uafhængig af alle ydre faktorer. Ensomhed er et mere 

uhåndgribeligt begreb end social isolation - om jeg føler 

mig ensom eller ej, er kun noget, som jeg personligt 

kan vurdere. Ensomhed handler om, at der ikke er 

overensstemmelse mellem det, som det enkelte individ 

føler, vedkommende har brug for, og de relationer ved-

kommende har i sit netværk. Man har ikke den eller de 

relationer, man kunne ønske. 

 

Social isolation kan observeres objektivt – det drejer sig 

om mangel på relationer i form af familie, venner eller 

bekendte, den enkelte kan støtte sig til. Der er forsk-

ningsmæssig evidens for, at stærke sociale relationer 

nedsætter sygelighed. Hvilke typer af støtte vi henter 

fra sociale relationer, er meget forskelligt fra person til 

person.  

Social støtte kan deles op i tre former: 
 
 Instrumentel støtte - materiel eller praktisk hjælp, 

f.eks. penge, mad, husholdning, information 

 Emotionel støtte - opmærksomhed på personens 

erfaringer og følelser 

 Ledsagende støtte - nogen at deltage i sociale 

aktiviteter med, købe ind, gå i biografen etc. 

Baggrund for hollandsk studie 

Anja Machielses studie er baseret på et omfattende 

kvalitativt studie gennemført blandt socialarbejdere og 

socialt isolerede ældre i Rotterdam 2006-2011. Christi-

ne Swane fortæller, at baggrunden for studiet dels er, 

at et voksende antal ældre i Holland lever alene og er 

socialt isolerede, dels at der i en årrække blev iværksat 

mange interventioner rettet mod disse ældre, men hvor 

evalueringer viste begrænset effekt.  

 

Machielses studie viser, at den manglende effekt skyl-

des to ting: For det første er indsatserne hovedsagelig 

rettet mod social deltagelse og inddragelse i lokalsam-

fundet eller mod en udvidelse af de ældres sociale net-

værk. Men disse indsatser passer ikke til alle isolerede 

ældres situation og motivation. For det andet er indsat-

serne evalueret ud fra mål for social deltagelse og 

sundheds- og livskvalitetsmål. Studiet viser, at indsat-

ser, hvor der ikke dokumenteres positivt udbytte på dis-

se parametre, kan have en positiv effekt på andre livs-

domæner, f.eks. forbedrede boligforhold, psykiatrisk 

hjælp, hjælp med gæld, afhængighed eller forbedret 

egenomsorg.  

Om Fonden Ensomme Gamles Værn 

Fondens formål er at hjælpe de ældste i samfundet, som føler sig ensomme og socialt isolerede, f.eks. på 

grund af sociale tab og fysisk eller psykisk svækkelse. Ofte er de mest ensomme også blandt de mest fattige. 

Denne gruppe af mennesker dør typisk også tidligere end andre. 
 
Fondens strategi er at undersøge og forske i ældre menneskers liv og skabe sociale projekter, som kan hjæl-

pe denne gruppe samt formidle viden om deres liv til inspiration, så andre også kan være med til at forandre 

deres livsbetingelser. Fondens hensigt er også, mere generelt, at nuancere synet på livet i alderdommen. Æl-

dre mennesker er lige så forskellige som den hjælp, de har brug for.  
 
Fonden Ensomme Gamles Værn støtter og skaber projekter, der drejer sig om bl.a. hjemløse, socialt udsatte 

og migranter. Fonden støtter også flere foreninger, og hvert år laver fonden højskoleferier. 
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Otte typer 

For bedre at kunne begribe forskelligheden har Machie-

lse ud fra studiet udviklet en typologi med otte forskelli-

ge profiler på socialt isolerede ældre og en tilsvarende 

kompleksitet i sociale indsatser. Typologien skal ikke 

opleves som statisk - når problemer er afhjulpet, kan 

det ældre menneskes mål, behov og accept af hjælp 

ændres. Profilerne gennemgås overordnet herunder. 

For en mere indgående introduktion, læs Christine 

Swanes artikel ”Forskelle i ældre menneskers sociale 

isolation – erfaringer fra et hollandsk studie”, klik her. 

 

De situationelt isolerede 

For halvdelen af typerne - de situationelt isolerede - har 

en bestemt begivenhed udløst en negativ spiral, som 

har gjort dem isolerede: Den enkelte er måske blevet 

oversvømmet af alderdommens udfordringer, ens nær-

meste dør (ægtefælle/kæreste, forældre, søskende, 

venner, bekendte), man bliver ramt af sygdom eller får 

en funktionssvækkelse (høretab, nedsat syn, nedsat 

mobilitet) eller oplever tab af autonomi og gensidighed.  

 

Disse fire typer benævner Christine Swane: 

 De socialt aktive har levet et aktivt socialt liv og 

vil gerne fortsætte med det, men kan ikke længe-

re ved egen hjælp. Indsatser kan rettes mod at 

fjerne forhindringer for deltagelse, f.eks. ved 

hjælp fra frivillige. 

 De tryghedssøgende føler sig tryg i netværk af 

familie og venner, og når netværket svinder ind, 

søges muligheder for at føle tryghed igen. Indsat-

ser kan rettes mod at styrke eksisterende relatio-

ner. 

 De uselvstændige har gennem livet aldrig haft et 

større netværk, men få, tætte kontakter, som har 

givet nok støtte. Isolationen opstår ved tabet af 

partner eller anden nærtstående. Indsatser kan 

rettes mod at øge selvstændighed og tilbyde fø-

lelsesmæssig støtte. 

 De afhængige har levet i forældres hjem og har 

aldrig etableret eget socialt liv. Når de bliver helt 

alene, vokser deres problemer. Indsatser kan 

rettes mod øget selvhjulpenhed, følelsesmæssig 

støtte og indslusning i et trygt miljø. Kræver ofte 

specialiseret hjælp.  

De strukturelt isolerede 

For den anden halvdel – de strukturelt isolerede – har 

social isolation været et vilkår, som har fulgt dem gen-

nem hele livet. Her har det enkelte ældre menneske 

typisk altid kæmpet med komplekse problemer, hvor 

ensomhed  har været en følgesvend gennem det meste 

af livet. Savn af nære venskaber og tæt forbundenhed 

med andre har fulgt den enkelte gennem barndom, 

ungdom og op gennem voksenlivet. Ofte kan en forkla-

ring herpå findes i et opvæksthjem, som var præget af 

sygdom, svære skilsmisser eller dødsfald, eller hvor 

der måske var en tung stemning og få besøgende, og 

dermed en udpræget mangel på erfaring med nære 

sociale relationer.    

 

Disse fire benævner Christine Swane: 

 De kompenserende som har få personlige kon-

takter, men kompenserer for manglen gennem 

arbejde, frivilligt arbejde eller medlemskab af for-

ening - de konfronteres med deres isolation, når 

de ikke længere kan deltage i disse aktiviteter. 

De opsøger selv muligheder for aktivitet. De kan 

tilbydes praktisk hjælp, anden hjælp afslås. 

 Særlinge som aldrig har opnået tilknytning til an-

dre. Bliver først synlige for myndighederne, når 

de ikke længere kan klare sig selv, og deres livs-

førelse begynder at skabe problemer i forhold til 

omgivelserne. Det kræver tid og tålmodighed at 

opbygge en relation, hvor hjælp accepteres. 

 De håbefulde som har et stærkt behov for kon-

takt, men aldrig har formået at indgå i stabile, 

støttende relationer, og har ofte oplevet stribevis 

af skuffelser. Indsatser må matche de ofte kom-

plekse problemer og tilbyde forskelligartet hjælp 

og støtte; følelsesmæssig og psykosocial støtte, 

løsning af praktiske problemer, hjælp til at få 

hverdagen til at fungere. 

 Overlevere som i videst mulige omfang undgår 

kontakt, har få sociale kompetencer og kan ikke 

forbinde sig til andre. Kræver oftest specialhjælp, 

f.eks. psykiatrisk pleje, misbrugsbehandling, og 

hjælp til at skabe en rimelig hverdag. 

 

Christine Swane afslutter oplægget med at gøre op-

mærksom på, at indsatser, f.eks. rettet mod social del-

tagelse, ikke altid matcher socialt isolerede ældres am-

bitioner, motivation og evner. En sådan indsats kan 

skade den ældres egen mestring og gøre vedkommen-

de yderligere modvillig over for at modtage hjælp og 

støtte. Det kræver derfor tid at etablere en tillidsfuld 

relation til den professionelle, som ønsker at skaffe 

hjælp. Den personlige relation til den professionelle kan 

i sig selv være den mest betydningsfulde hjælp. 

 

  

Hvad øger risikoen for alvorlig ensomhed? 

 At tilhøre en etnisk minoritet 

 At være på førtidspension 

 At være arbejdsløs 

 At bo alene 

 At lide af længerevarende psykisk sygdom 

 At have modtaget psykiatrisk behandling 

https://www.egv.dk/images/konferencer/Empowerment_of_socially_isolated_older_persons/PDF-juni-2018-Forskellighed-i-ldre-menneskers-sociale-isolation.pdf
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Værdier som kompas i den vanskelige samtale 

Christian Juul Busch, præst på Rigshospitalet gennem de sidste 30 år, aktiv i palliative foreninger i Danmark og i 

de nordiske lande 

To af de stærke budskaber, der står tilbage efter Chri-

stian Buschs oplæg er: ”Sorg er noget vi giver hinan-

den!” og  ”sorg er kærlighedens sprog” 

 

Christian Busch er medforfatter på bogen: ”Giv sorgen 

ord – sorgkultur i forandring” og taler ud fra sorgens 

nødvendige fortælling. Flere forfattere og eksperter har 

skrevet om forskellige former for sorg – både den dø-

endes sorg og sorgen hos den, der mister en nærtstå-

ende, sorgen ved at miste en efter et langvarigt ægte-

skab eller sorgen ved at miste et nyfødt barn. I enhver 

situation skal vi være parate til at dele sorgen med hin-

anden, til at give sorgen sprog og lytte efter, hvad den 

sørgende siger. Vi sørger over døden, da den aldrig er 

eller bliver en del af vores plan for livet. Døden og der-

med også sorgen er en anden fortælling, end den vi har 

drømt om. Døden og sorgen bliver en del af vores livs-

fortælling, men har aldrig været en del af vores drøm-

mefortælling. Den bliver en del af vores aktuelle fortæl-

ling om os selv og vores familie og bliver derfor en nød-

vendig fortælling.  

 

I vores kultur lytter vi som oftest ikke efter det eksisten-

tielle i det, den sørgende siger. Men det bør vi gøre for 

at forstå og for at kunne stå ved siden af en sørgende. 

Når en mor til tre raske børn siger, at hun har mistet alt 

kort efter hendes fjerde barns død, udtrykker hun, hvor-

dan hun har det lige i det øjeblik. Hun ønsker ikke at 

leve videre. Når ældre mænd begår selvmord efter de-

res hustrus død, handler de ud fra deres oplevelse af at 

have mistet alt: ”Min kone var min styrke og min kraft”. 

 

Sorgens nødvendige fortælling 

I vores kultur har vi en tendens til at give karakter efter, 

hvordan sorgen håndteres, fremfor at lytte efter den 

eksistentielle betydning den døde person har haft for 

den sørgende. Det finder Christian Busch forkert. Vi 

skal lytte efter den kærlighedsfortælling, som en sør-

gende udtrykker gennem sin fortælling. 

 

Vi skal forstå sorgens nødvendige fortælling, der hand-

ler om ”jeg” – ”du” – ”vi”. Ved et dødsfald forsvinder for-

tællingen om ”jeg” – ”du” – og ”vi”. Det fælles vi og der-

med også du´et forsvinder, og kun jeg´et står tilbage. 

Det udfordrer den efterladtes selvforståelse, idet den 

eksistentielle forståelse af ”hvem er jeg” forsvinder.  

Christian Busch har bemærket, at personer efter tabet 

af en nærtstående ofte benytter stærke begreber som 

”altid” og ”aldrig”. Tabet føles som en amputation, tryg-

heden i vi´et og den fælles fortælling forsvinder. Jeg 

står alene tilbage og har intet liv eller intet at leve for. 

 

Christian Busch refererer i sit oplæg til store forfatteres 

udsagn om sorg, om ensomhed, om livsfortællingen – 

mange spændende citater, som er gode at tage med i 

f.eks. sorggrupper eller som et citat at dele med hinan-

den - se slides fra oplægget, link på forsiden. 

  

Sprog for ensomhed 

På samme måde som vi har manglet sprog for sorgen, 

mangler vi i dag sprog for ensomheden. Vi kan måle 

ensomhed, men ensomheden er svær at tale om og 

gribe. Christian Bush forstår ensomhed som: Ensom-

hed betyder, at det du har, ikke opfylder savnet af det, 

du længes efter. 

 

På hjemmebesøg møder vi mange forskellige menne-

sker og samtaler altid med udgangspunkt i den person, 

vi sidder overfor. Christian Busch gennemgår, hvordan 

vi alle som personer formes af værdier og viser, hvor-

dan værdier skifter gennem historien. Værdier kan væ-

re forskellige afhængige af f.eks. landsdel, erhverv og 

familie.  

 

I dagens Danmark kan vi møde værdier både fra det 

traditionelle samfund, fra det moderne samfund og fra 

det senmoderne samfund, hos dem vi besøger. Et ek-

sempel er, at  naboer/slægt udgjorde ens netværk i det 

traditionelle samfund, hvor det i det moderne samfund 

er kernefamilien, der er netværket, og i det individuali-

serede og singlefikserede senmoderne samfund er det 

selvhjælpsgruppen. 
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Sorg er socialt forhandlet 

Flere kan fra tv-serien Matador huske, hvornår Maude 

gik i seng. Det gjorde hun, når noget blev for meget, 

når tingene flyttede sig og udviklede sig. I dagens X-

factor måles deltagerne netop på deres evne til at ud-

vikle sig  - og ikke på, hvor godt de synger. 

 

Pointen med disse eksempler er at vise, at sorgen ikke 

alene udspiller sig mellem to eller flere mennesker, 

men også i et interpersonelt og socialt forhandlet net-

værk. Sorgen, som den fortolkes, er en social konstruk-

tion. Psykolog Jesper Roesgaard Mogensen har udvik-

let et skema, der viser forskellige følelsesregler for 

sorg, se skemaet herover. 

 

At miste sine værdier 

Gennem en øvelse får forsamlingen til sidst mulighed 

for at reflektere over, hvordan det er at miste og at skul-

le sige endegyldigt farvel til en del af det,  vi alle i hver-

dagen tager som givet. Instruktionen lyder: Tag seks 

stykker papir og skriv en værdi på hvert papir. Typiske 

værdier for etniske danskere vil være: Mine børn, min 

ægtefælle, at jeg er rask, at rejse, naturen, være sam-

men med venner. For ikke etniske danske (primært 

muslimer) vil den første og vigtigste værdi ofte være 

religion. Religion optræder sjældent hos os i dag, men 

det gjorde den i det traditionelle samfund. Værdierne 

har flyttet sig. 

 

Instruktionen lyder derefter: Nu er du blevet syg, så du 

skal fjerne to af værdierne. Herefter: Nu er du blevet 

mere syg, så du skal igen fjerne et par værdier og har 

kun to tilbage. Christian Busch fortæller, at mange – 

når han laver øvelsen med f.eks. studerende - nægter 

at vende mere end to værdier om, men pointen er, at 

hvis du er blevet alvorligt syg, har du sjældent mulighed 

for selv at vælge, hvor mange og hvilke værdier du si-

ger farvel til! 
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Dialog med Center for Forebyggelse i Praksis, KL 
Lene Dørfler, Specialkonsulent i KL, Center for Forebyggelse i Praksis 

Lene Dørfler indleder med at holde et oplæg. Hun for-

tæller kort om KL´s Center for Forebyggelse i Praksis, 

hvis primære opgaver er at formidle viden og understøt-

te implementering af vidensbaserede forebyggelsesind-

satser og bygge bro mellem forskning og praksis samt 

bidrage til udvikling af nye vidensbaserede forebyggel-

sesindsatser. Måske er centret bedst kendt blandt de 

forebyggende medarbejdere for de forskellige relevante 

temadage, som har været afholdt de sidste par år.  

 

Eksempler på relevant viden 

Lene Dørfler kan godt forstå, at det for den enkelte med-

arbejder kan virke overvældende med al den viden, som 

findes inden for sundhed og forebyggelse. Hun fremhæ-

ver forskellige eksempler på, hvad hun synes, er god og 

relevant viden i forhold til de forebyggende hjemmebe-

søg. 

 

Den Nationale Sundhedsprofil, som udgives af Sund-

hedsstyrelsen, baserer sig på oplysninger om dansker-

nes sundhed baseret på spørgeskemaundersøgelser, 

som indsamles hvert fjerde år af Statens Institut for Fol-

kesundhed. De fem regioner udarbejder på samme bag-

grund  fem regionale sundhedsprofiler.  

 

Sundhedsprofilen indeholder oplysninger om:  

 Helbred og trivsel 

 Sundhedsadfærd 

 Sygelighed 

 Sociale relationer - ensomhed  

 

Her kan man hente overordnet, valid og relativ ny viden 

om danskernes sundhed generelt – f.eks. at de fleste 

borgere har et godt helbred, men at der er store sociale 

forskelle, levealderen stiger, men ikke så meget som i 

de lande, vi normalt sammenligner os med.  

Læs mere her. 

 

Med Ældredatabasen, som hører under VIVE - Det Nati-

onale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, er det 

muligt at gå et spadestik dybere i forhold til ældre borge-

res velbefindende. Ældredatabasens primære styrke 

består i, at den er designet som en forløbsdatabase, 

hvor et repræsentativt udsnit af danske ældre geninter-

viewes hvert femte år - hver interviewrunde kaldes en 

bølge. Foreløbig har der været fem bølger i årene 1997, 

2002, 2007, 2012, 2017. For hver bølge kommer der nye 

informationer til, der blandt andet giver mulighed for at 

følge udviklingen over tid.  

 

I februar 2019 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten 

”Ældres sundhed og trivsel – Ældreprofilen 2019”, som 

er baseret på 

data fra forskelli-

ge kilder, bl.a. 

Den Nationale 

Sundhedsprofil 

2017. Demogra-

fisk fremskriv-

ning viser, at 

næsten en fjer-

dedel af befolk-

ningen i 2050 er 

over 65 år. På 

baggrund af den 

stigende del af 

ældre i befolk-

ningen sætter 

rapporten fokus på ældres helbred og trivsel, sociode-

mografi, sundhedsadfærd, sociale relationer m.v. Rap-

porten viser bl.a., at ældre borgere lever længere end 

tidligere, men også at de lever i flere år med dårligt hel-

bred – Lene Dørfler fortæller, at der simpelthen er flere 

’skrante-år’. Ca. 70 % af de ældre over 65 år har mindst 

én kronisk sygdom, og over 11% har mere end fem kro-

niske sygdomme. Da rapporten blev offentliggjort, var 

reaktionerne meget forskellige, og tjener som tydelige 

eksempler på, hvordan tal kan tolkes; hvor Sundheds-

styrelsen f.eks. har størst fokus på, at mange ældre har 

et godt helbred, var medier og flere interesseorganisatio-

ner optagede af, at der ikke ses den forbedring i helbre-

det hos den ældre del af befolkningen, som det var for-

ventet. Find rapporten her. 

 

Endelig fortæller Lene Dørfler om KL´s nye debatoplæg 

”Hvad er et godt ældreliv?” fra marts 2019. Oplægget er 

inddelt i fire temaer om ældres forskellighed, medarbej-

dernes betingelser på ældreområdet, pårørende og civil-

samfundets ressourcer. Ud fra data fra bl.a. ældredata-

basen stiller KL spørgsmål til, hvordan kommunerne skal 

håndtere stigningen i antallet af ældre i en tid, hvor der 

er mangel på kvalificeret personale i sundheds- og æl-

dresektoren? Og hvordan kommunerne skal tackle æl-

drebefolkningens mangfoldighed?  

 

Oplægget er udgangspunktet for i alt fire kommunale 

debatmøder afholdt af KL´s Sundheds- og Ældreudvalg, 

hvor kommunalbestyrelsesmedlemmer med ansvar for 

sundheds- og ældreområdet deltager. Efterfølgende af-

holdes et åbent debatmøde for andre aktører og interes-

senter på sundheds- og ældreområdet. Drøftelserne skal 

danne grundlag for og inspiration til et politisk udspil fra 

KL. Find KL´s oplæg her. 

 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/aeldres-sundhed-og-trivsel-aeldreprofilen-2019
https://www.kl.dk/media/18971/hvad-er-et-godt-aeldreliv-oplaeg-til-debat.pdf
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Vær velargumenteret 

Hvordan kan medarbejder i de forebyggende hjemmebe-

søg sætte al den vigtige viden i spil? Lene Dørfler poin-

terer, at det er oplagt, at overveje argumenter for og 

imod at støtte det forebyggende og sundhedsfremmende 

arbejde. Et argument imod vil være: ”Kommunerne har 

knappe ressourcer og skal derfor bruge dem på de sva-

geste ældre – hvorfor skal vi udvikle tilbud til dem, der 

har det godt?” Gode modargumenter hertil kan bygges 

på fakta fra de nævnte kilder – f.eks. at levealderen ikke 

stiger så meget i Danmark, som hos de lande vi sam-

menligner os med, og at ældre borgere ikke oplever en 

markant bedre sundhedstilstand end tidligere, selvom 

det ellers var forventet. Når andelen af ældre stiger i de 

kommende år, så er det væsentligt at sikre, at flest mu-

ligt holder sig friske og i gang.  

 

De argumenter er vigtige at få videreformidlet til samar-

bejdspartnere på tværs, kolleger, men også til nærmeste 

leder, som kan bære det videre opad til politikerne – i 

sidste ende kan det være med til at sætte aftryk i kom-

munernes værdighedspolitik, sundhedspolitik eller kvali-

tetsstandarder.  

 

Kommentarer og spørgsmål fra salen 

SUFOs formand Anne Dorthe Prisak og næstformand 

Annette Nordal Lund lægger op  til debat efter en kort 

diskussion af oplægget. Deltagerne i salen stiller spørgs-

mål til og deler erfaringer med Lene Dørfler.  

 

Et spørgsmål lyder ”Hvordan kan man i en travl hverdag 

holde sig á jour uden at føle sig fortabt? I flere kommu-

ner er der kun en, måske to, som udfører forebyggende 

hjemmebesøg”.  

Lene Dørflers svar: ”Følg med på i SUFO Nyt, på 

SUFOs hjemmeside og facebookside. Find en eller flere 

nabokommuner at danne netværk med. En anden mulig-

hed er at kigge efter sparringspartnere i kommunen, som 

deler snitflader, f.eks. visitationen eller medarbejderne i 

sundhedscenteret”. 

 

Kommentar fra salen: ”Vi skal turde italesætte, hvad vi 

kan. I vores kommune har vi fået mulighed for at fortælle 

om vores arbejde på udvalgsmøde – politikerne var gla-

de for at høre praksisnære erfaringer”. 

 

En deltager spørger: 

”Problemet er, at når 

kommuner fattes pen-

ge, så er det forebyg-

gelsen, der ryger. 

Hvordan kan vi få poli-

tikerne til at få øje på 

det vigtige arbejde?”. 

Lene Dørfler svarer: ”I skal være på banen, når den lo-

kale ældrepolitik skal vedtages. Her skal I kunne fortælle 

de gode historier. Dét, at der er blevet indført kvalitets-

standarder, betyder, at I én gang om året har mulighed 

for at få et punkt på den kommunalpolitiske dagsorden, 

når der laves opfølgning på kvalitetsstandarderne – den 

chance skal I gribe.” 

 

En deltager siger: ”Jeg savner, at kommunerne SKAL, i 

stedet for at de KAN. Det er for nemt at droppe forebyg-

gelsen. Med den nye lov har vi mistet mange besøg til 

75-årige, som nu modtager invitation til kollektiv arrange-

ment i stedet for datobreve”.  

Lene Dørfler svarer: ”Som fagpersoner er der naturligvis 

mange ting, I synes, kommunerne SKAL gøre. Men den 

lokale selvbestemmelse er central for kommunerne , og 

der vil være forskelle i den politiske prioritering, så læn-

ge det er KAN-opgaver. Det er de faglige argumenter, 

der tæller, og med dem må I gennem ledelseslaget prø-

ve at overbevise politikerne”. 

 

Fra salen kommer følgende kommentar: ”Vi har flere 

borgere med helt andre udfordringer end tidligere – vi 

mangler fokus på, hvordan vi kan støtte denne her grup-

pe, f.eks. borgere på kontanthjælp, som bliver godkendt 

til en ældrebolig, men som ikke har råd til den”. 

 

En anden deltager kommer med input: ”Jeg har et ek-

sempel på, hvordan man kan sikre god, tæt dialog med 

sin leder, selvom hverdagen bærer præg af, at man 

dækker et stort geografisk område. I vores kommune har 

en kollega rollen som faglig koordinator. Det betyder, at 

vedkommende samler best practice og ny viden samt 

har tættere, systematisk kontakt med lederen, som me-

get gerne ville have mere føling med de forebyggende 

hjemmebesøg”.  

Lene Dørfler kommenterer: ”Det er et privilegie at have 

en faglig koordinator, som har en mere opfølgende rolle 

og sikrer en direkte linie til ledelsen”. 

Tal får konsekven-

ser i praksis. 

(Lene Dørfler) 

Hvad kan I som forebyggende medarbejdere med for-

del abonnere på? 

 KL.dk – Ældre  

 Center for Forebyggelse i praksis 

 Ældre- og Sundhedsministeriet   

 Sundhedsstyrelsen – Nyheder og satspuljer  

 SIF - ugens tal for folkesundhed  

 VIVE – kommunal sundhed  

https://www.kl.dk/services/mit-kl/opret-medlem/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/center-for-forebyggelse-i-praksis/
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder.aspx?cat=%7B82F13DA7-C35A-4E07-8040-32F6A4DEAB38%7D
https://www.sst.dk/da/nyheder/abonner
https://www.sdu.dk/da/sif/ugens_tal
https://www.vive.dk/da/temaer/
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Dobbeltpositions-modellen—hvad går den ud på, og hvordan 

kan vi bruge den? 
Andreas Granhof Juhl, erhvervspsykolog, cand.psych., adjungeret lektor, Aarhus Universitet 

Andreas Granhof Juhl har forsket i, hvordan en profes-

sionel arbejder, når denne har succes. At have succes 

er ikke at have en liste med alt det, man har hakket af 

som veludført. Succesfuldt arbejde afhænger derimod 

af, hvordan den professionelle agerer i forskellige situa-

tioner, kender sine forskellige roller og kan afbalancere 

dem afhængig af situationen. Den enkelte skal være 

fleksibel og skal kunne indtage forskellige positioner alt 

efter opgave, samt kunne bruge en kontrakt som sit 

styringsredskab. Grundig forventningsafstemning mel-

lem den forebyggende medarbejder og borger er afgø-

rende for kvaliteten i arbejdet, idet alle så er enige om, 

hvilken retning vi fælles går i. Gennem hovedoplæg og 

seminar bliver deltagerne klædt på med nye begreber 

og får mulighed for refleksion – sammen og i forhold til 

egne opgaver. 

 

Dobbeltpositionsmodellen 

Den professionelle forebyggende medarbejder mestrer 

at bruge mange forskellige positioner og metoder i sin 

praksis. For forebyggeren er særligt to positioner afgø-

rende: Positionen som ekspert og positionen som facili-

tator. Disse positioner bygger på to fundamentalt for-

skellige logikker, betjener sig af forskellige sproglighe-

der, etablerer forskellige relationer og skaber forskellige 

forventninger i samtalen. 

 

Den dygtige professionelle forebygger skal, ifølge An-

dreas Granhof Juhl, mestre både kontrakten og dob-

beltpositionsmodellen. Begge redskaber kan bruges i 

kontakt til borgere, til kolleger og til egen leder. 

 

Ekspertpositionen og facilitatorpositionen tilbyder to 

forskellige:  

 måder at gå til samme opgave, f.eks. til et fore-

byggende hjemmebesøg 

 syn på kollegaen, 

 intentioner i samtalen, 

 syn på den professionelles selvforståelse 

 syn på, hvad viden er. 

 

Positionerne behøver ikke være modsatrettede, men 

de kan være det, idet eksperten ofte forbindes med vi-

den og facilitatoren med proces. Hver position kan så-

ledes inspirere til forskellige handlinger i forhold til kon-

krete opgaver. 

 

Ofte veksler man som forebygger mellem de to positio-

ner i hvert enkel samtale. Andreas Granhof Juhl pointe-

rer, at det er vigtigt, at I selv er meget opmærksomme 

på, hvilken position I er i hvornår - ikke mindst fordi I 

ofte selv har en præference for enten at være ekspert 

eller at være facilitator. Så vær bevidst om, hvor I bedst 

føler jer hjemme og træn den anden position! Dobbelt-

positionsmodellen kan bruges ift. alle typer opgaver, 

samtaler og undervisningssituationer. Når I overvejer 

hvilken position, der er relevant, skaber I samtidig gen-

nemsigtighed om opgavens indhold, ramme og retning, 

mål m.v. 

 

Når en ældre borger i samtalen rejser et spørgsmål el-

ler forklarer en situation, skal I overveje, hvilken positi-

on I vil tage: Ekspert eller facilitator. Facilitatorpositio-

nen giver som udfald, at løsningen ikke tages fra spør-

geren, men forbliver hos den ældre. I kan f.eks. spørge: 

”Hvad kan jeg som forebyggende medarbejder gøre 

for, at du kan lykkes med det, du gerne vil?” 

 

Hvis I derimod optræder som ekspert, risikerer I at flytte 

løsningen af opgaven fra den ældre borger, der så må-

ske ikke tager ejerskab for de handlinger, der skal til. 

Eksperten vil ofte sige: ”Det skal jeg nok tage mig af”. I 

skal derfor nøje overveje, hvordan I balancerer de for-

skellige positioner i forhold til opgaven. 

 

Følgende begreber kendetegner ekspertpositionen: 

Kontrol, at informere, at tale til, udgangspunkt i viden 

om forebyggelse og sundhedsfremme, ekspert på vi-

den - fagspecialisten. 

 

Følgende begreber kendetegner facilitatorpositionen: 

Udvikling/læring, at motivere, at tale med, være nysger-
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rig, involvere tage udgangspunkt i andres situation, be-

hov og ressourcer, ekspert på processer - forandrings-

agent. 

 

Kontrakten 

Andreas Granhof Juhl kalder kontrakten for det vigtig-

ste styringsredskab, et redskab der kan bruges i alle 

typer af samtaler og opgavedefinitioner. Ved begyndel-

sen af en samtale/proces/opgave skal der udarbejdes 

en grundkontrakt, hvor forventninger skal afstemmes, 

og der skal etableres klare rollefordelinger. 

  

Den gode kontrakt beskriver forventet resultat, rammer, 

råderum og relationer og skal helst beskrives med én 

sætning. For at skabe en klar kontrakt skal flere vigtige 

afklaringer være på plads. Afklaringer som alle begyn-

der med R: 

Resultater, Rammer, Råderum, Relationer (se slides 

for uddybning af disse begreber). 

Kontraktfasen indeholder flere faldgruber, som det er 

vigtigt at være opmærksom og undgå. Eksempler på, 

hvor det kan gå galt i kontraktfasen er, at den forebyg-

gende medarbejder: 

 

 lover mere end godt er, 

 tager ansvaret fra borgeren, 

 flyder sammen med borgeren. 

 

Hvis det går galt i kontraktfasen, bliver kontrakten uklar, 

og det kan gøre det svært at handle og nå resultater, 

som alle kan være tilfredse med. De fleste ældre for-

venter nok, at I som forebyggende medarbejdere kom-

mer som eksperter, men det er vigtigt, at I også fasthol-

der positionen som facilitator. Andreas opfordrer alle til 

at kaste et blik på egne kontrakter og dele erfaringer. 

 

Andreas slutter sit oplæg med to gode og en dårlig ny-

hed. Den første gode nyhed er: ”Erfaring skaber mestre 

– så træn og øv jer!” Den dårlige nyhed er: ”Det går ned 

af bakke for mange – enten fordi viden forældes, eller 

fordi det lærte indlejres og bliver ikke-brugbart”. Den 

anden gode nyhed er: ”Den refleksive praktiker benytter 

sig af tre simple greb og bliver konstant bedre: 

 

 Praksis med vilje – vælg konkrete steder, hvor du 

kan blive bedre, 

 Selvreflektion – sørg for at skabe rum for den 

egentlige selvreflektion (ikke bare på cyklen 

hjemover), 

 Feed back – du skal efterspørge feed back.” 

 

 

 

 

”Fedt! Fremover vil jeg være opmærk-

som på, hvornår tager jeg ekspertka-

sketten på og hvornår facilitator-

kasketten. Og jeg kan bruge denne nye 

viden både i min undervisning, i mine 

besøg og ikke mindst i møder med min 

leder”.   (Konferencedeltager) 

På SUFOs hjemmeside www.sufo.dk kan du - udover slides fra hovedoplæg og seminar -  finde tre links Andreas 

Granhof Juhl anbefaler, de findes også herunder.  

De to første er information om den hollandske organisation Buurtzorgog, det sidste link er til en artikel om para-

dokser: 

 Information om Buurtzorg 

 Video-oplæg: Healthcare: humanity above bureaucracy 

 Artikel om paradokser  

http://www.sufo.dk
http://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2019/03/Burtzoorg-i-DK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SSoWtXvqsgg&list=PLOU7OOuWqoDgg45kDmBNyzdHyrYupXxdw&index=2&t=525s
http://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2019/03/Paradokser-i-v%C3%A6rdiskabelse-i-en-dansk-sammenh%C3%A6ng.pdf
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Ældre mænds sundhed … eller mangel på samme 

Svend Aage Madsen, forskningsleder, ph.d., Rigshospitalet, formand for Forum for Mænds Sundhed 

Svend Aage Madsen indleder med at konstatere, at der 

findes mange gode måder at blive gammel på - men 

mænd er ikke altid gode til at tage vare på sig selv, ej 

heller til selv at erkende hvis deres helbred skranter.  

 

Hvorfor er mænd og sundhed noget særligt? 

Hvorfor er det, at vi specielt skal snakke om mænd i 

forhold til sundhed, spørger Svend Aage Madsen reto-

risk og fortsætter: En af grundene er, at mænd er langt 

overrepræsenterede i selvmordsstatistikkerne i forhold 

til kvinder. Her er det interessant at bemærke, at kvin-

ders selvmordsrate er uafhængig af alder, hvor alder til 

gengæld er en vigtig faktor for mænd. Ældre mænd er 

den befolkningsgruppe, der hyppigst begår selvmord.  

 

En anden vigtig grund til at interessere sig for mænds 

sundhed er, at mænd har en overdødelighed i forhold til 

kvinder på stort set alle områder. Det vil sige, at hvis du 

bliver ramt af en kredsløbssygdom, kræft, sygdomme i 

åndedrætsorganer, psykiske lidelser og adfærdsmæs-

sige forstyrrelser, sygdomme i fordøjelsesorganer, ulyk-

ker og en lang række andre lidelser, har du en større 

risiko for at dø af det som mand, end som kvinde. Som 

Svend Aage Madsen konstaterer: ”Det der med at dø, 

det kan mænd!” 

 

Overdødelighed og (over-)optimisme 

Som samfund er vi ikke altid gode til at opfange, hvor-

når mænd ikke trives. Et eksempel på det er, hvordan 

omfanget af ensomhed og social isolation undersøges. 

Svend Aage Madsen viser en graf, hvor der er blevet 

spurgt til, om man ”oplever at være uønsket alene”. Der 

er en overvægt af kvinder med denne oplevelse i alle 

aldersgrupper, f.eks. over 10 % af de +75-årige kvinder 

mod 7% af de +75-årige mænd. Svend Aage Madsen 

påpeger, at der er en bias i forhold til at spørge ind på 

den måde. Hvis spørgsmålet er formuleret mere kon-

kret, som f.eks. ”har du aldrig / næsten aldrig nogen at 

tale med?”, ser resultatet helt anderledes ud: Her sva-

rer lidt over 9% af de +75-årige mænd bekræftende 

mod 4% af  kvinderne i samme aldersgruppe. Selvom 

spørgsmålene ikke måler præcist det samme, fortæller 

de alligevel noget om, at tilgangen til mænd ofte er for-

fejlet, og at vi dermed ikke indfanger, det vi skal i tide. 

 

I forhold til kvinder har mænd mindre viden om sympto-

mer, og hvordan man mest hensigtsmæssigt reagerer 

på dem, de er ikke så hurtige til at gå til læge og der-

med får de stillet en diagnose senere i forløbet end 

kvinder, og de har sværere ved at passe/overholde en 

behandling (f.eks. medicinindtag, livsstilsændringer 

mv.). Svend Aage Madsen fremviser forskellige eksem-

pler på målrettede indsatser i forhold til type 2 diabetes, 

depression og kræft. I alle eksempler virkede indsatser-

ne, de gjorde en positiv forskel, men når data blev diffe-

rentieret ud fra køn, viste det sig, at de kun virkede for 

kvinderne!  

 

Det er paradoksalt, at mænd generelt vurderer deres 

helbred som godt - Svend Aage Madsen viser to grafer, 

der står i skærende kontrast til hinanden; den første 

fremviser middellevetiden for mænd (76½ år) og kvin-

der (80 år), den anden viser, at 70% af 55-64-årige 

mænd vurderer deres eget helbred som værende 

´godt´ eller ´meget godt, hvor det samme gør sig gæl-

dende for 61% af de jævnaldrende kvinder. 

 

Hvad er årsagerne? 

Hvad er årsagerne til mænds udfordringer i forhold til 

sundhed og  sygdom? Svend Aage Madsen mener, 

svaret er komplekst. En grund til - at mænd ikke kan 

eller vil være i smerten - er, at det for mænd traditionelt  

har været kontraproduktivt at mærke efter, hvordan de 

har det. En anden grund kan være, at mænd mangler 

viden og dermed sprog for deres fysiske og (måske 

især) psykiske velbefindende. Udsagnet ”jeg er bare så 

træt”, kan dække over mange typer ubehag. De mang-

ler især ord for sorg, savn og ensomhed. 

 

Svend Aage Madsen konstaterer, at hvis man har go-

de, nære relationer, klarer man sig bedre. Mange 

mænd lever uden nære relationer, hvilket betyder me-

get for deres helbred, f.eks. lever single-mænd syv år 

kortere end mænd i parforhold.  
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I mange parforhold er det konen, der har styr på alle 

sociale kontakter. Det er typisk også konen, som får 

manden overtalt til at gå til læge, når der er noget galt. 

På den måde er manden meget afhængig af parforhol-

det. Svend Aage Madsen siger, at det kan være svært 

at finde balancen for manden - hvis han klager sig ved 

sygdom, synes konen ofte, han overdriver, mens hun 

presser på for at snakke om det, hvis der er alvorlig 

sygdom på spil. Her vil manden typisk trække sig  

 

Sundhedssystemet skal tunes ind på mænd 

Ved alvorlig sygdom er kvinder mere tilbøjelige til at 

påtage sig patient-rollen og nøje følge sundhedssyste-

mets anvisninger, mens mænd er mere tøvende og gør 

alt, hvad de kan for at fastholde deres egen identitet. 

Sundhedssystemet er ikke indrettet på dem, der værger 

sig ved kontakt hermed - det er en vigtig pointe. 

 

Svend Aage Madsen mener, sundhedssystemet i langt 

højere grad skal tænke ’køn’ ind som parameter - det 

skal fra start afsøges, hvad virker på kvinder, og hvad 

virker på mænd. Ud fra den afsøgning skal der udvikles 

tilbud tilpasset mænd. 

 

I forhold til forebyggende hjemmebesøg har Svend 

Aage Madsen en lang række konkrete råd, som kan 

findes på slides på SUFOs hjemmeside. Et udpluk af 

de væsentligste er at være tilbageholdende, lad man-

den selv komme på banen, vær konkret i stedet for at 

snakke så meget om følelser, læg op til at manden sty-

rer selv - vent og lyt!  

 

Som afslutning nævner Svend Aage Madsen, at WHO 

har vedtaget en strategi for mænds sundhed, som over-

ordnet går ud på,  

 at køn skal tænkes ind i sundhedspolitikker og –

strategier for fysisk og mental sundhed og trivsel 

hos mænd,  

 at der skal fokus på de forhold, der udsætter 

mænd for sundhedsrisici og som giver dem stor 

dødelighed  

 at sundhedssystemet skal indrettes så tjenester-

ne også passer til mænd i alle aldre.  

 

Forum for Mænds Sundhed, som Svend Aage Madsen 

selv er formand for, har en hjemmeside, hvor der er 

god viden at indhente, både generel viden om mænd 

og sundhed, samt viden om særligt målrettede tilbud til 

mænd, f.eks. Mænds Mødesteder, klik her. 

  

Forummet står også bag en online-tjeneste, tjekdigselv-

mand.dk, hvor mænd kan få tilpasset oplysning i for-

hold til deres helbred og evt. skavanker. Tjekdigselv-

mand.dk er et hurtigt redskab til at opdage de vigtigste 

signaler fra kroppen og gå til læge i tide.  

 

 

Mænds barrierer imod at søge hjælp handler om: 

 

 Behov for selvbestemmelse og autonomi 

 God evne til at skubbe bekymringer væk 

 Modstand imod at ’overreagere’ 

 Manglende viden 

 Svært ved at være åben om problemer 

Mænds barrierer imod at få hjælp handler om: 

 

 Ukendskab til hjælpesystemer mv. 

 Manglende tilpassede tilbud 

 De professionelles kommunikation 

 Mændenes reaktionsmønstre 

http://www.sundmand.dk
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Hvad skal medarbejderne i de forebyggende hjemmebesøg 

kunne for at skabe værdi? 
Andreas Granhof Juhl, erhvervspsykolog, cand.psych., adjungeret lektor, Aarhus Universitet 

SEMINARER 

I seminaret får deltagerne mulighed for selv at sætte 

ord  på, hvad de mener, ligger i det at være ekspert og 

i det at være facilitator. Deltagerne arbejder to og to 

med positionerne; positionen som ekspert og positio-

nen som facilitator. De øger på den måde deres be-

vidsthed om, hvordan de selv bruger positionerne i 

hverdagen og træner, hvordan de kan bruge dem frem-

adrettet.  

  

At kunne balancere sine forskellige positioner som fo-

rebygger - afhængig af opgaven -  er en kunst, vi alle 

har behov for at træne. Vi skal i hver enkelt besøg vur-

dere; ”hvad virker bedst her? At jeg tager ekspertpositi-

onen, eller at jeg tager facilitator-positionen?”. Andreas 

introducerer termen ”blandingsmisbrug”  – vi skal vide 

at kombinere positionerne rigtigt afhængig af situatio-

nen. 

 

Et videoklip indleder seminaret sammen med flere af 

spændende billeder, der viser, hvor forskelligt vi ser 

verden. I det samme billede ser forskellige deltagere 

forskellige mønstre eller figurer.  

 

Ekspert-positionen er typisk præference 

En af Andrea Granhof Juhls pointer er, at den enkelte 

forebyggende medarbejder formodentlig har en præfe-

rence for en af de to positioner - typisk ekspertpositio-

nen. Hvis man ikke er bevidst om og konstant opmærk-

som på dette, styrer præferencen det, vedkommende 

bringer i spil over for den person, der samtales med. At 

det er ekspertpositionen, der også ofte forventes, af de 

borgere som modtager forebyggende hjemmebesøg, 

handler bl.a. om, at hjemmebesøgene repræsenterer 

behandlersystemet og medarbejderne er selv trænet i 

behandlersystemet. 

 

”Hvorfor er ekspertpositionen vores præference, og 

hvad ligger i den?” spørger Andreas Granhof Juhl, og 

tavlen bliver hurtig fuld med forslag fra deltagerne: 

 facts (vi er de vidende og kan dele ud af vores 

faglighed, vi taler til),  

 målrettet (vi ved hvor vi gerne vil flytte borgeren 

hen),  

 valg (vi giver borgeren valgmuligheder),  

 magtposition (vi er ”oppe” borgeren ”nede”),  

 kontrol (vi ved hvad der er rigtigt og forkert).  

 

”Det er fedt at være klog”, som en deltager konklude-

rer, mens en anden kommenter; ”men vi passiviserer jo 

borgeren med al vores viden”. 

 

Andreas Granhof Juhl spørger: ”Hvilke andre mulighe-

der giver facilitator-positionen os?” Også her har delta-

gerne mange bud: 

 motivere (vi finder ind til borgerens motivation og 

ønsker), 

 involvere (borgeren er eksperten i eget liv, så vi 

skal være nysgerrige og tale med), 

 udgangspunkt i andres situation, behov og res-

sourcer (borgeren tager ejerskab til forslag, hvil-

ket gør mål mere realistiske), 

 ligeværdig relation (vi er ekspert på proces, bor-

geren er på sit eget liv), 

 udvikling/læring (borgeren er en aktiv medspil-

ler). 

 

Pointen er, at vi skal balancere mellem de to forskellige 

positioner. Hvis vi bliver for meget ekspert, risikerer vi 
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at hive standardsvar og standardløsninger op af ta-

sken. Hvis vi kommer med vores dagsorden og ikke 

giver plads til borgerens dagsorden, får vi tavse borge-

re. For meget facilitator-position kan på den anden side 

bevirke, at en samtale bliver ustruktureret og uden ret-

ning. 

 

Andreas Granhof Juhl præsenterer to vigtige definitio-

ner fra litteraturen, som kan uddybe deltagernes forstå-

else af positionerne. 

Proceskonsultation: ”Proceskonsultation er at skabe en 

relation med klienten, der sætter klienten i stand til at 

opfange og forstå de processer og begivenheder, der 

opstår i klientens interne og eksterne miljø med det for-

mål, at situationen kan forbedres ud fra klientens defini-

tion” (Schein 1999, s. 20) 

 

Ekspertkonsultation: ”Et sæt aktiviteter, som ekspert-

rådgiveren har valgt og gennemfører med henblik på 

dels at analysere det problem, som klienten har define-

ret, dels at anbefale den bedste løsning eller evt. to 

eller tre alternative løsningsmodeller”  

(Hasselbo og Nielsen 2003, s. 17) 

 

En deltager spørger, hvordan vi ved, om vi lykkes?

Andreas Granhof Juhl foreslår, at de skal ringe tilbage 

til nogle borgere og høre, hvad samtalen har bibragt 

dem.  

 

Den psykologiske kontrakt 

Andreas Granhof Juhl vender i seminaret tilbage til 

kontrakten som den professionelles vigtigste styrings-

redskab. Vi indgår dagligt kontrakter på mange niveau-

er, og det er vigtigt at være opmærksom på, at der bå-

de er en grund- og en rammekontrakt, og at disse to 

tilsammen udgør den psykologiske kontrakt. 

 

I grundkontrakten afklares forventninger. I rammekon-

trakten afklares konkrete resultater, aktiviteter og meto-

der, rammer og ressourcer og rettigheder og forpligtel-

ser. 

 

Der er flere faldgruber i kontrakt-fasen:  

 kontrakten er uklar (vi lukker øjnene og håber det 

går) 

 konsulenten lover mere end godt er (man er be-

hagesyg) 

 konsulenten tager ansvaret fra kunden (jeg frel-

ser dig/jer) 

 konsulenten flyder sammen med kunden (tager 

parti og antipati) 

 

Deltagerne arbejder til slut med følgende opgave, som 

også fint kan bruges hjemme eller i erfa-grupper: 

 

1. Gå samme to og to og vælg en konkret opgave/

situation, hvor positionerne er i spil 

2. Fortæl om situationen 

3. Nu må I kun løse situationen med ekspertpositio-

nen – hvad gør I? 

4. Nu må I kun løse situationen med facilitatorpositi-

onen – hvad gør I? 

5. Nu er i fri, hvordan vil I nu løse situationen? 

6. Hvilke ”aha”-ér fik I? 

 

Opgaven kan også løses med en observatør som tred-

je person, der spiller ind, med hvad vedkommende så. 

 

 

I skal dyrke jeres successer, og I 

skal undersøge, om I lykkes, og 

hvorfor I lykkes. Det skaber ar-

bejdsglæde og viden. Og det kan 

også give en borger en god ople-

velse, at I ringer tilbage og spør-

ger. 

  (Andreas Granhof Juhl) 
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Sammen om de gode idéer 
Anne Marie Olsen, forebyggende sygeplejerske, Silkeborg Kommune 

Vibeke Reiter, Sundhedskonsulent, Roskilde Kommune 

De to oplægsholdere kommer fra to af de tre kommu-

ner, som sidste år modtog anerkendelse fra SUFO som 

Årets Forebyggende Tiltag 2018.  

 

Borgernetværk mod ensomhed 

Anne Marie Olsen fortæller om ”Borgernetværk i fælles-

skab mod ensomhed blandt ældre”. Formålet med bor-

gernetværket er at inspirere til, hvordan vi med små 

initiativer, en udstrakt hånd og fantasi kan være med til 

at forebygge ensomhed.  

 

Borgernetværket startede i 2014, hvor Silkeborg Kom-

mune søgte midler i forbindelse med, at ældremillarden  

blev en realitet. Netværket dækker over en bred vifte af 

foreninger mv.: pensionistforeninger, venneforeninger, 

ÆldreSagen, seniorrådet, Røde Kors, Blå Kors, lokal-

psykiatri, bibliotek, frivillighedskoordinator, Dansk Fol-

kehjælp, Mænds Mødested, præster, menighedsråd, 

lokalråd, frivilligcenter, Forening Selvhjælp Silkeborg, 

sociale viceværter. Til at arrangere og afvikle møder er 

der nedsat en mindre arbejdsgruppe, hvor Anne Marie 

Olsen er tovholder. Det arbejde er der afsat fire ar-

bejdstimer ugentligt til at varetage.  

 

Hvert halve år afholdes et arrangement med et udvalgt 

tema; det kan være frivilligcenteret, der fortæller om, 

hvad der findes af muligheder for frivilligt arbejde, en 

ensomhedskonsulent, der holder oplæg om hvem der 

føler sig ensomme, eller det kan være da Mænds Mø-

dested startede op i Silkeborg, hvor oplægget handlede 

om, hvad det er for et sted, og hvem målgruppen er. 40 

- 55 borgere møder op til møderne. Møderne afholdes i 

kommunens lokaler, hvor frivillige sørger for kaffe og 

kage. 

 

Netværket har også været med til at opstarte spise-

grupper f.eks. for mennesker, som er handicappede af 

stærk hørenedsættelse. Her er der tale om meget sår-

bare, tilbagetrukne ældre mennesker, som det er lykke-

des at få med i spisegrupper på maks. otte personer. 

Grupperne mødes hver 14. dag på et ældrecenter, hvor 

de sammen spiser mad, der er købt i cafeteriet. Et an-

det initiativ er, at der hver måned afholdes et velkomst-

møde for nytilflyttere på et aktivitetscenter i kommunen 

- her møder 16-17 personer op hver gang. 

 

Da midlerne fra ældremilliarden ophørte, valgte byrådet 

i Silkeborg at afsætte 250.000 kr. om året til at fortsæt-

te indsatsen. Anne Marie Olsen kommer med bud på, 

hvilke elementer, hun mener, har medvirket til at gøre 

initiativet til en succes; 

 Lovgivning 

 Samarbejde 

 Ledelsens opbakning 

 Politisk opbakning 

 Borger opbakning 

 

At initiativet blev kåret som Årets Tiltag 2018 gjorde en 

stor positiv forskel - borgernetværket blev mere synligt, 

og samarbejdspartnerne blev mere opmærksomme på 

netværkets muligheder. 

 

Anne Marie Olsen sammenligner gode initiativer med 

dråber, der falder, hvor effekten breder sig som ringe i 

vandet. En vigtig pointe med at bruge det billede er, at 

man skal sørge for, at holde gang i initiativerne, så drå-

berne bliver ved med at falde - ellers forsvinder effek-

ten.   

 

Deltagerne diskuterer det store problem, manglende 

ressourcer udgør, f.eks. at folk finder maden dyr på 

ældrecentret og derfor ikke vil deltage i en spiseklub, 

eller at der ikke er ressourcer til kørsel, og at der derfor 

er svage borgere, som ikke kan deltage i arrangemen-

terne. Silkeborg Kommune har afsat midler til transport 

til sårbare - opgaven er forankret hos frivillighedskoor-

dinatoren og de forebyggende hjemmebesøg. En an-

den problematik er, at nogle borgere ikke kan over-

skue, at skulle møde op til et arrangement alene. Anne 

Marie Olsen indskyder, at Ældre Sagen har nogle følge

-ordninger, hvor frivillige følges med den enkelte borger 

til og fra et arrangement. En deltager spørger til, hvor-

dan foreningerne i netværket er udvalgt. Anne Marie 

Olsen siger, at det er en evig afvejning, men at der er 

rigtigt mange med - hun vil skyde på, hun mailer ud til 

ca. 250 mailadresser ved hvert arrangement. 
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Tidlig opsporing af sårbare 

Vibeke Reiter fortæller om, hvordan Roskilde Kommu-

ne har systematiseret metoder til tidlig opsporing af sår-

bare personer. Roskilde Kommune deltog i 2015/2016 i 

et Marselisborg-projekt om ensomhed, ”Ensomhed eller 

aktivt ældreliv”, hvor arbejdet begyndte. Nu er opspo-

ringsindsatsen flyttet over i kommunens drift. Hvad der 

oprindeligt var en ensomhedsindsats har affødt et fokus 

på samarbejde på tværs, og har også styrket samarbej-

de med både organiserede og uorganiserede frivillige.  

 

Det er lykkedes i Roskilde at få udviklet systematiske 

henvisninger i forhold til f.eks. myndighedsservice og 

genoptræningskoordinatorer/træningsafsnit. Henvisnin-

ger fra samarbejdspartnere er et vigtigt værktøj for de 

forebyggende hjemmebesøg for at kunne opspore sår-

bare personer.  

 

Vibeke Reiter viser nogle skemaer med arbejdsgangs-

beskrivelser, hvor det er tydeligt hvem, der skal gøre 

hvad, hvornår f.eks. når det drejer sig om ægtefælle/

partner til nyindflyttede på plejecentre, eller borgere der 

er udskrevet fra længerevarende sygehusophold med 

en genoptræningsplan.  

 

Det er også de øvrige faggrupper til nytte, da der f.eks. 

følges op på genoptræningsplaner på de forebyggende 

hjemmebesøg - på den måde bliver der samlet op på 

tværs.  

  

Vibeke Reiter medgiver på et spørgsmål fra deltagerne, 

at der har ligget et stort implementeringsarbejde forud, 

da systematikken skulle indarbejdes i alle berørte fag-

gruppers arbejdsgange. Men systematikken giver me-

ning, da der bliver foretaget mange forebyggende 

hjemmebesøg hos sårbare borgere, som ellers kan væ-

re vanskelige at få i tale. Tal fra 2017 viser f.eks., at 

40% af det estimerede antal sårbare borgere i alderen 

76-79 år i Roskilde Kommune har modtaget et forebyg-

gende hjemmebesøg. Vibeke Reiter giver Anne Marie 

Olsen ret i , at gryden skal holdes i kog - lige nu er det 

f.eks. vigtigt med et fornyet fokus på den systematiske 

opsporing i Roskilde Kommune, da der for nylig er 

kommet nyt IT-system og nye medarbejdere. Vibeke 

Reiter fortæller videre om forskellige initiativer mod en-

somhed i Roskilde Kommune; Motionsvenner, Fortæl 

for Livet, mandefællesskaber og sorggrupper. 

 

Efterfølgende erfaringsudveksler deltagerne i seminaret 

med hinanden ud fra givne spørgsmål, som f.eks. 

”Hvilke netværk er du med i?”, ”Hvordan er det muligt 

at få politikere i tale?”, ”Hvilke muligheder eller barrierer 

er der i din kommune for at arbejde med udvikling af de 

forebyggende hjemmebesøg?”. 

 

Deltagerne deler de bedste bud i plenum og opfordres 

til at notere de gode idéer på en lap papir til inspiration 

for andre, se billedet herover. 
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Sårbare ældre med spinkelt netværk 
Jenny Havn, leder af forebyggende hjemmebesøg, Ældre– og Handicapforvaltningen, Odense Kommune 

Jenny Havn fortæller om et projekt, som oprindeligt 

startede i 2014, hvor formålet var tidlig opsporing og 

forebyggelse af funktionstab hos udsatte 65+ årige. 

Projektet står på skuldrene af et andet projekt med fy-

sisk træning kaldet HANC (se boks herunder). Projektet 

blev udviklet og evalueret i samarbejde med lektor 

Paolo Caserotti fra SDU, Institut for Idræt og Biomeka-

nik.  

 

Til en start søgte Odense Kommune penge fra Ældre-

milliarden til projektet. Målgruppen var borgere med 

kort eller ingen uddannelse, ringe tilknytning til arbejds-

markedet og aleneboende. Pengene blev bevilget i 

2014, hvor projektet påbegyndte, og hvor der også blev 

indgået samarbejde med Syddansk Universitet herom. 

På grund af budgetomlægninger blev driftsbudgettet 

desværre halveret allerede i 2015, hvilket førte til redu-

ceret normering, samarbejdet med SDU blev afbrudt og 

træningsindsatsen kom aldrig i gang. 

  

Mødet med ældre udsatte 

I projektets opstart blev breve med tilbud om hjemme-

besøg testet af ledere, kollegaer og ældreråd for feed-

back. Man fandt frem til, at et kort og konkret brev med 

en bestemt dato for besøget gjorde, at flere takkede ja.  

Dem, som takkede nej, blev ringet op af forebyggelses-

konsulenterne for at høre hvorfor. En del af afbuddene 

var fra velfungerende borgere; de var optaget af arbej-

de eller ferie og havde ikke en følelse af at have brug 

for indsatsen. Andre var for dårlige og magtede ikke 

kontakten. 

De forebyggende medarbejdere, som blev ansat i pro-

jektet skulle opspore, tilbyde hjemmebesøg og skabe 

relation til udsatte ældre. De skulle samtidig være mo-

dige og klar til at udfordre deres egne grænser. Når 

relationen først er skabt, er det vigtigt at lave flere be-

søg, opfølgning og støtte. Som redskaber havde de en 

struktureret samtaleguide samt fysiske tests som del af 

projektsamarbejdet med Syddansk Universitet.  

  

Fokus på fysik 

De borgere, som blev opsporet og som takkede ja til 

hjemmebesøg, blev - på et tidspunkt hvor en god relati-

on var etableret - tilbudt fysiske tests (det var dog kun i 

en kort periode før nedskæringerne i projektet i 2015). 

De fysiske tests bestod f.eks. af SPPB, som er balance 

og ganghastighed på tre meter og 5 x stolerejs. 

  

Borgerne blev også tilbudt at gå med et såkaldt accele-

rometer, som måler den enkeltes aktivitet om dagen og 

om natten, mere specifikt rytmen og intensiteten i bor-

gerens aktiviteter. 

  

Resultaterne af de forskellige tests viser, at der er stor 

variation i gruppen, her er et udpluk; 

 

 17 % kan ikke gå over 400 meter 

 17 % har store eller nogen problemer med dem 

 30 % deltager ikke i aktiviteter uden for hjemmet 

 23 % ser familien mindre end 1-2 gange om ugen 

(besøg fra venner ikke medtaget) 

 36 % føler de har brug for nogen 

 15 % føler sig udenfor. 

  

Om HANC 

Healthy Ageing Network of Competence (HANC) er et 

interregionalt projekt mellem Region Syddanmark og 

Schleswig-Holstein i Nordtyskland, som ønsker at ska-

be rammerne for en sund og aktiv aldring og bidrage 

med bedre forståelse af ældres behov. 

 

HANC har tidligere gennemført et pilotprojekt i samar-

bejde med de forebyggende hjemmebesøg i Odense 

Kommune med gode resultater. Det viste bl.a., at det er 

muligt at opspore ældre borgere i  risiko for funktions-

nedsættelse, og at de kan have stort udbytte af høj-

intensitetstræning med lav hyppighed, der hjælper dem 

til at forebygge funktionelt tab og bevare et uafhængigt 

liv. 

 

Læs mere om HANC ved at klikke her. 

https://www.welfaretech.dk/projekter/hanc


 

17 

Desuden er der forskel på køn i forhold til aktivitetsni-

veau, hvor kvinderne har et langt højere aktivitetsni-

veau end mændene—mændene laver 64% af hvad 

kvinderne gør. Andre resultater viser, at 55% af de sår-

bare borgere vurderer deres helbred som dårligt og 

meget dårligt , og 42% som godt eller meget godt.  Ca. 

22% føler sig ensomme eller isoleret fra andre ofte eller 

nogen gange.  

  

Alle resultaterne har været med til at klæde de forebyg-

gende medarbejdere bedre på i forhold til, hvilke pro-

blemområder, som fylder hos borgerne i gruppen. Jen-

ny Havn pointerer, at ekstra hjemmebesøg og støtte 

kan være nødvendige: ”Vi skal ikke skabe en relation, 

og så ikke reagere, når de ringer og har brug for os. 

Dette gælder især for de ekstra udsatte” 

  

Gruppediskussioner ved bordene 

Efterfølgende drøfter deltagere i grupper deres erfarin-

ger med at tilbyde hjemmebesøg til udsatte borgere.  

  

Mange deltagere nævner, hvor vanskeligt det er at ud-

søge sig grupper i forhold til forudsatte kriterier, da 

GDPR sætter mange begrænsninger i forhold til, hvad 

det er muligt at søge på. Vi har en masse viden og go-

de intentioner, men vi kan eller må ikke finde frem til de 

definerede grupper. Derfor bliver indsatserne i stedet 

tilrettet, hvad det er muligt at søge på i systemerne.  

 

Bekymringshenvendelser kan være en måde, hvorpå 

man kan blive opmærksom på sårbare eller udsatte 

borgere. En anden fremgangsmåde til opsporing er 

gennem samarbejde og netværk såvel internt i kommu-

nen som til frivillige organisationer. De frivillige organi-

sationer kan også være gode samarbejdspartnere i an-

dre sammenhænge, f.eks. kan de hjælpe borgere med 

økonomisk eller anden rådgivning. 

  

At arbejde systematisk med, hvorfor der meldes afbud, 

er en rigtig god idé, mener flere.  Mange borgere er 

skeptiske i forhold til kommunen og dermed på forhånd 

i forhold til den medarbejder, som kommer på hjemme-

besøg. Andre forstår ikke, at vi ikke kan give rådgivning 

på linje med en socialrådgiver. 

  

Der er stor forskel på rammerne for forebyggende 

hjemmebesøg i de forskellige kommuner, og dermed 

også hvilke vilkår vi har i forhold til opfølgende besøg til 

65+ . 

Samspillet med politikerne er vig-

tigt. Vi kan også blive bedre til at 

klæde politikerne på og fortælle 

dem, hvorfor det er vigtigt at få fat 

i flere grupper.    (Deltager) 
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Overgangen til pensionistlivet 
Aske Juul Lassen, ph.d., etnolog, Center for Humanistisk Sundhedsforskning og Center for Sund Aldring,  

Københavns Universitet 

Aske Juul Lassen fortæller om udviklingen i ældrelivet 

fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. At trække 

sig fra arbejdsmarkedet har altid betydet et ændret livs-

forløb, men det har været meget forskelligt hvordan. 

Tidligere havde mange et stillesiddende ældreliv med 

få aktiviteter. Reglen var, at efter at have ydet et langt 

liv kunne man nu nyde. 

 

Omkring 1950’erne begynder stolegymnastik, billard 

osv. at blive en del af ældrelivet. Flere ældre menne-

sker bliver mere aktive og mødes i fællesskaber og for-

eninger. Aske Juul Lassen fortæller, at kun 4% af de 

ældre mennesker over 65 år i Danmark bor på pleje-

hjem i 00’erne . Han fortæller videre, at 10-15% ender 

deres liv på et plejehjem. 

 

Aske Juul Lassen siger, at demografisk fremskrivning 

viser, at vi over hele kloden bliver ældre og ældre. For 

Europa er kurven stabilt stigende; vi lægger en week-

end til hver uge, vi lever. Han fortæller, at udregninger 

viser, at 25% af befolkningen vil være over 65 år i 2042. 

 

Aske Juul Lassen siger, at hvis samfundet økonomisk 

skal holde til, at vi som befolkning bliver stadig ældre, 

skal vi dø raske. I praksis ser det ikke ud til at holde, da 

de sidste 10 leveår ofte er præget af sygdom.  

 

Årsagerne til det er bl.a.:  

 

 Bedre håndtering af kroniske sygdomme. 

 Folk lever længere med kroniske sygdomme. Sy-

geligheden bliver ikke så komprimeret. 

 Medicinalindustrien udbyder bedre medicin, og 

det er med til at udhule vores sundhedsvæsen. 

 

”De ældre opfører sig ikke, som de plejer” 

Aske Juul Lassen siger, at ’de nye ældre’ på mange 

måder opfører sig anderledes end tidligere. Folk arbej-

der længerer grundet stigende pensionsalder, og man-

ge vælger at arbejde udover den egentlige pensionsal-

der. Han benytter begrebet ”unretirement” for de mange 

ældre, der fortsætter på arbejdsmarkedet i et eller an-

det omfang. Antallet af ældre iværksættere er ligeledes 

stigende. Han mener, at en årsag, til at nogle fortsætter 

med at arbejde eller måske endda går tilbage på ar-

bejdsmarkedet, kan være, at  pensionsalderen opleves 

som værende problematisk. 

 

Samtidig er der stadig flere ældre mennesker, som la-

ver frivilligt arbejde. 35-40% af de 65+ årige laver frivil-

ligt arbejde, og internationalt er det mange flere, fortæl-

ler Aske Juul Lassen. Et længere liv kan også betyde 

mere tid til de nære relationer og til at passe børne-

børn, oldebørn og egne forældre. 

 

Ældre mennesker i dag er også mere fysisk aktive end 

tidligere. Flere løber maraton, laver håndværk, deltager 

i fodboldturneringer, cykling uden alder i rickshaws, 

hvor det er de ældre, der er ”chauffører”, spiller musik 

og synger i kor. Der er generelt i samfundsdebatten 

fokus på, at alder ikke er nogen hindring.   

 

Hvordan mærker vi som forebyggelseskonsulenter, 

at de ældre er blevet ”yngre”? 

Deltagerne i seminaret diskuterer i små grupper, hvor-

dan de i deres arbejde mærker, at det er en ny type 

ældre borgere, de har med at gøre. 

 

En konkret observation er, at flere rigtig nok er i arbej-

de, og der er flere 75-årige, som takker nej til det første 

Det eneste, der ikke er  

socialt acceptabelt,  

er at sætte sig ned! 

 

(Aske Juul Lassen om ældrelivet i dag) 
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forebyggende hjemmebesøg. Ældre borgere er mere 

oplyste end tidligere, og flere tænker selv forebyggelse 

ind i deres ældreliv. Samtidig er frivillige aktiviteter i lo-

kalsamfundet stigende. De elementer lagt sammen, 

kræver en bred og større palette i det forebyggende 

tilbud. 

 

Pensionsovergang og hverdagsstruktur 

Aske Juul Lassen beskriver overgangen til pensionistli-

vet gennem  A. Van Genneps teori om overgangsritua-

ler imellem livsfaser. Teorien inddeler ritualer i tre faser: 

Udskillelsesriter hvor ritualets objekt skilles ud fra sin 

vante sammenhæng, liminale riter hvor selve overgan-

gen sker, og inkorporationsriter hvor objektet indgår i 

sin nye sammenhæng.  

 

Aske Juul Lassen hæfter sig ved ritualets liminalfase; 

den er som er en oplevelse af slip, en symbolsk død, 

som for mange er forbundet med det at blive pensione-

ret. Det, man mister, er (noget) økonomi, (noget) identi-

tet og (noget) social status.  

 

Der sættes noget nyt i stedet for det gamle liv. I forhold 

til at indtræde i pensionisttilværelsen, giver Aske Juul 

Lassen følgende eksempler: 

 

 Klassisk dannelsesrejse til udlandet (i lighed med 

det, de unge gør, imellem uddannelser) 

 Flere køber sommerhuse eller andre byggepro-

jekter. Skaber nye rum, 

 Mange laver ting, de tidligere har frygtet eller al-

drig fået gjort, bryder grænser, springer fald-

skærm, anskaffer kæledyr, 

 Nogle lægger sig i sofaen de første uger eller 

måneder og betragter den første tid som ferie. 

 

Aske Juul Lassen fortæller, at der er mange måder at 

komme videre ind i en ny livsfase på, og at alle gør det 

på forskellige måder. 

 

Inkorporation - en ny plads i samfundet 

Aske Juul Lassen siger, at mange danner nye rutiner 

og fortsætter på den måde med at have en nogenlunde 

fast hverdagsstruktur, når de bliver pensionister. Han 

fortæller, at strukturen ofte skabes af aktiviteter og mål-

tider. Nogle af de vigtigste faktorer for en god pensions-

overgang er følgende: 

 

 Høj uddannelse 

 Høj livsindkomst 

 Godt helbred 

 God kvalitet af sociale relationer 

 Mulighed for selv at bestemme pensions tids-

punktet 

 God forberedelse økonomisk, relationelt, hel-

breds- og interessemæssigt 

 Forberedelse med evt. ægtefælle. Opmærksom-

hed på ægteskabet og de forandringer der kan 

være i at være sammen hele tiden alle dage 

 

Pensionsklar? 

Under en fælles opsamling kommer forskellige bud fra 

deltagerne i forhold til, hvad de forebyggende hjemme-

besøg kan tilbyde mennesker i pensionsovergange. 

Deltagerne siger bl.a.: 

 

 ”Vi kan opstarte info-møder fra 65+ årige” 

 ”Praksis i forhold til  aktivitetscentre kan ændres - 

de kan kaldes noget andet”. 

 ”Der skal øget opmærksomhed på de etniske 

ældre, da de ofte ældes ca. 10 år før danske æl-

dre. Dette skyldes ændrede livsvilkår. Mange har 

ofte lav uddannelse og deraf hårdt og nedsliden-

de arbejde. Mange er flygtet fra krig og har trau-

mer efter dette. Nogle har været udsat for tortur 

og har udviklet angst eller PTSD”. 

 ”Hvad med at indbyde de ’unge ældre’ til dialog? 

Høre hvad ønsker de har, og hvordan de kunne 

tænke sig, at vores rolle evt. kunne se ud”. 

 ”Vi kunne bruges som facilitatorer i pensionsover-

gange til kommunens og lokalsamfundets tilbud 

og muligheder”. 
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Relationel koordinering i en travl hverdag 
Rikke Gjellerod, sektionsleder i Udvikling og Forebyggelse, Silkeborg Kommune 

Seminarets formål er, at deltagere og oplægsholder i 

fællesskab deler erfaringer om det at samarbejde med 

andre faggrupper og om hvordan professionelle i kom-

muner samskaber med civilsamfund og borgere. Relati-

onel koordinering og et godt samarbejde giver en bedre 

service for borgerne. Samtidig giver det en større ar-

bejdsglæde og meningsfuldhed for ansatte, hvilket ska-

ber mere effektivitet og et nyt råderum. 

 

Relationel koordinering i en travl hverdag 

Rikke Gjellerod indleder med en øvelse, der viser, hvor 

forskellige seminarets deltagere er. Deltagerne bevæ-

gede sig rundt i rummet afhængig af fællestræk så som 

uddannelse, samarbejde med civilsamfundet, hvem der 

har haft 20 års jubilæum i sit fag, hvem der har samar-

bejde med en faggruppe, som de tror, ingen andre har 

samarbejde med, mv. Øvelsen viser, at deltagerne har 

mange forskellige erfaringer. 

 

Rikke Gjellerod fortæller, at ledere og medarbejdere i 

Silkeborg Kommune har stor fokus på kommunikation, 

så en eventuel ’abe’ ikke hopper fra skulder til skulder. 

De har udarbejdet et kodeks: 

 De handler, hvis der mangler kommunikation, og 

medarbejdere inviterer sig selv ind til andre fag-

grupper for at øge kendskab til hinanden og hin-

andens styrker og svagheder.  

 De holder årlige eller halvårlige snitflademøder 

og sammenhæng og råderumsmøder.  

 De arbejder ud fra et kodeks om, hvordan de vil 

forvente, at ledere agerer for at fremme sammen-

hæng og råderum.   

 

Ved brug af kodekset får de en bedre samtale og der-

med et bedre samarbejde. Hovedfokus lægges på ko-

ordinering og koordination ud fra følgende overskrifter: 

Fælles mål, fælles viden, gensidig respekt, problemløs-

ende kommunikation, hyppig kommunikation, rettidig 

kommunikation og korrekt information.  

 

Konkret betyder kodekset, at:  

 Vi ikke taler dårligt om hinanden, og vi afliver for-

domme om hinanden  

 Vi har fokus på egen kerneopgave, men også på 

helheden og andres kerneopgaver 

 Vi orienterer hinanden om det, som borgeren får 

at vide f.eks. nye kvalitetsstandarder, og hvis til-

bud nedlægges 

 Vi sørger for at kommunikere det samme til bor-

geren 

 Vi holder åben konsultation, og bruger den tid, vi 

ikke har borgere på administrativt arbejde 

 

Rikke pointerer flere gange, at det er vigtigt, at vi som 

medarbejdere overbeviser vores ledere om, at vi skal 

have tid til relationel koordinering. Vi må søge at tænke 

huller til relationel koordinering ind i en travl hverdag. 

 

Relationel koordinering tager ikke altid lang tid og kom-

mer mangefold tilbage. Flere udtrykker en drøm om, at 

den daglige kontakt i egen kommune med andre fag-

grupper og myndigheder var bedre, f.eks. hvis man ar-

bejdede i samme lokale/bygning. 
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Samskabelse i en travl hverdag 

Hvad er samskabelse, hvem skal vi samskabe med, og 

hvordan får vi tid i en travl hverdag? 

 

Samskabelse er blevet et plusord i kommunerne og 

handler primært om, at alle der samskaber har samme 

vægt og vigtighed. Samskabelse er blevet en del af 

politikernes strategi og økonomi. Kommunale medar-

bejdere kan samskabe med civilsamfundet, med priva-

te aktører og med borgere. Rikke Gjellerod slår fast, at 

vi skal vise politikerne, hvordan den samskabelse, som 

vi er en del af, får værdi for borgerene, for systemet og 

for økonomien. Der skal ledelsesmæssig opbakning og 

prioritering til, hvis samskabelse skal lykkes. Det kræ-

ver samtidig en tro på, at den indsats, vi lægger i sam-

skabelsen, kommer tilbage i form af råderum, trivsel og 

en bedre kvalitet.  

 

Kendetegnende for tiden nu er, at indsatser der tidlige-

re udelukkende lå i civilsamfundet eller udelukkende lå 

i det kommunale regi, i stigende grad i dag og i fremti-

den flyttes over i samskabelses-initiativer. Et eksempel 

på dette er bekæmpelse af ensomhed, som tidligere 

var et anliggende for familie og f.eks. kirken, og nu er 

blevet en kommunal og statslig opgave. Borgernetværk 

mod ensomhed, samarbejde med Mænds Mødesteder, 

spisegrupper, inddragelse af præster og sociale vice-

værter bliver nævnt som eksempler på samskabelse 

med civilsamfundet, der lige nu eksisterer i forskellige 

kommuner. 

 

Åben rådgivning og f.eks. personligt tilpassede indsat-

ser mod ensomhed – f.eks. medlemmer af lokalhisto-

risk arkiv som besøgsvenner – er eksempler på sam-

skabelse med borgerne. 

 

I den følgende fælles diskussion bliver det klart;  

 at mange af deltagerne oplever det som en udfor-

dring, at de som forebyggere skal vide noget (og 

ikke lidt) om alt, mens andre er specialiserede, 

 at det, at politikere og ledere måler forebyggende 

medarbejdere på det antal besøg, de foretager, 

giver dårlig samvittighed, 

 at det er svært at dokumentere effekten af arbej-

det som forebyggende medarbejder, hvilket gør 

det vanskeligt at synliggøre arbejdets værdi, 

 at de mange krav, der er til forebyggende hjem-

mebesøg, gør en i forvejen travl hverdag til en 

svær balancegang, 

 at det er en udfordring, at borgerne tror, vi er en 

myndighed - men vi kan hjælpe borgeren med at 

få kontakt til en relevant myndighed. 

 
Flere deler eksempler på, hvordan de har prioriteret det 

relationelle arbejde og deler erfaringer om, at tiden er 

givet godt ud, hvad enten det er i forhold til praktiseren-

de læger, lokale præster, lokale foreninger eller andre 

frivillige organisationer. Målet er, at den opgave, vi ikke 

selv har ressourcer eller kompetencer til at løse, bliver 

løst, så borgeren bliver glad og evt. selv kan biddrage 

aktivt. 

 
Deltagerne får i seminaret mulighed for to og to eller 

fire og fire at snakke sammen ud fra følgende spørgs-

mål: 

 

 Hvem er min bedste interne samarbejdspartner, 

og hvorfor er de gode samarbejdspartnere? 

 Hvad er udfordringerne ved samarbejde på 

tværs? Og hvordan løser I udfordringerne? 

 Hvem samskaber I med, og hvordan skaffer I jer 

tid til samarbejdet? 

 Hvad samskaber I om, og hvordan samskaber i 

med borgerne? 

 
Der bliver refereret til DGIs ABC for mental sundhed, i 

hvilken der er en opskrift på den gode modtagelse af 

nye i f.eks. en forening, find den her. 

 

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-sundhed/abc-for-mental-sundhed
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Måltidet - fra ensomhed til fællesskab 
Kenn Carlsen, selvstændig freelancer med firmaet Lyd-Carlsen 

Seminaret er bygget op om en lydmontage og er helt 

anderledes end de øvrige seminarer i indhold og forløb. 

Deltagernes egne erfaringer kommer i spil på en anden 

måde, i det der tages udgangspunkt i den enkelte del-

tagers sansninger og indre billeder. 

 

Kenn Carlsen forbereder først deltagerne på, at de nu 

skal lytte til en lydmontage. Han anbefaler dem at lukke 

øjnene for bedre at kunne leve sig ind i historierne. Da 

lydmontagen begynder, giver det god mening - det er 

en meget intens oplevelse, hvor de enkelte menne-

skers stemmer, fortællinger og baggrundslyde fylder alt 

i bevidstheden. 

 

I lydmontagen er der to personer, henholdsvis en ældre 

kvinde og en ældre mand, der fortæller om deres hver-

dag med måltidet som omdrejningspunkt. Kenn Carlsen 

har valgt måltidet, da det er konstituerende for livet, og 

også kan være konstituerende for det sociale. De to 

fortællinger i montagen står i kontrast til hinanden, da 

kvinden trods manglende appetit tvinger sig selv til at 

indtage et simpelt måltid (en rugbrødsmad) stående 

ved vinduet, hvor hun betragter livet udenfor. Manden 

træder derimod ind i et fællesskab, en madklub, hvor 

han spiser sammen med venner og bekendte. Om bor-

det sidder ældre mennesker med meget forskellige 

baggrund og også forskellige nationaliteter, her er en 

åbenhed og højt til loftet, og hvis der kommer en ny til 

bordet, henter man en ekstra stol. 

 

Fælles refleksion 

I den efterfølgende fælles refleksion snakker vi om, 

hvor vigtig den åbenhed er for en, der er ensom. Det er 

meget sårbart som udefrakommende at nærme sig en 

gruppe. Hvis man gentagne gange har taget mod til sig 

og spurgt til, om man må sætte sig men fået afslag - 

”den plads er optaget” - så opgiver man, og får måske 

en endnu større følelse af ensomhed. 

 

Ensomhed er svær at spotte - Kenn Carlsen siger, om 

kvinden i montagen, at det er tilfældigt, at han blev klar 

over, hun havde erfaring med ensomhed: Han besøgte 

hende i forbindelse med noget andet lydarbejde, og da 

han står og snakker med hendes voksne datter, hvor 

de kommer ind på ensomhed, siger datteren noget i 

retning af ”det kender du jo ikke noget til, mor…?” Kvin-

dens tøvende svar var et svar i sig selv. 

 

En deltager fortæller en solstrålehistorie om en kvinde, 

som har mistet alle sine nære relationer (sin mand og 

to søstre). Hun plejede at komme i et aktivitetscenter, 

men efter sin mands dødsfald følte hun sig stigmatise-

ret i omgangen med de andre brugere. I stedet slog 

hun til, da en forebyggende medarbejder foreslog hen-

de at tage på en bustur til Tykland. Da bussen gjorde 

stop til frokost, gik hun ind på restauranten, hvor alle de 

øvrige buspassagerer fordelte sig to og to eller i små 

grupper ved bordene, mens hun ikke vidste, hvor hun 

skulle sætte sig - så føler man sig alene! Men så spurg-

te en mand, om hun ville sidde sammen med ham og 

hans partner og spise. Det blev starten på et langt og 

godt venskab. En anden deltager mener, at det er en 

god idé, at medarbejdere på aktivitetscentre arbejder 

med at ændre kulturen, så ingen føler sig stigmatisere-

de efter tab af nærtstående. 

 

Deltagerne snakker om, at der ligger en stor værdi i, at 

de forebyggende medarbejdere kommer som udefra-

kommende, og som nogle der er vant til at snakke med 

folk – det gør, at folk tør give slip og åbne op for svære 

emner.  
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Stor initiativrigdom i forebyggelse og sundhedsfremme for ældre 
 
Tre meget forskellige tiltag kåret i konkurrencen om at blive ”Årets tiltag” 

 

For andet år i træk har Landsforeningen for ansatte der 

foretager SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjem-

mebesøg (SUFO) udskrevet en konkurrence om nytæn-

kende tiltag fra kommunerne.  

 

Tre tiltag - fra henholdsvis Vejle, Odense og Vordingborg 

kommuner - blev på SUFO’s Årskonference 2019 kåret 

som ”Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for 

ældre 2019”. Kåringen blev overværet af godt 200 med-

lemmer på Hotel Nyborg Strand. SUFO ønsker med kon-

kurrencen at synliggøre og formidle viden om de mange 

gode og nytænkende tiltag inden for forebyggelse og 

sundhedsfremme for ældre, som i disse år udvikles og 

igangsættes i kommunerne.  

 

Bestyrelsesmedlem i SUFO, Helle Treschow Phillipsen, 

sagde i kåringstalen: ”Bestyrelsen vil gerne pointere, at 

alle tre initiativer kan inspirere og omsættes af medarbej-

dere, der varetager de sundhedsfremmende og forebyg-

gende hjemmebesøg. Vi har valgt, at der ikke er ikke en 

første-, anden- og tredjeplads, da de tre initiativer hver for 

sig repræsenterer den mangfoldighed af nye idéer og go-

de initiativer, der er i kommunerne, og som vi gerne vil 

dele med hinanden”. 

 

Det første tiltag fra Vordingborg Kommune har titlen: Fra 

arbejdsliv til seniorliv  Læs mere her. 

 

Det andet tiltag fra Odense Kommune har titlen: ”Fortæl 

for livet” – et socialt projekt for borgere over 90 år 

Læs mere her.  

 

Det tredje tiltag fra Vejle Kommune har titlen: Forsknings-

samarbejde om projekt ”Tab og Livsmod” 

Læs mere her. 

 

Læs hele SUFOs pressemeddelelse på hjemmesiden,  

klik her. 

På billedet fra venstre: Formand for SUFO, Anne Dorthe Prisak, seniorkonsulent Susanne Lindner Hansen fra Vordingborg Kommune,  
sundhedsvejleder Jane Langberg Nielsen fra Vejle Kommune, forebyggelseskonsulent Ida Jespersen fra Odense Kommune 

http://polweb.vordingborg.dk/open/Udvalget%20for%20Sundhed,%20Senior%20og%20%C3%86ldre%20(%C3%85ben)/2018/07-03-2018/Referat%20(%C3%85ben)/07-03-2018%20-%20Bilag%2006.01%20%C3%A5rsrapport%202017%20Forebyggende%20indsa%E2%80%A6.pdf?Mobile=1&Source=%2F_layouts%
https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/samtalegrupper-fortael-for-livet
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/evaluering-af-undervisningsforloeb-samtale-med-mennesker-i-sorg-delprojekt-om-kompetenceudvikling-i-projekt-samtale-om-tab-og-livsmod--til-dig-der-har-mistet(0dabcab8-3a29-444b-8c4c-c95c875e7fae).html
http://www.sufo.dk/arkiver/3185

