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FORORD
Danskerne lever længere, er aktive i hverdagen og er generelt i triv-
sel. Langt de fleste ældre har ingen problemer med at udføre daglig-
dags aktiviteter. Med alderen stiger risikoen dog for at blive ramt af 
sygdom, ligesom funktionsevnen gradvist svækkes. Derfor får nogle 
borgere med tiden behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen. 

Som kommuner er det vores opgave at skabe de rette rammer for 
et godt og selvstændigt ældreliv. Og det er ikke uden udfordringer. 
Den kommunale ældrepleje gennemgår i disse år en række foran-
dringer, der stiller store krav til udviklingen af området. 

Antallet af borgere over 80 år forventes at stige med 161.000 frem 
mod 2030. Det er næsten 2/3 flere ældre, end der er i dag. Og det 
betyder, at ældre i fremtiden vil lægge beslag på stadig flere res-
sourcer – både i kommuner, almen praksis og på hospitalerne. 

Foruden demografien har omlægningen af sundhedsvæsenet og 
kortere indlæggelsestider på hospitalerne betydet, at langt flere 
patienter i dag behandles i kommunalt regi. Det stiller omfattende 
krav til de sundhedsfaglige kompetencer i både hjemmesygeplejen 
og hjemmeplejen. Derfor har vi også oprustet massivt på antallet 
af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i kommunerne 
siden strukturreformen. 

De seneste år er det dog blevet stadig sværere at rekruttere medar-
bejdere til området, bl.a. fordi store medarbejderårgange står til at gå 
på pension, og fordi optaget på uddannelserne har været faldende.

Når forudsætningerne for at løse en kommunal opgave forandres, 
er det nødvendigt at tilpasse sin indsats og tænke i nye løsninger. 
Det er vores opgave at sørge for at justere ind i rette tid, så vi også i 
fremtiden kan yde en god og værdig ældrepleje.

Det er derfor, at vi i kommunerne de senere år har rettet fokus i 
ældreplejen mod, hvordan vi bedst kan understøtte ældre i at klare 
hverdagsopgaver helt eller delvist selv. Det handler i høj grad om 
vha. forebyggelse og rehabilitering at sikre, at ældre trives og kan bi-
beholde et højt funktionsniveau længst muligt. Vi ved, at det er det, 
de ældre selv ønsker.

I KL’s Sundheds- og Ældreudvalg vil vi gerne være med til at under-
støtte udviklingen af fremtidens ældrepleje. Derfor lancerede vi i 
2019 debatoplægget ’Hvad er et godt ældreliv?’, der blev afsættet 
for en række spændende og givende politiske drøftelser med kol-
legaer i kommunalbestyrelserne og andre interessenter rundt om-
kring i landet. 

På debatmøderne fik vi indblik i mange af de gode initiativer, kom-
munerne har sat i gang for at skabe de bedst mulige rammer for et 
godt og selvstændigt ældreliv. I dette katalog har vi derfor valgt at 
sprede nogle af de gode idéer og indsatser, vi er stødt på undervejs. 
Det gælder både indsatser, som udvalget blev introduceret for på 
debatmøderne og på besøg i en række kommuner, og indsatser, 
som KL har researchet sig frem til som led i planlægningen af KL’s 
årlige konferencer. Og det er vores håb, at de kan være med til at in-
spirere til den fortsatte udvikling af vores ældrepleje.

Det er vigtigt at påpege, at Danmark ligesom resten af verden blev 
ramt af covid-19 parallelt med udarbejdelsen af dette katalog. Der-
for har en række af de indsatser, som er beskrevet i kataloget, været 
på standby i en periode. Det er samtidig vigtigt at understrege, at vi 
i kataloget kun kan præsentere et udpluk af alle de gode eksempler, 
der findes rundt omkring. 

Men det her er ikke sidste punktum. I udvalget arbejder vi konti-
nuerligt med udviklingen af ældreområdet. Vi håber derfor, at I vil 
bringe jeres idéer i spil, så vi kan blive ved med at videndele til gavn 
for borgerne. Vi ved, at der er masser af gode idéer derude, som vi 
endnu ikke kender til. Dem hører vi som sagt gerne, så det her er en 
opfordring til, at vi alle bliver ved med at dele vores erfaringer med 
hinanden.

God læselyst. 

På vegne af KL’s Sundheds- og Ældreudvalg
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KOMMUNERNE  
SPILLER EN  
AFGØRENDE ROLLE
Forandringer er en del af hele livet – også 
ældrelivet. Og det er særligt, når livet tager 
en drejning, at man er allermest sårbar. For 
ældre kan det bl.a. øge risikoen for at blive 
syg og udvikle funktionsevnenedsættel-
ser. Det er derfor ofte her, at der kan være 
behov for forebyggende eller rehabiliteren-
de indsatser.

I inspirationskataloget sættes der fokus 
på nogle af de forskellige livssituationer, 
der kan opstå i alderdommen, og der gives 
eksempler på, hvordan kommunerne i dag 
arbejder med at understøtte ældre i at fast-
holde en aktiv og selvstændig hverdag i si-
tuationer som disse. 

Inspirationskataloget er derfor bygget op 
omkring følgende fem livssituationer, der 
kendetegner ældrelivet: 

1. Starten på seniorlivet
2. Når sygdom rammer
3. Tab af ægtefælle
4. Fra egen bolig til plejebolig
5. Den sidste tid

For hver livssituation præsenteres en række 
kommunale eksempler, der skal illustrere, 
hvordan kommunerne i samarbejde med fx 
civilsamfund og pårørende kan yde en æl-
drepleje, som giver borgerne nærvær, om-
sorg og selvstændighed i hverdagen. 

Det er ikke alle ældre, der har behov for 
hjælp i forbindelse med livsforandringer, 
men for dem, som får brug for en støttende 
hånd i en svær situation, kan kommunerne 
spille en afgørende rolle. Kommunerne vur-
derer hver borger med behov ud fra en hel-
hedsbetragtning, hvor der tages højde for 
den enkeltes livsvilkår og ressourcer. Derfor 
har kommunerne også en unik mulighed 
for at finde og tilpasse løsningerne til den 
enkelte.

6 Kommunerne spiller en afgørende rolle
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01 /  
STARTEN PÅ  
SENIORLIVET
Studier viser, at langt de fleste ældre for-
binder et godt ældreliv med muligheden 
for fortsat at leve det liv, de har været vant 
til. Det handler om at have noget at stå op 
til, holde sig i gang, bruge sine evner, være 
noget for andre, fortsætte med at være en 
aktiv del af samfundet og føle sig godt til-
pas i hverdagen.1 

Overgangen fra arbejdsliv til seniorliv kan 
være en stor omvæltning. Tiden skal plud-
selig fyldes ud med andre og nye menings-
fulde aktiviteter, og det kan være svært at 
undvære den daglige interaktion med kol-
legerne. For mange er forberedelse derfor 
en vigtig del af at sikre en god overgang 
til seniorlivet. Det handler dels om at få et 
overblik over økonomien, og dels om at 
afsøge mulighederne for at engagere sig i 
lokalsamfundet og opbygge nye netværk 
uden for arbejdspladsen. 

Selvom overgangen kan være udfordrende, 
er det også en mulighed for at etablere nye, 
mere sunde vaner i hverdagen. Fysisk akti-
vitet er vigtigt for at kunne fastholde et højt 
funktionsniveau længst muligt, og forsk-
ning viser, at motion er med til at forlænge 
antallet af gode år i alderdommen, hvor 
ældre lever uden sygdom, og fortsat kan 
udføre dagligdagsaktiviteter selv.2 

Kommunerne spiller derfor en vigtig rolle i 
forhold til at sikre, at der er forskellige mu-
ligheder for at være aktiv og indgå i positive 
og alsidige fællesskaber i nærområdet. Det 

handler blandt andet om at sikre de rette 
rammer og tilbud, som bidrager til, at senio-
rer i videst mulig udstrækning kan fortsætte 
med at leve et aktivt liv, der er menings-
fuldt for dem. 

En del af den opgave handler om at facili-
tere det gode samarbejde med civilsamfun-
det i forhold til at etablere stærke fælles-
skaber – både for og med de ældre. Frivil-
lige har længe været en vigtig ressource i 
forhold til at sikre en bred vifte af tilbud, og 
mange seniorer involverer sig også selv i fri-

villigt arbejde, når de forlader arbejdsmar-
kedet. De frivillige foreninger kan noget, 
som kommunerne ikke kan. Omvendt kan 
den frivillige indsats ikke erstatte den kom-
munale hjælp. Det handler således om at 
etablere et godt samarbejde på tværs og 
bringe alle ressourcer i spil.

Nedenfor præsenteres et udpluk af de 
eksempler, som KL’s Sundheds- og Ældre-
udvalg er stødt på i forbindelse med debat-
møder rundt i landet.

1 https://patientsikkerhed.dk/content/uploads/2017/09/detgodeseniorliv.pdf

2 https://kommunalsundhed.dk/fysisk-aktivitet-er-saerligt-vigtigt-for-aeldre/

 › KOMMUNENS ROLLE SOM ARBEJDSGIVER 

De seneste år har flere ældre medarbejdere valgt at udskyde pensionslivet for en tid. 
Det er en positiv tendens, som kommunerne løbende arbejder på at understøtte. 
Der er i høj grad brug for de ressourcer og den erfaring, som de ældste medarbejdere 
besidder – særligt i kommunerne, hvor medarbejderne har en høj gennemsnitsalder, 
og hvor der er udsigt til store rekrutteringsudfordringer, som allerede nu opleves 
flere steder i landet. Alene over de næste fem år står godt 9.000 SOSU’er til at gå på 
pension. Kommunerne har derfor også en særlig rolle som arbejdsgiver i forhold til at 
fastholde ældre medarbejdere længst muligt på arbejdsmarkedet. 

Selvom der allerede er gode rammer for seniorer i kommunerne, er der behov for en 
endnu større indsats fremadrettet. I efteråret 2019 præsenterede KL derfor en senior-
politik, der havde til formål at skabe fornyet fokus på dagsordenen. I udspillet kommer 
KL med konkrete anbefalinger og inspiration til, hvordan kommunerne kan gøre det 
attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet og udskyde livet som pensionist. 

KL’s Seniorpolitik: www.kl.dk/media/21287/kl-seniorpolitik.pdf

701 / Starten på seniorlivet
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OVERGANGEN FRA ARBEJDSLIV TIL SENIORLIV

Hvidovre Kommune holder  
temamøder for nye seniorer 
’Ældreliv Hvidovre’ er et forebyggende til-
bud til seniorer i Hvidovre Kommune, der 
er udviklet med udgangspunkt i en sund-
hedsfremmende tankegang. Konceptet 
er udarbejdet i tæt samarbejde mellem 
Sundhedscenteret og Hvidovre Ældreråd, 
og evalueres løbende mellem samarbejds-
partnerne. Tilbuddet består af en lang 
række forskellige indsatser, heriblandt et 
kursusforløb om ældrelivet, hvor seniorer 
har mulighed for at få råd og inspiration til 
at fortsætte en aktiv og selvstændig hver-
dag så længe som muligt. Kurset forløber 
over fire kursusgange, og indeholder blandt 
andet konkrete redskaber, der kan hjælpe 
seniorer med at håndtere udfordringer, som 
kan opstå i ældrelivet. Temaerne på kurset 
spænder derfor lige fra økonomiske og 
juridiske forhold, til tryghed i hjemmet, et 
sundt hverdagsliv samt netværk og fælles-
skaber. De fire kursusgange afholdes én dag 
om ugen i fire uger og på forskellige lokali-
teter i kommunen.

Foruden kursusforløbet består ’Ældreliv 
Hvidovre’ også af informationsmøder 
med titlen ”Velkommen til nye pensioni-
ster”. Overgangen fra arbejdslivet til en ny 
tilværelse som pensionist er en milepæl 
i tilværelsen, der kan give anledning til 
mange spørgsmål og overvejelser: ’Hvor-
dan ser min økonomi ud på længere sigt?’, 
’Hvordan planlægger jeg min nye hverdag?’, 
’Hvordan kommer jeg i gang med at dyrke 
nye interesser?’ og ’Hvad betyder det for 
parforholdet?’. På informationsmøderne 
kan nye og kommende pensionister der-

Aarhus sætter fokus på overgangen  
fra arbejdsliv til pensionsliv
Aarhus Kommune har siden 2018 stået for 
et årligt arrangement i samarbejde med Æl-
dresagen og øvrige aktører i civilsamfundet, 
hvor nye pensionister kan komme og følge 
en sti mod ”Det Sjove, Sunde Seniorliv”. Til 
arrangementet har seniorer mulighed for at 
gå på opdagelse i nogle af de eksisterende 
motions- og fællesskabstilbud, der er i kom-
munen.   

Stien starter med morgenmad og kaffe hos 
Ældresagen, hvorefter der er mulighed for 
at få en smagsprøve på forskellige moti-
onsformer – fx line dance, SMART-træning 
eller udetræning. Til arrangementet vil der 
typisk også være forskellige oplæg i løbet 
af dagen. Det kunne fx være oplæg om 
overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv 
eller indsatser for pårørende. Derefter går 
stien videre til Folkestedet, der er et af kom-
munens frivillighuse. Her introducerer flere 
frivillige fællesskaber deres forskellige til-
bud. Stien slutter hos Folkesundhed Aarhus 
Midt, hvor kommunens giver smagsprøver 
på relevante forebyggelsestilbud.    

Foruden stien mod det sjove, sunde senior-
liv afholder kommunen også stormøder, 
hvor alle der er blevet pensionister det 
seneste år inviteres ind til ind til en snak på 
lokalcentret. På møderne bliver de nye pen-
sionister introduceret til muligheden for at 
blive del af et fællesskab – fx via kommu-
nens forskellige træningstilbud til seniorer 
eller ved at blive frivillig i en lokal forening.

for komme og få svar på deres spørgsmål 
og samtidig høre om mulighederne for 
at være aktiv pensionist i Hvidovre Kom-
mune. På møderne deltager forskellige 
oplægsholdere med lokalt kendskab til 
kommunens kultur og foreningsliv, og 
der bliver blandt andet holdt oplæg om 
emner som fx ’Økonomi og pension’, ’Fra 
arbejdsliv til aktiv pensionist’, ’Sund livsstil’ 
og ’Identitet, interesser og fællesskaber”. 
Informationsmøderne har været afholdt 
siden efteråret 2016, og har alle været 
velbesøgte. Oplæggene om økonomi og 
pensionsforhold tiltrækker særligt nogle 
af de ældre mænd til møderne, som ellers 
kan være en sværere målgruppe at fat i. 
Informationsmøderne er således også en 
god indgang til at præsentere mænd, der 
er i risiko for at blive ensomme, for nogle 
af de forskellige aktivitetstilbud, der findes 
i kommunen. 

Som led i ’Ældreliv Hvidovre’ afholder 
sundhedscenteret desuden 1-2 årlige 
temadage for seniorer om et sundheds-
relateret emne. Temadagene kan fx have 
fokus på fysisk aktivitet, og på hvordan 
man som ældre kan holde sig aktiv bl.a. 
gennem kommunens lokale idrætsfor-
eninger. Sundhedscenteret inviterer altid 
en ekstern oplægsholder til temadagene 
– fx har Thomas Evers Poulsen, Peter 
Lund Madsen, Chris Macdonald og Peter 
Qvortrup Geisling tidligere holdt oplæg. 
Derudover indeholder ’Ældreliv Hvidovre’ 
også mindre temamøder med specifikke 
emner. Der har fx været afholdt første-
hjælpskurser for seniorer med fokus på 
brug af hjertestarter.
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GODE RAMMER FOR ET AKTIVT SENIORLIV

”Bevæg dig for livet – Senior”  
i Aabenraa Kommune  
En række kommuner har de seneste år ind-
gået partnerskaber med Danske Gymnastik- 
og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks 
Idrætsforbund (DIF), der står bag indsatsen 
”Bevæg dig for livet”. Heraf har fem kom-
muner indgået aftaler specifikt omkring 
seniorer. Det gælder Aabenraa, Haderslev, 
Aarhus, Brønderslev og Vesthimmerland. 

”Bevæg dig for livet – Senior” har til formål 
at få flere seniorer til at være fysisk aktive 
og blive en del af de lokale foreningsliv. 
Mere end 450.000 seniorer over 60 år dyr-
ker i dag idræt i foreningslivet, og i takt med 
at flere bliver ældre, stiger potentialet for 
medlemsvækst i aldersgruppen også. En del 
af projektet handler derfor om at styrke til-
buddene til seniorer i kommunerne, og der 
er allerede en lang række aktiviteter i gang 
de enkelte steder, som understøtter indsat-
sen for regelmæssig motion.  

I Aabenraa har kommunen blandt andet 
valgt at understøtte engagerede frivillige 
i at etablere nye gå-fællesskaber, hvor se-
niorer mødes én gang om ugen til en gåtur 

i naturen. De frivillige står selv for at ar-
rangere turene, der hidtil har været en stor 
succes. I juni 2018 lavede kommunen et 
forsøg, der viste, at knap 700 mødte op til 
en eller flere af de 40 gåture, som ti frivil-
lige arrangerede i løbet af måneden. I dag 
findes der 28 gå-fællesskaber i kommunen, 
der mødes på ugentlig basis. Typisk går mel-
lem fem og 30 seniorer med på hver tur. Gå-
fællesskaberne er en blanding af eksisteren-
de gå-hold og nye gå-hold, som både kan 
være forankret privat, i en idrætsforening, et 
aktivitetscenter eller i Ældresagen. En lands-
dækkende seniorundersøgelse foretaget 
af Epinion viser da også, at raske gåture og 
cykling er de mest foretrukne motionsfor-
mer – særligt blandt de seniorer, der ellers 
ikke er fysisk aktive. Gå-fællesskaberne kan 
således også være en god måde at komme 
i gang på. 

Foruden gå-fællesskaberne har Aabenraa 
Kommune iværksat en række andre initiati-
ver, såsom floorball, SMART-træning, multi-
motion, bordtennis, vandgymnastik, senior-
kajak, krolf, petanque, seniordansekursus, 
stolemotionskursus mv., der ligeledes er 
med til at understøtte målsætningen om 

flere aktive seniorer. Da det kan være svært 
at lokke motionsuvante seniorer til de tra-
ditionelle idrætsfaciliteter, har kommunen 
desuden indledt et samarbejde med det 
største boligselskab i Aabenraa, BoligSyd, 
med henblik på at gøre tilbuddene nemt 
tilgængelige i lokalområdet. Som led ind-
satsen har boligselskabet oprettet forenin-
gen BoligSyds Idrætsvenner, og i fællesskab 
med kommunen har foreningen afholdt 
en aktivitetsdag samt etableret krolfhold, 
stolemotionshold og gå-fællesskaber med 
forventning om flere. 

Konsulentvirksomheden Ineva lavede i 
2019 en evaluering af hele projekt ’Bevæg 
dig for livet – Senior’. Evalueringen viste, at 
centrale aktører i projektet oplevede, at de 
seniorer, som allerede var aktive, blev mere 
aktive grundet det ekstra fokus på målgrup-
pen samt de ekstra aktiviteter, der er igang-
sat. Derudover oplevede aktørerne også, at 
indsatsen fik fat i nogle af de borgere, der 
hidtil havde været fysisk inaktive.

www.aabenraa.dk/vores-kommune/ 
fritid/bevaeg-dig-for-livet-senior/
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”Kom med!” – et samarbejde  
mellem Hillerød Kommune  
og Frivilligcenter Hillerød
Hillerød Kommune, Frivilligcenter Hillerød 
og en række lokale foreninger har siden 
2014 været en del af netværket ”Kom 
med!”, der har til formål at støtte ældre i 
at deltage i sociale og aktive fællesskaber, 
som kan styrke deres livskvalitet og trivsel. 

”Kom med!” henvender sig til alle ældre i 
kommunen. En del af indsatsen handler 
dog om at forebygge og reducere ensom-
hed blandt ældre, der enten er sårbare, iso-
lerede eller på anden vis står uden for fæl-
lesskabet. Det kan fx være ældre, der netop 
har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, 
og som har svært ved at få gang i nye ruti-
ner og vaner. 

I sådan en situation spiller kommunale med-
arbejdere og frivillige en vigtig rolle i forhold 
til at afhjælpe og forebygge ensomhed og 
inaktivitet. Fx er hjemmeplejen, pårørende-
konsulenter og forebyggelseskonsulenter 
i kommunen med til at sprede budskaber 
om lokale aktiviteter og det gode ved at del-
tage i fællesskaber. Samtidig arbejder kom-
munen og en række lokale foreninger på 
at engagere frivillige ”fællesskabsagenter”, 
der gennem samtaler kan forsøge at få flere 
ældre ind i nye fællesskaber og aktiviteter.

”Kom med!” formidler de eksisterende til-
bud til seniorer, der findes i de forskellige 
lokale foreninger. Det kan fx være tilbud 
om alt lige fra besøgsvenner og gå-grupper 
til vandgymnastik, krolf og sangcaféer. For 
at skabe overblik over de mange forskel-
lige tilbud, der er for seniorer i Hillerød, har 
kommunen lavet en folder, der samler de 
mange aktiviteter, hvor ældre kan komme 
og være med eller få støtte og vejledning. 
Med tiden er kataloget blevet et udbredt 
redskab til formidling af konkrete aktiviteter 
blandt kommunens ”frontmedarbejdere”. 

En del af indsatsen består også i at dele 
viden om ensomhed og fællesskaber, og fx 
at skabe øget bevidsthed blandt forenings-
repræsentanter om, hvordan man bedst 
tager imod nye medlemmer, og blandt 
medarbejdere i kommunen om, hvordan 
man kan tale med borgere, der føler sig en-
somme.

Medlemmerne i netværket oplever gene-
relt, at ”Kom med!” fungerer som en slags 
”knudepunkt” i forhold til at få afprøvet, 
igangsat og formidlet nye initiativer for 
ældre. Samtidig har netværket været med 
til at understøtte et godt samarbejde på 
tværs af kommune og foreninger.

Seniormotionsdage i  
Frederiksberg Kommune 
Frederiksberg Kommune har i de seneste år 
afholdt halvårlige motionsdage for ældre, 
hvor borgerne kan komme og prøve for-
skellige former for motion. Dels en uden-
dørs ”Seniormotionsdag” i sensommeren 
– dels et indendørs ”Spring For Livet-event” 
om vinteren.

Det er kommunens Sundhedscenter, der 
står for ”Seniormotionsdagen” i tæt sam-
arbejde med Frederiksberg Idræts-Union, 
samt en række lokale ældre-aktører. Initiati-
vet skal ses i sammenhæng med en række 
”Kom og Prøv”-aktiviteter, hvor kommu-
nens motionsvejledere tager borgere med 
på prøvetimer i seniorvenlige foreningers 
almindelige ugentlige træning. Formålet 
med idrætsdagen er blandt andet at intro-
ducere og inspirere flere motionsuvante 
seniorer til aktivitet og bevægelse ved at 
bygge bro mellem seniorerne og de etab-
lerede motionstilbud og foreninger, der 
henvender sig til målgruppen. Den 3. sep-
tember 2019 blev ”Seniormotionsdagen” 
afholdt for anden gang, hvor omkring 100 
ældre deltog til arrangementet i Linde-
vangsparken. 

”Spring for Livet” er et samarbejde mellem 
Frederiksberg Kommune og DGI Storkøben-
havn, der tilsvarende handler om at intro-
ducere og motivere seniorer til nye aktivi-
teter og motionsfælleskaber i hverdagen. 
”Spring For Livet”-dagen er et større event 
med fælles spisning undervejs, infostande 
og en række træningsaktiviteter, der kan 
prøves. I februar 2020 deltog ca. 800 senio-
rer i dagen, hvor det var muligt at afprøve 
nye træningsformer såsom gå-håndbold, 
hiphop for seniorer, fægtning og SMART-tra-
ining. Ud over selve eventet, består ”Spring 
For Livet” af en facebookside, der løbende 
fortæller om åbne prøvetræninger i idræts-
foreninger og hos andre organisationer 
med motion på programmet. 

https://sund.frederiksberg.dk/

www.springforlivet.dgi.dk/

https://sund.frederiksberg.dk/
http://www.springforlivet.dgi.dk/
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”Aktiv Torsdag” i  
Holstebro Kommune
Holstebro Kommune har siden efteråret 
2017 kørt indsatsen ’Aktiv Torsdag’ i sam-
arbejde med DGI Vestjylland, Ældresagen i 
Holstebro og Holstebro Firmaidræt, der har 
til formål at styrke den fysiske og psykiske 
sundhed hos borgerne i kommunen. ’Aktiv 
Torsdag’ er et tilbud om fysisk aktivitet, 
samvær, sjov, fællesskab og sang, der hen-
vender sig til seniorer og andre borgere i 
Holstebro Kommune, som har mulighed for 
at deltage torsdag formiddag. 

Det er både et ekstra tilbud til dem, der i 
forvejen er godt i gang med bevægelse og 
en del af et fællesskab, og til dem, der nor-
malt ikke dyrker motion, men som har lyst 
til at være sammen med andre og prøve 
kræfter med de mange forskellige mulighe-
der, der er for bevægelse. 

’Aktiv Torsdag’ begynder med en kop kaffe/
te, et stykke brød og en sang. Herefter er der 
opvarmning i samlet flok, og det sker under 
vejledning af kyndige instruktører. Instruktø-
rerne er vant til at instruere i bevægelse på 
mange niveauer, så alle kan være med. 

Efter opvarmningen er der frit valg mellem 
mange forskellige former for bevægelse, 
der kan bringe smilet og sveden frem. Det 
gælder blandt andet badminton, bordten-
nis, dart, elastik-træning, fitness, floorball, 
frisbee-golf, hulahopringe, krocket, pe-
tanque, stavgang, vikingespil, volleyball og 
meget mere. 

De frivillige instruktører bag ’Aktiv Torsdag’ 
blev i 2017 belønnet for deres store indsats 
med Holstebro Kommunes Ældrepris.

https://aktivtorsdag.dk/

SOCIALE FÆLLESSKABER FOR OG MED ÆLDRE

Hemingway Club  
– et fællesskab for ældre mænd
Hemingway Club er et socialt netværk for 
modne mænd i alderen 60+, der bygger på 
frivillighed og fællesskab. Den første Hemi-
ngway Club blev etableret af Frivilligcenter 
og Selvhjælp Gentofte i efteråret 2013 som 
en sundhedsfremmende indsats, der havde 
til formål at forebygge og bekæmpe ufrivil-
lig ensomhed blandt ældre mænd, men 
er senere spredt til en række andre kom-
muner. 

Behovet for at være del af et lokalt fælles-
skab med andre mænd har vist sig at være 
meget større end forventet. Den første He-
mingway Club blev så hurtigt en succes, at 
man allerede i efteråret 2014 måtte oprette 

en venteliste, da tilstrømningen af medlem-
mer oversteg mødelokalets makskapacitet. 
Siden da er det gået stærkt med at etablere 
nye klubber. Alene i Greve kunne man i ef-
teråret 2019 fejre oprettelsen af den tredje 
Hemingway Club, hvor 25 mænd havde 
tilmeldt sig fra start af. Der findes i dag 16 
klubber på Sjælland, og der er planer om 
at etablere flere nye klubber på landsplan. I 
2019 bevilligede Veluxfonden 2,2 mio. kr. til 
at udbrede konceptet til hele Danmark over 
de næste tre år.

Hemingway klubberne er drevet på frivillig 
basis af målgruppen selv, dvs. seniorherrer, 
der arrangerer ugentlige møder i forskel-
lige interessegrupper, de selv skaber. Det 
kan være forskellige former for sociale fæl-

lesskaber om fx motion, udflugter, teater/
biografbesøg, fællesspisning eller foredrag. 
Klubberne er således blevet et frirum, 
der for mange mænd har været med til at 
skabe livsglæde, oplevelser, kammeratskab 
og sammenhold.

Klubberne henvender sig primært til selv-
hjulpne og nysgerrige mænd, der er gået på 
pension, og som gerne vil etablere et nyt 
netværk, der kan erstatte det, de tidligere 
havde qua deres arbejde. Erfaringerne viser 
da også, at klubberne reducerer ensomhed, 
øger trivsel og samtidig styrker deltagelsen 
i lokalsamfundet, da flere også bliver frivil-
lige andre steder.

https://hemingwayclub.dk/
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Del din passion – ressourcestærke  
ældre møder sårbare unge
Mange ældre vælger at engagere sig som 
frivillige, når de er gået på pension. I Ods-
herred Kommune er der særlig fokus på at 
inddrage frivillige ældre i indsatsen for at 
hjælpe udsatte unge med at finde fodfæ-
ste. Kommunen gik i 2018 sammen med 
en række frivillige foreninger og Socialt 
Udviklingscenter (SUS) omkring projektet 
”Del din passion”, der er finansieret af Velux 
Fonden. Projektet har til formål at udvikle 
og afprøve metoder til, hvordan man kan 
skabe interessefællesskaber mellem ældre 
og udsatte unge til begge parters fordel. 

Projektet henvender sig til ressourcestærke 
ældre, der har lyst til at invitere unge med 
ind i det, de er optagede af og engagerede 
i. Et af målene med projektet er dog også 
at aktivere nogle af de ældre, der ellers ikke 
ville have meldt sig som frivillige, men som 
gerne vil engagere sig yderligere i det, de i 
forvejen interesserer sig for, og hvor frivillig-
heden blot består i at dele deres passionen 
med en ung. 

Indsatsen fungerer således ved, at de 
ældre bliver matchet med en ung, hvis der 
viser sig at være et interessefællesskab. Da 
mange af de ældre i projektet er frivillige i 
lokale foreninger, som fx Nykøbing Sj. Skyt-
teforening og Gammel Scene på Odsherred 
Teater, kan projektet også være en indgang 
for de unge til det lokale foreningsliv. 

”Del din passion” har indtil videre vist, at når 
det lykkedes at finde et godt match inden 
for et fælles interesseområde, så kan det 
blive et givende og varigt fællesskab for 
begge parter. Den endelige metodeopsam-
ling og evaluering forventes at ligge klar i 
løbet af 2021.

www.odsherred.dk/nyheder/unge-og- 
aeldre-moedes-om-en-faelles-interesse

Mindre ensomhed og mere  
integration i én indsats
KL’s Sundheds- og Ældreudvalg stiftede på 
et debatmøde med relevante interessenter 
på ældreområdet bekendtskab med den 
socialøkonomiske virksomhed Elderlearn, 
der siden 2017 har arbejdet på at matche 
potentielt ensomme ældre med sprogstu-
derende udlændinge, der ønsker at lære 
bedre dansk. Ved at matche de to målgrup-
per får ældre, der er ensomme eller i risiko 
for ensomhed, nyt selskab, der kan skabe 
trivsel og glæde i hverdagen. Samtidig er de 
med til at hjælpe udlændinge, der vil lære 
sproget og integreres i det danske samfund. 
På den måde får de ældre også mulighed 
for at gøre en konkret forskel og danne en 
meningsfuld relation.

De ældre og de sprogstuderende udlæn-
dinge bliver de matchet ud fra afstand til 
hinanden, ønsket tidsrum og interesser. Når 
der er fundet et match, får begge parter be-
sked, og de bliver hjulpet med at arrangere 
det første møde. For at sikre et trygt og 
godt første møde, bliver der sendt spørgs-
mål med emner, der kan tales om, og der-
udover indhentes der straffeattest for alle 
de sprogstuderende, der skal besøge en 
ældre. Efter mødet bliver der også fulgt op 
på, hvordan det er gået. 

Siden sin opstart har Elderlearn i samar-
bejde med 10 kommuner matchet mere 
end 1.500 udlændinge og ældre, og virk-
somheden oplever stigende efterspørgsel 
på tværs af kommuner i hele landet. Pt. står 
450 udlændinge på venteliste for at øve det 
danske sprog og få indblik i dansk kultur via 
møder med ældre danskere. 

Elderlearn er finansieret via fondsstøtte 
fra Ensomme Gamles Værn og de kommu-
nale samarbejdspartnere. Kommunernes 
vigtigste opgave som samarbejdspartner 
er i selve opstartsfasen, hvor de kan være 

med til at ”åbne døre” og sætte Elderlearn 
i kontakt med kommunens sprogskole(r), 
plejehjem, aktivitetscentre, hjemmepleje 
mm. Aktivitetsmedarbejdere eller medar-
bejdere i hjemmeplejen kan blandt andet 
være med til at opspore og understøtte 
ældre borgere i målgruppen i at melde sig 
som frivillig. En del af virksomhedens over-
skud går dog også til at prøve nye initiativer 
af, for at blive klogere på, hvordan man kan 
opspore ældre, der ikke har meget kontakt 
med kommunen.

Som det seneste er Elderlearn og Danske 
Seniorer gået sammen om projektet ’Frivil-
lighed til alle ældre’, der skal kører i Holste-
bro, Sorø, Favrskov og Syddjurs Kommune 
fra 2020-2022. Formålet med projektet er 
blandt andet at undersøge, hvordan ældre 
og udlændinge matches bedst, og hvordan 
lokale seniorforeninger kan inddrages i pro-
jektet.

En evaluering fra 2018 foretaget af Center 
for Humanistisk Sundhedsforskning ved Kø-
benhavns Universitet har indtil videre vist 
positive resultater for konceptet. 96 pct. af 
de ældre i undersøgelsen føler, de har været 
til gavn, og 3 ud af 5 par mødes fortsat 
ugentligt efter tre måneder.

www.elderlearn.dk/

https://nordeafonden.dk/projekter/ 
frivillighed-til-alle-aeldre

https://core.ku.dk/nyhedsliste/mindre- 
ensomhed-og-mere-integration/

https://www.odsherred.dk/nyheder/unge-og-aeldre-moedes-om-en-faelles-interesse
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https://nordeafonden.dk/projekter/frivillighed-til-alle-aeldre
https://core.ku.dk/nyhedsliste/mindre-ensomhed-og-mere-integration/
https://core.ku.dk/nyhedsliste/mindre-ensomhed-og-mere-integration/
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02 /  
NÅR SYGDOM  
RAMMER
Danskerne lever længere – og med alderen 
stiger risikoen for sygdom og funktions-
nedsættelse. Derfor er der i dag langt flere 
ældre borgere end tidligere, som lever med 
en eller flere kroniske sygdomme. De mest 
udbredte sygdomme blandt ældre over 65 
år er type 2-diabetes, knogleskørhed, KOL, 
astma og demens.3  

De fleste mennesker kan lære selv at me-
stre deres sygdom og funktionsnedsæt-
telse og langt hen ad vejen opretholde 
en hverdag, som de kender. Derfor har 
kommunerne de seneste år arbejdet på at 
omlægge ældreplejen fra kompenserende 
ydelser til i langt højere grad at have et re-
habiliterende sigte, hvor borgere, som fx 
oplever funktionsnedsættelser på grund af 
sygdom, hjælpes til igen at kunne mestre 
egen hverdag. Rehabilitering kan være en 
helt afgørende faktor for, at mennesker 
med kronisk sygdom kan genvinde eller 
opretholde funktionsevnen og dermed 
bevare et selvstændigt og meningsfuldt 
hverdagsliv.

Det er meget individuelt, hvordan den 
enkelte bedst hjælpes og understøttes til 
at leve en selvstændig hverdag. For nogle 
handler det om at få hjælp til at genvinde 

tabt funktionsevne, fx efter et fald. For 
andre handler det om at lære at tackle en 
ny sygdom og håndtere medicin, eller om 
at finde ud af hvordan hverdagen kan leves 
med mere varige funktionsnedsættelser.

Kommunerne har i dag mange forskellige 
rehabiliterende indsatser. Flere tilbyder fx 
selvscreening, rådgivning og vejledning, og 
arbejder med at ansvarliggøre familier og 
netværk og etablere sociale fællesskaber. 
Derudover introducerer mange kommuner 
også borgerne for teknologi og metoder, 
som kan øge deres selvhjulpenhed. Fælles 
for alle disse indsatser er målet om, at den 
enkelte igen skal mestre så meget af sin 
egen hverdag som muligt.

For mange, der rammes af sygdom, er øn-
sket om at kunne genvinde tidligere fær-
digheder en vigtig motivationsfaktor. Det 
samme gælder ønsket om at kunne leve sit 
liv og udføre daglige aktiviteter uafhængigt 
af hjælp fra andre. Derfor er mange også 

mere motiveret for livstilsændringer, når 
de fx bliver udsat for akut sygdom eller et 
uheld, der svækker funktionsevnen.4  

Et vigtigt element i den rehabiliterende ind-
sats er derfor også at sikre en god overgang, 
når rehabiliteringsforløbet afsluttes, og 
hverdagen begynder igen. Fokus på en god 
efterbyggelsesindsats kan være med til at 
sikre, at borgere opretholder deres nye livs-
stil og genvundne funktionsniveau længst 
muligt efter et endt træningsforløb. Kom-
munerne spiller her en vigtig rolle i forhold 
til at formidle kontakt mellem den enkelte 
borger og relevante tilbud i lokalsamfundet, 
så borgeren kan opretholde en aktiv livsstil 
efter forløbets afslutning.

Der findes rigtig mange gode eksempler 
på, hvordan kommunerne arbejder på at 
understøtte en god og selvstændig alder-
dom, når sygdom rammer. KL’s Sundheds- 
og Ældreudvalg har samlet et par af eksem-
plerne her.

3 www.kl.dk/nyheder/makro-analyseenheden/social-og-sundhed/stigning-i-forekomsten-af- 

kronisk-sygdom-blandt-aeldre/

4 https://pure.vive.dk/ws/files/2034481/10972_notat_aeldres-deltagelse-i-rehabilitering.pdf
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FRA REHABILITERINGSFORLØB  
TIL EN AKTIV HVERDAG

”Sundheds på tværs”  
i Brønderslev Kommune
For mange borgere kan det kan være en 
udfordring at holde fast i nye livsstilsvaner 
efter et endt rehabiliteringsforløb. I efter-
året 2018 indledte Brønderslev Kommune 
derfor et tværgående samarbejde om pi-
lotprojektet ’Sundhed på tværs’ med hen-
blik på at skabe bedre overgange mellem 
kommunens forebyggelses- og rehabilite-
ringstilbud og de motionstilbud, der findes 
i foreningsregi. Formålet var at understøtte 
borgere, der modtog et kommunalt fore-
byggelses- eller rehabiliteringstilbud, i at 
fastholde deres aktivitetsniveau og moti-
onsvaner gennem blivende foreningstilbud. 

Som led i projektet blev rehabiliterings-
hold for borgere med KOL, diabetes og 
hjertesygdomme derfor introduceret til 
forskellige foreningstilbud undervejs i for-
løbet. Konkret fik rehabiliteringsholdene 
fastlagt to foreningsbesøg, og forløbet blev 
forlænget fra 10 til 12 uger. Samtidig blev 
træningsfrekvensen i slutningen nedsat i 
kommunalt regi, så borgerne sideløbende 
kunne træne i et af de to foreningstilbud, de 
var blevet præsenteret for undervejs. 

I alt var seks lokale idrætsforeninger med i 
projektet: Brønderslev Svømmeklub, Brøn-
derslev Floorball Club, Thise IF, Hjallerup 
Svømmeklub, Dronninglund IF Fodbold og 
Dronninglund Gymnastikforening. Forenin-
gernes aktiviteter spændte fra svømning, 
floorball, fodbold, gymnastik til naturtræ-
ning. Som et centralt aspekt i samarbejdet 
med foreningerne gennemgik de frivillige 
ledere og instruktører en opkvalificering, 
så de var klædt på til at levere relevante 

aktivitetstilbud til målgrupperne, der både 
udfordrede og matchede, og som havde en 
form, der var attraktiv for målgruppen. Op-
kvalificeringen blev forestået af kommunale 
fysioterapeuter og projektgruppen, hvilket 
medvirkede til at der blev skabt et netværk 
mellem de ansatte på sundhedscentrene 
og kommunens idrætsforeninger, der knyt-
tede parterne tættere sammen.

Evalueringen af pilotprojektet viser, at bor-
gerne syntes, at det var en god oplevelse 
at komme ud af sundhedshusene og prøve 
andre træningsformer af i de forskellige for-
eningstilbud. Op mod 80 pct. af borgerne 
på hjerte-, diabetes- og KOL-rehabiliterings-
holdene med ude at prøve et eller flere af 
foreningstilbuddene, og 25 pct. af dem var 
i perioden efter rehabiliteringsforløbets af-
slutning en del af foreningstilbuddet. Efter 
seks måneder var knap 20 pct. af borgerne 
fastholdt i et foreningstilbud.

På baggrund af de positive erfaringer har 
kommunen valgt at gøre foreningsbe-
søgene til en integreret del af en række 
kronikerrehabiliteringsforløb. Brønderslev 
Kommune har desuden søgt og fået bevil-
liget satspuljemidler til ’Sundhed, Motion 
og Fællesskab’, der er en udvidelse af pilot-
projektet. I det nye projekt har kommunen 
fokus på styrke borgerens sundhed både 
fysisk og mentalt ved at bygge bro mellem 
de kommunale sundheds- og/eller beskæf-
tigelsestilbud og tilbuddene i de lokale 
idrætsforeninger. 

www.bronderslev.dk/~/media/ESDH/ 
committees/152/1870/Punkt_3_Bilag_1_
Sundhed_paa_tvaers.pdf

Aabenraa Kommune og  
Røde Kors samarbejder om  
indsatsen ”Kom godt hjem”
Det kan føles utrygt at komme hjem fra 
hospitalet – særligt for ældre, der har et 
begrænset netværk, og som mangler over-
skud til at benytte tilbud i nærområdet. 
Aabenraa Kommune er derfor gået sam-
men med Røde Kors om pilotprojektet 
”Kom godt hjem”, der har til formål at sikre 
socialt sårbare ældre en tryg overgang fra 
hospital til eget hjem.

I projektet hjælper frivillige fra Røde Kors 
enlige ældre, der er i en særligt sårbar situa-
tion, med at finde sig til rette i den første 
tid efter udskrivelsen. Kontakten kan vare 
lige fra 1-6 måneder, hvor den ældre fx har 
mulighed for at få besøg og tale om hverda-
gen, sygdom og udfordringer eller få hjælp 
til at søge information og støtte. Hjælpen 
kan også bestå i at sikre rent nyt tøj, fore-
tage indkøb, gå med til aftaler hos læge/på 
hospitalet, skabe strukturer og rutiner eller 
finde lokale aktiviteter og tilbud og eventu-
elt gå med de første gange.

I Aabenraa Kommuner håber man, at ind-
satsen kan være med til at skabe tryghed 
og understøtte en god sektorovergang fra 
hospitalet til eget hjem for enlige ældre – 
og forhåbentlig også forebygge, at den en-
kelte får en forværring af sin situation efter 
udskrivelsen. 

https://jv.dk/artikel/aktiviteter-med-mening

https://www.bronderslev.dk/~/media/ESDH/committees/152/1870/Punkt_3_Bilag_1_Sundhed_paa_tvaers.pdf
https://www.bronderslev.dk/~/media/ESDH/committees/152/1870/Punkt_3_Bilag_1_Sundhed_paa_tvaers.pdf
https://www.bronderslev.dk/~/media/ESDH/committees/152/1870/Punkt_3_Bilag_1_Sundhed_paa_tvaers.pdf
https://jv.dk/artikel/aktiviteter-med-mening
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Fokus på ”efterbyggelse”  
forebygger fornyet behov for hjælp
Aalborg Kommune har siden 2018 arbejdet 
systematisk med ’efterbyggelse’. Formålet 
med efterbyggelse er at fastholde borger-
nes genvundne funktionsniveau efter endt 
rehabiliteringsforløb og dermed udsætte 
behovet for yderligere hjælp. Ved at følge 
op på, hvordan borgerne trives efter et 
rehabiliteringsforløb – fx i forhold til en-
somhed, sygdom, indlæggelser, inaktivitet 
og funktionstab, er det muligt at forebygge 
fornyet behov for hjælp, og fastholde livs-
kvaliteten hos den enkelte. 

Konkret har Aalborg Kommune etableret et 
’efterbyggelsesteam’ som en del af visitati-
onsenheden. Medarbejderne i teamet har 
alle erfaring fra visitationsenheden og er 
trænede i at arbejde og tænke rehabiliteren-
de, hvilket er et centralt element i indsatsen. 
Medarbejderne har desuden kompetence 
til fx at bevillige et træningsforløb eller et 
mindre ganghjælpemiddel, hvis det vurde-
res aktuelt i forhold til efterbyggelsesindsat-

sen. Herved undgår borgerne, at der inddra-
ges flere medarbejdere end nødvendigt, og 
samtidig opnås der en smidig arbejdsgang.

Efterbyggelsesindsatsen henvender sig 
til borgere, der er blevet selvhjulpne eller 
delvis selvhjulpne efter et § 83a rehabili-
teringsforløb. Derudover besøger teamet 
også borgere, der generelt er ensomme 
eller inaktive, og som ønsker støtte til op-
start af aktiviteter i eller uden for hjemmet. 
Teammedarbejderne besøger borgerne 
to måneder efter, at de har afsluttet deres 
rehabiliteringsforløb. Ved besøget drøftes 
borgers generelle trivsel ud fra en række 
parametre og samtidig screenes der for fak-
torer, der spiller ind på funktionsniveauet. 
Hvis det vurderes aktuelt, iværksættes 
der en passende forebyggende indsats. 
Indsatsen kan fx være støtte til opstart i et 
aktivitetstilbud eller en forening. Det kan 
også være bustræning ift. at komme på ak-
tivitetscenter eller lignende. En vigtig del 
af indsatsen er generelt også at informere 
borgerne om tilbud i nærområdet. 

For at kunne finde de rette tilbud har efter-
byggelsesteamet opbygget stor viden om 
aktivitetscentre, klubber, frivillige foreninger 
mv., og udviklet et godt samarbejde med 
relevante aktører i lokalområdet. Teamet 
har også opnået gode resultater i forhold 
til at få borgerne i gang med en aktivitet. En 
stor del af de borgere, der har været i kon-
takt med efterbyggelsesteamet, er startet i 
et aktivitetscenter, en klub/forening eller et 
andet fællesskab. Og selvom aktiviteterne 
ikke direkte handler om at vedligeholde 
det fysiske funktionsniveau, så kan det at 
komme ud blandt andre og deltage i akti-
viteter indirekte have en positiv betydning 
i forhold til at kunne klare sig i eget hjem. 
Seks måneder efter at borgerne har været i 
kontakt med efterbyggelsesteamet, er det 
stadig næsten alle, der enten ikke får hjælp 
fra kommunen eller får den samme hjælp 
som hidtil.
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VELFÆRDSTEKNOLOGI SKABER  
FLEKSIBILITET I INDSATSEN

Teknologi øger motivationen  
til genoptræning i Gladsaxe
Borgernes motivation for træning i daglig-
dagen er en vigtig forudsætning for rehabi-
litering og selvhjulpenhed efter hospitals-
indlæggelse. I Gladsaxe Kommune har man 
haft stor succes med at bruge teknologiske 
hjælpemidler til at motivere borgere med 
behov for genoptræning eller vedligehol-
dende træning. Kommunen arbejder med 
forskellige former for teknologiske hjælpe-
midler, heriblandt ICURA trainer, der i første 
omgang er målrettet diagnosespecifik gen-
optræning af borgere med en ny hofte eller 
et nyt knæ.

Teknologien består af en app, hvor borge-
ren blandt andet kan se, hvilke øvelser der 
skal udføres, få en direkte feedback med 
honorering af korrekt udførte øvelser og se 
statistik over sin egen træning. App’en mod-
tager informationerne fra fem bevægelses-
sensorer, der er placeret i elastikbånd på 
borgerens ben og rundt om livet. Sensorer-
ne registrerer og analyserer både kvantitet 
og kvalitet i de specifikke øvelser. Teknolo-

gien giver også fysioterapeuterne mulighed 
for at oprette og følge borgernes træning 
via en web-adgang til ICURA Manager syste-
met. Her kan fysioterapeuten sammensæt-
te borgerens individuelle øvelsesprogram, 
ændre sværhedsgrader og udskifte øvelser 
undervejs i forløbet. Det er også her, at fy-
sioterapeuten kan følge, om den fastsatte 
hjemmetræning går som forventet samt 
forberede borgernes fremmøde til fælles 
holdtræning.

Blandt borgere der tidligere har genoptræ-
net via et traditionelt forløb, i forbindelse 
med en tidligere operation i hofte eller knæ, 
gives der udtryk for stor tilfredshed med 
teknologien og det nye forløb. Øvelsespro-
grammet er tydeligt, borgerne får feedback, 
mens de træner og kan se i statistikpro-
grammet, hvordan det er gået. Borgerne op-
lever også, at de i højere grad får gennem-
ført hjemmetræning i ICURA-forløb end ved 
traditionel holdtræning, fordi teknologien 
virker motiverende. Generelt har brugen af 
teknologi medført høj patienttilfredshed og 
mere fleksible og motiverende forløb for 

borgerne, der også tager mere ejerskab for 
egen træning. Fysioterapeuterne oplever 
også, at der er bedre mulighed for at følge 
borgernes hjemmetræning og vejlede i de 
næste skridt i genoptræningsforløbet. Sam-
tidig opnår borgerne samme træningseffekt 
trods færre fremmøder på genoptrænings-
centret end i traditionelle forløb.

Foruden ICURA trainer gør Gladsaxe fx også 
brug skærmtræning i forbindelse med gen-
optræningsforløb. Kommunen stiller en 
computer til rådighed, som præsenterer 
træningsøvelserne i en video. Kameraet i 
computeren registrerer den udførte træ-
ning, som fysioterapeuten så kan følge via 
en hjemmeside.  

www.kl.dk/nyheder/momentum/2020/
nr-2/teknologiske-loesninger-oeger- 
motivationen-til-at-genoptraene/

https://icura.dk/files/ICURA- 
evalueringsrapport5.pdf
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Erfaringer med pillerobotten  
TIM udbredes i Nordjylland 
Siden 2017 har kommunerne Aalborg, Hjør-
ring og Vesthimmerland testet pillerobot-
ten TIM. Formålet med TIM er dels at hjælpe 
ældre med at dosere og tage deres medicin, 
og dels at øge patientsikkerheden ved at 
nedsætte risikoen for medicineringsfejl.

Pillerobotten er udviklet til borgere i eget 
hjem, der får hjælp af hjemme- eller syge-
plejen til dosering og indtagelse af medicin. 
Løsningen virker ved, at borgerne får instal-
leret en robot i hjemmet, som får oplysnin-
ger fra det fælles medicinkort (FMK) via bor-
gerens elektroniske omsorgsjournal i kom-
munen. Robotten bruger oplysningerne til 
at bestille medicin på apoteket, minde bor-
geren om at tage sin medicin og til at tjekke 
aktuel dosis, inden den hælder pillerne op 
i en kop. Hvis borgeren ikke tager pillerne, 
kontakter robotten en vagtcentral, som rin-
ger for at minde borgeren om at tage medi-
cinen og kontakter kommunen, hvis borge-
ren ikke besvarer tryghedsopkaldet.

Pilottesten af TIM har vist, at robotten kan 
gøre borgerne mere uafhængige af kom-
munen, fordi de ikke længere behøver at 
være hjemme på bestemte tidspunkter, 
hvor medarbejderne kommer på besøg for 
at dosere og give medicin. Pillerobotten 
kan tages med rundt – fx på ferie. Endelig 
kan TIM frigøre hænder til andre opgaver i 
den kommunale hjemme- og sygepleje og 
dermed bidrage til at løse den store mangel 
på social- og sundhedsassistenter. Samtidig 
viser pilottesten, at pillerobotten sikrer do-
sering med 99,97 pct. nøjagtighed. Resulta-
terne af testen er så lovende, at løsningen 
nu ud over Aalborg, Hjørring og Vesthim-
merland også bliver tilbudt i Jammerbugt, 
Brønderslev, Rebild, Frederikshavn, Thisted 
og Mariagerfjord Kommune.

Holbæk Kommunes erfaringer  
med skærmbesøg i hjemmeplejen 
Holbæk Kommune gennemførte i somme-
ren 2018 et pilotprojekt i én hjemmepleje-
gruppe med henblik på at afprøve brugen 
af skærmbesøg som led i det daglige arbej-
de. På baggrund af erfaringerne fra pilotpro-
jektet besluttede kommunen efterfølgende 
at udbrede brugen af skærmbesøg til resten 
af hjemmeplejen. I 2019 implementerede 
Holbæk Kommune således skærmbesøg 
i seks nye hjemmeplejegrupper, mens de 
sidste fem forventes at følge i år. 

Skærmbesøgene bliver indtænkt som en 
del af den samlede indsats i det enkelte 
hjem – og er en måde at organisere opga-
verne på i hjemmeplejen. I visse tilfælde 
kan skærmbesøg også være med til at ned-
sætte behovet for fysiske besøg i hjemmet. 
Skærmbesøg gør også, at hjemmeplejen 
kan planlægge besøgene anderledes. I for-
bindelse med et morgenbesøg kan hjem-
mehjælperen fx gøre klar til skærmbesøg 
senere, eller aftenvagten kan gøre klar til 
nattevagtens skærmbesøg. 

I Holbæk Kommune er erfaringen, at nogle 
borgere er mere aktive og deltagende via 
skærm end ved fysiske besøg. Borgerne 
oplever desuden en frihed ved, at perso-
nalet ringer til tiden og ikke nødvendigvis 
behøver at komme ind i hjemmet. Herud-
over oplever både personalet og borgerne 
en bedre dialog, fordi mange borgere bliver 
mere åbne og fortællende om deres hver-
dag samt motiverede til selv at udføre prak-
tiske gøremål i hjemmet. Personalet oplever 
blandt andet, at borgerne forbereder sig til 
skærmbøget. Det kan fx være ved at hente 
vandet til pillerne, gøre sig tanker om hvilke 
indkøb de mangler mv. Derudover kan kom-
munen i mange tilfælde undgå nødkald ved 
at være på forkant via skærmbesøgene. 

Træningstilbud til ældre borgere  
i Vejen Kommunes hjemmepleje
Efter et vellykket pilotprojekt valgte Vejen 
Kommune i 2018 at tilbyde digital under-
støttet træning til ældre borgere i kommu-
nens hjemmepleje. Træningen tilbydes der, 
hvor det vurderes at kunne hjælpe borgere 
med at fastholde eller forbedre deres fysi-
ske funktionsniveau, og hvor træningen kan 
understøtte et så selvstændigt og selvhjul-
pent liv som muligt med høj livskvalitet for 
den enkelte. Træningsprogrammet skabes 
på baggrund af en fysisk test med en ergo- 
eller fysioterapeut og udføres derefter 
to gange tyve minutter om ugen med en 
plejemedarbejder. Både medarbejderen og 
borgeren kan se øvelserne på en iPad og 
derved let følge med.

Erfaringerne fra pilotprojektet viste bl.a., at 
72 pct. af de ældre fik øget deres styrke, og 
64 pct. blev markant mere selvhjulpne. I for-
søget blev der ikke målt direkte på behovet 
for hjælp i hjemmeplejen, men medarbej-
derne oplever, at behovet for hjælp gene-
relt er faldende for borgere, der har trænet.

https://digirehab.dk/digirehab-i-vejen- 
kommune/

https://digirehab.dk/digirehab-i-vejen-kommune/
https://digirehab.dk/digirehab-i-vejen-kommune/
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Hvert år mister godt 15.000 personer over 
65 år deres ægtefælle.5 En stor andel heraf 
oplever efterfølgende at føle sig ensomme. 
Der er tydelig evidens for, at enkestand 
hænger sammen med en øget risiko for en-
somhed – uanset hvor lang tid der er gået 
siden ægtefællens død.

Det er en voldsom forandring at miste en 
ægtefælle eller samlever gennem mange år. 
I en undersøgelse blandt ældre efterladte 
svarede 72 pct., at tabet af ægtefællen var 
den mest belastende oplevelse i deres liv.6 
En analyse fra KORA har også vist, at enker 
og enkemænd har et lavere selvvurderet 
psykisk velbefindende, går mere til psyko-
log og har et større forbrug af smertestillen-
de medicin og antidepressive lægemidler 
end gifte.7 

Langvarig ensomhed kan have alvorlige 
konsekvenser – både psykisk og fysisk. 
Ældre mennesker, der oplever langvarig 

ensomhed, har dårligere helbred og svæ-
rere ved at overvinde sygdom end ældre 
med stærke sociale relationer. Erfaringerne 
viser, at det særligt er ældre mænd, som 
bor alene, der er i risiko at blive ensomme 
og mistrives. En analyse fra KL viser blandt 
andet, at 41 pct. af enlige ældre mænd føler 
sig ensomme ofte eller en gang i mellem, 
mens det tilsvarende gælder for 36 pct. af 
ældre enlige kvinder.8

Undersøgelser viser også, at ældre sjældent 
selv rækker hånden ud, når de føler sig 
ensomme.9 Det kan være svært at tage ini-
tiativ til at skabe nye sociale relationer, hvis 
man samtidig har en funktionsnedsættelse 
som fx høretab eller hukommelsesbesvær. 
Kommunerne spiller derfor en vigtig rolle 
i forhold til at forebygge og opspore en-
somhed blandt ældre. Det gælder blandt 
andet ved tabet af en ægtefælle, hvor kom-
munerne kan bruge forebyggende hjem-
mebesøg til at opspore og iværksætte en 

indsats, hvis der er behov. De kommunale 
medarbejdere, der kommer i borgernes 
hjem, har således afgørende betydning i 
forhold til at opspore ensomme ældre og 
hjælpe den enkelte videre i livet. Også her 
udgør ensomme ældre mænd en gruppe, 
der kan være særligt svær at opspore og 
aktivere. Mange kommuner har de seneste 
år derfor iværksat indsatser, der er særligt 
målrettet mænd.

Kommunerne kan imidlertid ikke løfte ind-
satsen alene, men samarbejder tæt med 
frivillige og foreningslivet om at lave tilbud 
til ældre, som føler sig ensomme. Her har 
kommunerne ofte rollen som formidler, der 
bygger bro mellem den ældre og de frivil-
lige foreninger. De frivillige kan noget, som 
kommunerne ikke kan – eller skal. De kan 
indgå i andre og mere personlige relationer 
end kommunernes medarbejdere, hvilket 
er afgørende for at skabe ligeværdige og bli-
vende venskaber mellem mennesker.

I dette afsnit præsenteres en række eksem-
pler på, hvordan kommunerne arbejder 
med at opspore ensomhed blandt ældre, 
og samarbejder med civilsamfundet om at 
udvikle indsatser, som skal hjælpe ældre, 
der føler sig ensomme, ind i nye sociale fæl-
lesskaber.

5 https://sorgcenter.dk/komplicerede-sorgreaktioner-hos-aaldre/

6 www.rehpa.dk/wp-content/uploads/2017/09/Naar-to-bliver-til-en.pdf

7 https://pure.vive.dk/ws/files/2039520/10729_enkestand-hvad-foerer-det-med-sig.pdf

8 www.kl.dk/media/18602/ensomhed-blandt-aeldre.pdf

9 www.berlingske.dk/samfund/socialminster-vil-spotte-ensomme-aeldre
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TIDLIG OPSPORING AF  
ENSOMHED BLANDT ÆLDRE

Odense klæder hjemmeplejen på  
til at hjælpe ældre ud af ensomhed
Odense Kommune fik i 2017 bevilliget 3,2 
mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet 
”Forebyggende Fællesskaber – mental reha-
bilitering”, der havde til formål at forebygge 
og afhjælpe ensomhed blandt ældre bor-
gere, som modtager meget hjemmehjælp. 
Projektet blev afprøvet i to udvalgte hjem-
meplejegrupper, der arbejder med borgere i 
vedvarende sygdomsforløb. Medarbejdere 
i hjemmeplejen kender borgerne og har 
derfor en unik mulighed for at være ekstra 
opmærksomme på eventuelle ensomheds-
problemer.

Som led i projektet blev alle medarbej-
derne i de to hjemmeplejegrupper klædt 
på til at opspore ensomhed ved hjælp af 
screeningsværktøjet UCLA-3, der ud fra tre 
spørgsmål kan måle borgernes subjektive 
oplevelse af ensomhed på en skala fra 1-9. 
En høj score indikerer, at der kan der være 
grundlag for at iværksætte en ensomheds-
indsats, der understøtter deres behov. Med-
arbejderne blev derfor også undervist i at 
anvende samtalemetoden MI (motiveren-
de samtale) til at afdække, hvori borgerens 
ensomhed lå, om den kunne afhjælpes, og i 
så fald hvordan. 

For at sikre et godt match mellem borger-
nes behov og interesser og de forskellige 
aktiviteter og tilbud i lokalområdet, ud-
nævnte hver hjemmeplejegruppe mindst 
én frivillighedsambassadør. Frivillighedsam-
bassadørerne påtog sig i løbet af projektpe-
rioden en ekstra udadvendt rolle i gruppen 
for at synliggøre den fælles opgave om-
kring ensomhedsarbejdet. Frivillighedsam-

bassadørerne havde desuden til opgave 
at hjælpe andre medarbejdere i hjemme-
plejen med at finde relevante tilbud, der 
understøttede de enkelte borgeres behov. 
Ambassadørerne samarbejdede derfor 
med et centralt team af frivilligkonsulenter, 
der i forvejen havde et godt kendskab til 
forskellige civile aktører i lokalsamfundet.

Det viste sig undervejs i projektet at være 
en udfordring at koble borgerne til aktivi-
teter uden for hjemmet, hvor der ikke var 
indtænkt transport. Der var derfor et særligt 
fokus i projektet på at finde aktivitetstilbud 
i nærområdet, hvor de ældre selv kunne gå 
hen, eller hvor kørsel var indtænkt fra star-
ten – fx kirkernes mange forskellige aktivi-
tetstilbud. Samtidig var der også fokus på at 
understøtte tilbud, der foregår i borgerens 
eget hjem. Det kunne fx være frivillige be-
søgsvenner, spisevenner, gå-venner osv. For 
at styrke viften af tilbud indgik kommunen 
også et samarbejde med Læseforeningen 
om at koble borgere i hjemmeplejen med 
frivillige læseguider. 

Odense Kommune har gennem projektet 
i de to hjemmeplejegrupper draget nogle 
gode erfaringer med opsporing af ensom-
hed, som nu ønskes udbredt til resten af 
hjemmeplejen. Kommunen har derfor søgt 
og fået bevilliget midler fra Sundhedsstyrel-
sens Fælleskabspulje 2.0 til at udbrede læ-
ringen til yderligere tre kommunale hjem-
meplejegrupper samt indlede et samar-
bejde med kommunens private leverandør. 
Det nye projekt skal som udgangspunkt 
køre til og med 2021. 

Horsens-projekt skal hjælpe  
ældre mænd ud af ensomhed 
Som tidligere nævnt er det særligt ældre 
mænd, som har mistet en ægtefælle eller 
netop er stoppet på arbejdsmarkedet, der 
er i risiko for at blive ufrivilligt alene. Erfarin-
gerne er samtidig, at det er en gruppe, der 
kan være svær at aktivere. 

Derfor har Horsens Kommune i samarbejde 
med Ældresagen og Horsens Provsti igang-
sat projektet ’Vi løfter i flok’, der skal køre 
fra 2019 til 2021. Projektet har til formål at 
opspore, forebygge og hjælpe ældre mænd 
ud af ensomhed og mistrivsel. Som led i 
projektet er der derfor igangsat en intensiv 
opsporingsindsats – blandt andet via kom-
munens forebyggende medarbejdere, der 
kontakter de knap 2.000 mænd over 65 år i 
kommunen, der bor alene, og tager en snak 
med dem, der ønsker det.

En anden målsætning med projektet er bl.a. 
at etablere knap 20 mande-grupper, der 
henvender sig til og afspejler målgruppens 
interesser. Her vil kommunen primært hen-
vise til og agere tovholder for de nye net-
værk og skabe et overblik over de forskel-
lige frivillige tilbud. Som led i projektet vil 
Ældresagen etablere mandegrupper under 
navnet ”Herreværelset”, ligesom Horsens 
Provsti vil etablere nye mandegrupper i regi 
af sognene, der er tilstede i hele kommu-
nen. Nogle sogne har allerede mandegrup-
per i forvejen, hvor der spilles kort, arrange-
res virksomhedsbesøg og steges bøffer.

www.dknyt.dk/artikel/102919/horsens-
projekt-skal-hjaelpe-aeldre-maend-ud-af-
ensomhed

https://www.dknyt.dk/artikel/102919/horsens-projekt-skal-hjaelpe-aeldre-maend-ud-af-ensomhed
https://www.dknyt.dk/artikel/102919/horsens-projekt-skal-hjaelpe-aeldre-maend-ud-af-ensomhed
https://www.dknyt.dk/artikel/102919/horsens-projekt-skal-hjaelpe-aeldre-maend-ud-af-ensomhed
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Brobyggerne i Viborg forebygger  
ensomhed og fremmer trivsel
I Viborg Kommunes Aktivitet og Udvikling 
arbejder brobyggerne med at nedbringe 
antallet af ensomme og isolerede ældre 
borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen – 
og ikke er i målgruppen for forebyggende 
hjemmebesøg. Opsporingen sker i et tæt 
samarbejde med både hjemmeplejen, 
forebyggende medarbejdere, visitationen, 
demenskonsulenter, psykiatrisk team, kir-
kerne samt andre relevante frivillige orga-
nisationer. 

De borgere, som er i risiko ensomhed, 
tilbydes et besøg, og der etableres et 
samarbejde om at bryde ensomheden og 
isolationen hos den enkelte. I Viborg er er-
faringen, at brobyggerne når ud til en grup-
pe borgere, som ikke på eget initiativ kan 
ændre deres livssituation. Selve indsatsen 
afhænger af den enkelte borgers situation 
og årsag til ensomhed. Der arbejdes blandt 
andet med at etablere relationer, finde 
motivation, skabe fortrolighed, tilbyde føl-
geskab og hjælpe borgerne med at finde 
sig til rette. Derved støttes og fastholdes 
borgerne i at ændre deres livssituation og 
bryde ensomheden. Og for mange bliver 
nærværet, relationen og samværet med en 
af brobyggerne med tiden det springbræt, 
der giver mod og overskud til at opsøge 
flere relationer.

Foruden det opsøgende arbejder brobyg-
gerne også på at skabe opmærksomhed 
omkring de forskellige former for ensom-
hed, der findes, samt de tegn/signaler man 
som fagperson skal være opmærksom på. 
I samarbejde med kommunens forebyg-
gende medarbejdere er der blandt andet 
udarbejdet en animationsfilm til opsporing 
af ensomhed.

Det er muligt at se animationsfilmen her: 
https://aktiviteten.viborg.dk/team- 
brobyggerne

”Sikkert Seniorliv” sætter fokus  
på forebyggelse af depression
Horsens, Thisted og Faaborg-Midtfyn Kom-
mune har siden 2017 samarbejdet med KL 
og Dansk Selskab for Patientsikkerhed om 
projektet ”Sikkert Seniorliv”. Formålet med 
projektet har været at finde nye veje til at 
opspore og forebygge depression i alder-
dommen og forbedre ældres mentale sund-
hed og livskvalitet. En del af projektet har 
derfor også handlet om at bringe forebyg-
gende medarbejdere tættere på frivillige i ci-
vilsamfundet, så der i endnu højere grad kan 
samarbejdes om at tage hånd om borgere, 
der er i risiko for at udvikle en depression. 

De tre kommuner har grebet opgaven for-
skelligt an. I Thisted Kommune har man fx 
etableret et samarbejde med lokale bede-
mænd, der nu henviser efterladte ældre til 
dem. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der 
særligt fokus på at arrangere fællesspisnin-
ger, hvor både ældre og børnefamilier kan 
komme og blive en del af fællesskabet. Og 
i Horsens Kommune får alle borgere, der 
fylder 75 år, nu tilbuddet om at deltage i 

en fælles fødselsdagsfest på rådhuset. Det 
fælles arrangement afholdes 2-3 gange 
om året, og udover kaffe og lagkage er der 
oplæg om mulige kommunale ydelser samt 
boder med samt informationer og tilbud 
om aktiviteter og netværk i kommunen. 
Der er også information om aldersdepres-
sion og tilbud om samtaler med forebyg-
gende medarbejdere. Indsatsen skal være 
med til at sikre, at ressourcerne bruges på 
dem, der har behov for et forebyggende 
hjemmebesøg, mens resten kan få glæde af 
det fælles arrangement.

Generelt har projektet og det styrkede 
fokus på samarbejdet med civilsamfundet 
også medført, at de forebyggende medar-
bejdere i kommunerne har fået mulighed 
for at henvise borgerne til aktiviteter båret 
af frivillige. Samtidig kan de frivillige kon-
takte kommunens forebyggende medar-
bejdere, hvis en borger fx har brug for mere, 
end deres tilbud rækker til.

https://patientsikkerhed.dk/projekter/ 
sikkertseniorliv/

https://aktiviteten.viborg.dk/Team-Brobyggerne
https://aktiviteten.viborg.dk/Team-Brobyggerne
https://patientsikkerhed.dk/projekter/sikkertseniorliv/
https://patientsikkerhed.dk/projekter/sikkertseniorliv/
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Fokus på ”Det rigtige match”  
i Sorø Kommune
I Sorø Kommune arbejder hjemmeplejen 
med indsatsen ”Det rigtige match”, der 
handler om at sætte ældre, som føler sig 
ensomme, sammen med frivillige, som har 
samme interesser. Indsatsen sker i samar-
bejde mellem frivillige i lokalsamfundet, 
heriblandt Ældresagens to afdelinger i Sorø.

Med indsatsen ønsker kommunen at 
skærpe hjemmeplejens fokus på ikke at 
være de ældres primære relation, men deri-

mod understøtte dem i at skabe kontakt til 
andre gennem et samarbejde med frivillige 
i civilsamfundet. Som en del af indsatsen 
har medarbejderne i hjemmeplejen gen-
nemgået et kompetenceforløb, som styrker 
deres forståelse for ensomhedens forskel-
lige dimensioner, så de kan opspore og 
handle på den. 

Indsatsen er blevet integreret i det opspo-
ringsredskab, som medarbejderne i forve-
jen bruger til at registrere ændringer i bor-
gernes helbred og trivsel. Med indsatsen 

er der kommet større fokus på den sociale 
dimension og ensomhed på de tværfag-
lige møder, og der arbejdes løbende på at 
udvikle medarbejdernes kompetencer, så 
de bliver bedre til at spotte og motivere en-
somme ældre til at gøre brug af de forskel-
lige frivillige tilbud i lokalsamfundet.

www.kl.dk/nyhed/2018/december/mere-
end-hver-tredje-enlige-aeldre-foeler-sig-
ensom/

www.detrigtigematch.dk/

SOCIALE AKTIVITETER OG FÆLLESSKABER

”Sludrekoppen”  
– en invitation til samtale
KL’s Sundheds- og Ældreudvalg blev på en 
studietur til Oslo i foråret 2020 introduceret 
for den norske ”skravlekopp”, som på dansk 
kan oversættes til ”sludrekoppen”. Sludre-
koppen er en grøn kop, der skal være med 
til at facilitere møder mellem mennesker i 
det virkelig liv i en tid, hvor mere og mere 
kontakt sker gennem de sociale medier. 

I Norge er koppen udbredt på cafér, skoler, 
arbejdspladser, plejehjem, sundhedscentre, 
biblioteker mm. i de kommuner og bydele, 
der melder sig som sludrekop-kommune 
eller område. Tanken bag koppen er, at når 
man bestiller sin kaffe eller te i en sludre-
kop, så signalerer man til resten i lokalet, 
at man gerne vil og er åben for at tale med 
andre. Koppen fungerer således som en 
invitation til samtale, og kan være med til 
at facilitere møder mellem mennesker, der 
ellers havde været for generte til at tage ini-
tiativ. Samtidig kan koppen være med til at 
forebygge eller afhjælpe ensomhed – både 
blandt unge og ældre. 

https://skravlekopp.no/

Spisevenner version 2.0  
i Vejen Kommune
I Vejen Kommune har man arbejdet videre 
med konceptet ’spisevenner’ og udviklet 
initiativet ’spisegrupper’. Formålet med 
initiativet er at hjælpe ældre, som føler sig 
ensomme, ind i nye fællesskaber.

Kommunen har gennem en årrække sam-
arbejdet med Ældresagen om konceptet 
’spisevenner’, hvor frivillige spisevenner 
matches med ældre borger i kommunen, 
og mødes hos den ældre til et måltid. Det 
viste sig dog, at nogle ældre fandt det 
grænseoverskridende at sidde alene og 
spise med en frivillig. I samarbejde med en 
gruppe frivillige har Vejen Kommune derfor 
videreudviklet konceptet ’spisevenner’ til 
’spisevenner i grupper’, hvor 6-8 ældre sam-
men med to frivillige spisevenner udgør en 
gruppe. 

En gang om måneden mødes gruppen pri-
vat hos en af de frivillige til et måltid, der bli-
ver leveret af den kommunale madservice. 
De enkelte medlemmer af gruppen betaler 
for deres egen mad via Madservice, så der 
ikke behøver at være penge mellem grup-
pen. Til arrangementet sørger den ene af 
spisevennerne for anretningen og opvarm-
ningen af maden, mens den anden henter 
de borgere, der ikke selv har mulighed for at 
transportere sig. Det at have en fast gruppe 
og rutine giver borgerne en tryghed, der gør, 
at de har lyst til at komme igen.

Der er på to år dannet 6 spisegrupper, og 
det har vist sig at være en succes. De ældre 
ser frem til det månedlige måltid – og de 
fællesskaber og venskaber, som opstår 
i ’spisegruppen’, giver også anledning til 
andre aktiviteter, der sætter gang i hverda-
gen og mindsker ensomheden.

https://skravlekopp.no/
https://www.kl.dk/nyhed/2018/december/mere-end-hver-tredje-enlige-aeldre-foeler-sig-ensom/
https://www.kl.dk/nyhed/2018/december/mere-end-hver-tredje-enlige-aeldre-foeler-sig-ensom/
https://www.kl.dk/nyhed/2018/december/mere-end-hver-tredje-enlige-aeldre-foeler-sig-ensom/
https://www.detrigtigematch.dk/
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Projekt ’Sund i Naturen’  
– Vesthimmerland som case 
I tre år har ti kommuner arbejdet tæt sam-
men med Friluftsrådet om projektet ’Sund i 
Naturen’, der er et forsøg på at integrere fri-
luftsliv i kommunernes sundhedsindsatser. 
I alt 27 forskellige forløb er blevet udviklet, 
afprøvet og evalueret til fire forskellige mål-
grupper i projektet. En af disse målgrupper 
er ensomme ældre. 

I Vesthimmerlands Kommune har man fx 
udarbejdet forløbet ’Aktiv i naturen’ for 
ældre, som er blevet alene, og har et ønske 
om at komme ind nye sociale netværk. I 
forløbet mødes seniorerne på forskellige 
naturskønne steder i kommunen til forskel-
lige frilufts- og sundhedsfremmende aktivi-
teter. Hver gang tilberedes noget spiseligt 
med ingredienser fra naturen. Seniorerne 
har blandt andet sanket løgkarse for efter-
følgende at stege løgkarsefrikadeller og 
plukket hyben til hybenguf. 

Forløbet køres af en naturvejleder og en 
ældrerådgiver fra sundhedscenteret. Når 
forløbet slutter, fortsætter deltagerne i et 
selvkørende netværk. Kommunen tilbyder 
to opfølgningsture om året for alle netværk, 
og desuden har ældrerådgiverne fortsat 
kontakt med deltagerne.

https://friluftsraadet.dk/sites/ 
friluftsraadet.dk/files/media/document/
Inspirationskatalog%20A4_ 
Sund%20i%20naturen_WEB.pdf

Folkebevægelsen mod ensomhed  
– et forum for videndeling
I 2016 gik en lang række organisationer, for-
eninger, kommuner og virksomheder sam-
men om at skabe ’Folkebevægelsen mod 
Ensomhed’. I dag består folkebevægelsen af 
mere end 80 forskellige aktører, heriblandt 
23 kommuner, der på tværs af landet sam-
arbejder om at aftabuisere og afhjælpe 
ensomhed. 

Folkebevægelsen mod ensomhed står 
blandt andet bag initiativet ’Danmark spiser 
sammen’, der med store og små spisear-
rangementer over hele landet skal gøre det 
lettere at møde nye mennesker og invitere 
til samvær og fællesskab. Den nationale 
kampagne kører hvert år i uge 17 og i uge 
45, men indsatsen rummer også en generel 
opfordring om at række ud til andre men-
nesker i hverdagen, fx gennem et fælles 
måltid. 

Nyborg var blandt de første kommuner, der 
meldte sig ind i folkebevægelsen, og kom-
munen har siden da været samlingspunkt 
for en lang række spisearrangementer. I 
2017 arrangerede kommunen i samarbejde 
med Ældresagens lokale afdeling en stor 
fællesspisning på Hotel Nyborg Strand for 
mere end 500 deltagere, og året efter stod 
kommunen for afholdelsen af landets 
største fællesspisning mod ensomhed på 
Nyborg Gymnasium. Arrangementet blev 
planlagt i samarbejde med Frivilligcenter 
Nyborg, Hjerteforeningen, Dansk Flygt-

ningehjælp, Østfyns Social Hånd og andre 
lokale ildsjæle, og som led i planlægningen 
valgte parterne, at en del af billetterne skul-
le reserveres til udsatte i de lokale forenin-
ger. Resultatet blev derfor et mangfoldigt 
arrangement, der både bød på god mad 
og underholdning i form af rap og gospel. 
Og i Nyborg Kommune er oplevelsen, at 
de gode erfaringer med fællesspisning har 
skabt grobund for flere lokale spisearran-
gementer rundt omkring i kommunen. Det 
gælder fx i kommunens aktivcentre og i det 
interkulturelle hus ”Mødestedet”. 

Som medlem af folkebevægelsen har Ny-
borg Kommune både fået inspiration, viden 
og sparring til brug for den kommunale 
ensomhedsindsats. Kommunen er blandt 
andet en del af en tværkommunal gruppe, 
der er nedsat i regi af folkebevægelsen, 
og som bruges til at udveksle erfaringer 
og viden om hvad der fungerer, og hvilke 
udfordringer der er i forhold til at nå ud til 
målgruppen. Derudover har Folkebevægel-
sen mod ensomhed også været med til at 
bygge bro mellem kommunen og andre re-
levante aktører i arbejdet med at bekæmpe 
ensomhed. 

https://modensomhed.dk/

https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Inspirationskatalog%20A4_Sund%20i%20naturen_WEB.pdf
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Inspirationskatalog%20A4_Sund%20i%20naturen_WEB.pdf
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Inspirationskatalog%20A4_Sund%20i%20naturen_WEB.pdf
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Inspirationskatalog%20A4_Sund%20i%20naturen_WEB.pdf
https://modensomhed.dk/


2303 / Tab af ægtefælle
Veje til et selvstændigt ældreliv

’Fortæl for livet’ i  
Københavns Kommune
Københavns Kommune samarbejder med 
Ensomme Gamles Værn og Røde Kors om 
indsatsen ”Fortæl for Livet”. Indsatsen be-
står af samtalegrupper for ældre, der har 
mistet nære relationer, og målet er at mind-
ske ensomhed og social isolation blandt de 
efterladte. 

Samtalegrupperne benytter fortæl-for-livet-
metoden, som er udviklet af Ensomme 
Gamles Værn, og faciliteres af en uddannet 
gruppeleder. I grupperne fortæller og lytter 
deltagerne til betydningsfulde historier fra 
hinandens liv. Metoden rummer mulighed 
for, at den enkelte ældre kan behandle 
svære oplevelser fra livet, der måske hver-
ken har været tid, tillid, eller parathed til at 
tale om tidligere. Ved at fortælle og lytte til 
disse historier fra livet kan de ældre også 
komme til at kende hinanden på en måde, 
som rækker ud over overfladiske relationer, 
og som potentielt strækker sig ind i hverda-
gen efter gruppens ophør.

Røde Kors har siden 2019 drevet grup-
perne, som bliver oprettet på plejehjem, 
aktivitetscentre og i foreninger rundt i Kø-
benhavns Kommune.

https://danskgerontologi.dk/wp- 
content/uploads/2018/09/201521.pdf

Mænds Mødesteder i  
Silkeborg Kommune
Konceptet ”Mænds Mødesteder” er udvik-
let og igangsat af Forum for Mænds Sund-
hed, der er et partnerskab, som arbejder for 
at skabe lighed i sundhed med særlig fokus 
på mænds sundhed. Formålet med Mænds 
Mødesteder er blandt andet at skabe bedre 
fysisk og psykisk trivsel for mænd ved at 
etablere meningsfulde fællesskaber, hvor 
mænd kan mødes om aktiviteter, de finder 
interessante.

Det første Mænds Mødested blev etable-
ret i 2015, og er sidenhen blevet spredt til 
resten af landet. I Silkeborg har kommunen 
gennem Idræt om Dagen og sammen med 
Frivilligcenter Silkeborg fx taget initiativ til 
at oprette ”Mænds Mødesteder Silkeborg”, 
der nu er organiseret som en selvstændig 
forening.

Her har mere end 50 mænd fortrinsvist i 
alderen 60+ fundet ny energi, mening, op-
levelser og et sammenhold, der både for-
bedrer deres mentale og fysiske sundhed. 
Aktiviteterne opstår på mændenes eget 
initiativ, og fælles for mange er glæden ved 
at færdes i naturen. Det har blandt andet 
resulteret i naturvejledning, svampeture, 
fisketure, vandreture, cykelture og bålmad i 
skovene omkring Silkeborg. 

Det vigtigste er dog det fællesskab, der op-
står, når mændene mødes til en klubaften 
over en kop kaffe og en god snak. Nogle 
savner måske et socialt fællesskab, som 
de har mistet efter at have forladt arbejds-
markedet. Andre er ”slået af banen” midt i 
livet på grund af sygdom, eller måske har 
de mistet deres ægtefælle. Så dét at mødes 
med andre om en fælles aktivitet har stor 
betydning. 

Mænds Mødesteder Silkeborg vandt i 2019 
Silkeborg Kommunes sundhedspris.

www.mmdanmark.dk
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04 /  
FRA EGET HJEM  
TIL PLEJEHJEM
Der kan komme et tidspunkt, hvor behovet 
for pleje bliver så omfattende, at den hjælp, 
der gives af hjemmeplejen og pårørende, 
ikke længere er tilstrækkelig til, at den ældre 
kan blive i sin hidtidige bolig. I sådan en 
situation vil det næste skridt typisk være 
at flytte – og afhængig af behovet kan det 
enten være til en mere ældrevenlig bolig 
eller en egentlig plejebolig.

I takt med at danskerne bliver ældre, og 
samtidig lever flere år med sygdom, er der 
opstået et større behov for nye boligformer 
til seniorer, der kan matche forskellige faser 
af livet. Flere kommuner har på Sundheds- 
og Ældreudvalgets debatmøder påpeget, at 
der i dag er langt mellem de behov, der ses 
hos hjemmeboende borgere, og de behov, 
der ses hos beboere i ældre- og plejebo-
liger. Der er derfor et stigende fokus på at 
udvikle og understøtte nye boligformer til 
seniorer, der ikke længere har mulighed at 
blive i sin hidtidige bolig, men som stadig 
ikke har behov for at flytte i enten ældre- 
eller plejebolig. Det er en udvikling, der 
også kommer til udtryk i de ældres egne 
ønsker til deres bolig. Det gælder særligt 
den stigende interesse for seniorbofælles-
skaber, hvor ældre indgår i mere forpligten-
de fællesskaber – og hvor der er mulighed 
for at hjælpe hinanden i hverdagen.10 

På et tidspunkt kan det imidlertid blive nød-
vendigt at træffe beslutningen om at flytte i 
en egentlig plejebolig, hvor der er tilknyttet 
plejepersonale døgnet rundt. Den beslut-
ning kan være hård at træffe og er ofte for-
bundet med mange følelser. Det er en stor 
omvæltning at flytte fra det hjem, hvor man 
har tilbragt en stor del af sit liv, og ind på et 
plejehjem, hvor der både kan være nye ruti-
ner og andre beboere at forholde sig til.

Derfor har det også stor betydning, at ind-
flytningen forløber godt, og at plejeper-
sonalet tager en snak med den ældre og 
de pårørende om, hvilke forventninger og 
ønsker den ældre har til hverdagen på ple-
jehjemmet. Det er en god mulighed for at 
lære den enkelte borgers unikke historie, 
hverdagsrytme og ønsker til livet at kende.

Når borgeren er flyttet ind, handler det om 
at skabe nogle gode rammer for en tryg 
og meningsfuld hverdag. Det gælder også 
de fysiske rammer på plejehjemmet. Både 
indretningen af boligerne og de resterende 
omgivelser har stor betydning for beboer-
nes trivsel og livskvalitet. Det er derfor både 

vigtigt, at de fysiske rammer kan tilpasses 
den enkeltes behov for hjælp, og at der 
samtidig er fokus på at skabe en følelse af 
hjemlighed, så de ældre føler sig godt tilpas.

I kommunerne er der også stort fokus på at 
understøtte en meningsfuld hverdag for be-
boerne på plejehjem. Det er vigtigt, at livet 
ikke går i stå, når man flytter på plejehjem, 
og selvom de fleste beboere er afhængige 
af hjælp fra plejepersonalet, har de ofte res-
sourcer til at deltage i forskellige aktiviteter 
såsom sang, banko, højtlæsning, gåture, 
stolegymnastik mv. Det er dog vigtigt, at 
aktiviteterne tager højde for den store 
mangfoldighed blandt ældre på plejehjem. 
De ældre har forskellige interesser og præ-
ferencer, og derfor har de også forskellige 
ønsker til et meningsfuldt liv. 

I dette afsnit præsenteres et udpluk af alle 
de gode og varierende indsatser, som kom-
munerne har igangsat på plejehjem rundt 
omkring i landet for at understøtte en god 
overgang fra eget hjem til plejehjem.

10 www.danske-seniorer.dk/images/seniorbladet/tidligere/SeniorBladet_2018-4.pdf
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NYE BOLIGFORMER TIL DEN TREDJE ALDER

Horsens opfører tryghedsboliger  
med en social vicevært tilknyttet
Horsens Kommune opførte i 2018 en 
række nye tryghedsboliger, dvs. almene 
familieboliger, der er særligt indrettede til, 
at ældre borgere kan blive længere tid i bo-
ligerne. Der er i indretningen taget hensyn 
til tilgængeligheden, herunder muligheden 
for at bevæge sig rundt med hjælpemidler, 
placering af lyskontakter, størrelse og ind-
retning af badeværelser mv. Tilgængelighe-
den kan således være med til at udskyde 
behovet for at flytte i plejebolig. De i alt 
32 nye tryghedsboliger er samtidig tænkt 
som svar på en efterspørgsel efter boliger, 
der ligger tæt ved en kommunal institution, 
hvor der er mulighed for omsorg og pleje, 
og hvor der er fokus på fællesskab. 

Som noget nyt har tryghedsboligerne der-
for en ‘social vicevært’ tilknyttet, som skal 
sikre tryghed og gode sociale relationer 
blandt beboerne. Boligerne er bygget af en 

almen boligforening i samarbejde med Hor-
sens Kommune, der også finansierer den 
sociale vicevært med omkring 17-20 timer 
om ugen.

Indtil videre har bestyrelsen og den sociale 
vicevært stået bag flere forskellige aktivi-
teter, der har styrket fællesskabet. En af de 
vigtigste aktiviteter er fællesspisningen, 
der afholdes én gang måneden, og hvor ca. 
30-35 beboere deltager pr. gang. Foruden 
fællesspisningen er der også oprettet en 
nørkleklub, en litteraturklub, en whist-klub 
og en musikcafé, hvor der synges og spilles 
klaver. 

https://hsfo.dk/artikel/efter-første-år-med-
trygge-seniorboliger-det-er-blevet-en- 
succes

https://urbangoods.dk/wp-content/
uploads/2019/12/Fremtidens- 
boligformer-for-ældre.pdf

Furesø Kommune understøtter  
nye seniorbofællesskaber
Furesø Kommune har siden 2013 arbejdet 
strategisk med at skabe boliger til seniorer. 
Det har de bl.a. gjort ved at facilitere sam-
arbejde mellem borgere og almene bolig-
selskaber med henblik på opførslen af nye 
seniorbofællesskaber i kommunen. 

Kommunen har blandt andet tilknyttet en 
seniorbolig- og proceskonsulent, som un-
derstøtter processen, vejleder og afholder 
workshops for interessegrupperne. Det er 
med til at drive processen fremad og sikre, 
at borgernes interessegrupper får den støt-
te, de har behov for til at etablere de kom-
mende seniorbofællesskaber. 

I Furesø er de væsentligste motiver for ind-
satsen dels ideen om, at flere seniorboliger 
kan frigive familieboliger til nye børnefa-
milier og dermed skabe mere rotation i 
kommunen, og dels at muligheden for et 
tidligere skift til en senioregnet bolig kan 
udsætte behovet for en plejebolig. Der-
udover kan de stærke fællesskaber være 
med til at modvirke ensomhed og isolation 
blandt seniorer. 

https://urbangoods.dk/wp-content/
uploads/2019/12/Fremtidens- 
boligformer-for-ældre.pdf

https://www.furesoe.dk/borger/bolig/ 
bofaellesskab/seniorbofaellesskaber/
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DEN GODE INDFLYTNING PÅ PLEJEHJEM

Flyttevenner – et tilbud  
til ældre uden netværk 
For ældre kan det være svært at overskue 
alt det praktiske, der skal gøres, når man 
flytter fra eget hjem til plejehjem. Det gæl-
der særligt ældre, der ikke har familie eller 
andet netværk at trække på. 

I Aarhus Kommune har man siden 2012 
samarbejdet med Ældresagen i Aarhus om 
indsatsen ”Flyttevenner”, der er et tilbud om 
hjælp til ældre uden socialt netværk, som er 
visiteret til at skulle flytte i ældre- eller ple-
jebolig. Formålet med indsatsen er at lette 
overgangen fra egen bolig til plejebolig ved 
at sikre, at de ældre i samarbejde med de 
frivillige kommer godt på plads i den nye 
bolig, og at der fx bliver hængt billeder på 
væggene og sat lamper og gardiner op. 

Indsatsen fungerer ved, at kommunen for-
midler en kontakt til relevante ældre i mål-
gruppen, hvorefter frivillige hjælper med 
praktiske forhold omkring flytningen. Det 
gælder både hjælp med lejekontrakt, koor-
dinering, indretning og hvilket indbo, der 
skal med m.m. Selve flytningen varetages af 
et professionelt flyttefirma. 

De frivillige flyttevenner i Aarhus har i den 
forløbne periode hjulpet ca. 120 ældre med 
flytningen. Det er erfaringen, at indsatsen 
er med til at gøre overgangen fra det hid-
tidige hjem til en ældre- eller plejebolig 
mindre traumatisk og betydeligt lettere for 
de ældre. Det er samtidig erfaringen, at de 
ældre er taknemmelige for hjælpen og op-
lever, at de frivillige har den nødvendige tid 
og lytter til deres ønsker.

Fleksible daghjemspladser  
til borgere med demens
Hillerød Kommune begyndte tilbage i 2016 
at tilbyde fleksible daghjemspladser på et 
af deres plejehjem. Formålet med de fleksi-
ble daghjemspladser er at gøre overgangen 
fra eget hjem til plejebolig mere glidende 
og tryg – både for borgeren, ægtefællen og 
plejepersonalet.

De fleksible daghjemspladser henvender 
sig til borgere, som lider af en demenssyg-
dom. Borgeren tilknyttes plejehjemmet 
som en besøgsven og kan deltage i pleje-
hjemmets aktiviteter. De faste beboere og 
de fleksible daghjemsborgere er sammen 
på kryds og tværs af aktiviteter, og på den 
måde opbygger daghjemsborgerne en re-
lation til både andre beboere og medarbej-
derne på stedet over en længere periode, 
inden borgeren evt. selv skal flytte ind på 
plejehjemmet. Det er med til at skabe en 
mere tryg overgang fra eget hjem til pleje-
bolig, og er med til at gøre, at plejehjemmet 
ikke føles helt så fremmed.

Samtidigt fungerer daghjemspladsen som 
en aflastning af den raske ægtefælle i hjem-
met. Det kan give tid og rum til, at den raske 
ægtefælle kan komme lidt ud af hjemmet 
og besøge venner og familie, og dermed i 
sidste ende også betyde, at der er overskud 
til at den syge ægtefælle kan blive boende 
længere tid i eget hjem. Den raske ægtefæl-
le får også en mulighed for at se plejehjem-
met an og få hjælp og gode råd til, hvordan 
udfordringerne i hverdagen kan håndteres.  

Det er kommunens demenskoordinatorer, 
som henviser borgerne til tilbuddet om 
daghjemspladser. Plejepersonalet på de 
pågældende plejehjem oplever, at det er 
en fordel at kende en borger, inden borge-
ren flytter ind på plejehjemmet. Det giver 
dem større mulighed for at opbygge en god 
relation til den nye beboer, og de oplever i 
mindre grad, at borgeren i starten efter ind-
flytningen søger væk fra plejehjemmet for 
at komme hjem.
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AKTIVITETER PÅ PLEJEHJEMMET

Horsens Kommune udbreder  
spireordning til alle plejehjem 
I efteråret 2018 ansatte Horsens som den 
første kommune i landet unge skoleelever 
i fritidsjob på de kommunale plejehjem. 
Formålet med ordningen var dels at skabe 
større aktivitet på plejehjemmene, og dels 
at understøtte rekrutteringen af flere sosu-
medarbejdere i fremtiden ved at gøre job-
bet attraktivt for de unge og motivere flere 
til at vælge en uddannelse inden for sund-
hedsområdet.

Kommunen oprettede i første omgang fire 
”spire-stillinger”, og der var mange ansøgere 
til jobbet. I alt 240 unge søgte stillingerne, 
der består i at lave forskellige aktiviteter 
med beboerne på plejehjemmet to efter-
middage om ugen. Det kan fx være gåture, 
kortspil eller en snak om gamle dage. 

I Horsens har ordningen vist sig at være en 
succes blandt både beboerne, de unge og 
de faste medarbejdere på plejehjemmet. 
En evaluering af ordningen viser, at spirerne 
oplever, at jobbet giver mening og skaber 
positiv energi, og tre ud af fire tilkendegiver, 
at ansættelsen har vakt deres interesse for 
sosu-faget, og at uddannelsen kan være 
en mulighed for dem. Samtidig viser evalu-
eringen, at beboerne bliver glade og får lyst 
til at dele gamle minder, mens medarbej-
derne oplever, at de unge kommer med en 
naturlig friskhed og spontanitet, der giver 
anledning til nye aktiviteter. Kommunen har 
derfor valgt at udvide til at udvide ordnin-
gen til flere af kommunens plejehjem, så 
der nu er ansat 20 spirer i alt. 

KL’s Sundheds- og Ældreudvalg erfarede på 
debatmøderne, at de positive erfaringer 
fra Horsens sidenhen også har spredt sig til 
andre kommuner, som har henvendt sig for 
at høre mere om ordningen og gevinsterne 
ved at have unge ansat på plejehjem. 

https://hsfo.dk/artikel/ældre-er-vilde- 
med-unge-fritidsjobbere-de-puster-liv-i-
plejecentre-i-horsens

Stolegymnastik på  
plejehjem i Kolding
I Kolding Kommune er der ca. 900 ældre, 
der hver uge går til stolegymnsatik på et 
plejehjem, et daghjem, et brugerstyret akti-
vitetshus eller i den lokale boligforening. En 
stor del heraf er beboere på plejehjem, der 
bruger stolegymnastikken til at få bevæget 
sig i det omfang, de kan. 

Formålet med stolegymnastikken er blandt 
andet at give de ældre mulighed for at 
træne både bevægelighed og styrke, så de 
kan bevare så mange funktioner som mu-
ligt, så længe som muligt. 

Der findes i alt 52 stolegymnsatikhold i 
kommunen, der er inddelt i tre forskellige 
niveauer, alt efter hvad de ældre kan holde 
til. Nogle hold har primært fokus på sid-
dende gymnastik, mens andre hold laver 
en del af øvelserne stående. Det kan fx 
være balanceøvelser, der laves bag en stol. 

Indsatsen er primært drevet af frivillige, der 
er uddannet til at varetage træningen. På 
plejehjemmene varetages gymnastikken 
dog i tæt samarbejde med personalet, der 
vurderer, hvilke beboere der har gavn af at 
komme med til gymnastik. Alle beboere er 
naturligvis velkomne – også hvis de bare 
gerne vil sidde og lytte til musikken og 
kigge på.

Gymnastikken bliver ofte lavet til gamle 
kendte sange, som deltagerne kan synge 
med på, eller til sanglege, som beboere 
med demens husker fra deres barndom. 
Der kan bruges forskellige småredskaber 
såsom balloner, fluesmækkere, skumrør og 
tørklæder, der giver de ældre mulighed for 
at træne, mens de sidder i stolen. Trænin-
gen bliver ofte sluttet af med kaffe, sang og 
socialt samvær. 

https://senioraktiviteter.kolding.dk/ 
aktiviteter/stolegymnastik
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Relationer mellem børn og  
ældre skaber ny læring i Herning
Der er et stort potentiale i at skabe nye fæl-
lesskaber, der går på tværs af generationer 
– særligt på plejehjem, hvor børn og unge 
kan være med til at skabe liv i hverdagen. 
Og det er netop et af elementerne i projekt 
”HeartWork”, der har kørt i Herning Kom-
mune siden 2015. Projektet begyndte som 
et lokalt samarbejde mellem Lind Plejecen-
ter og en lærer på Lind Skole, der én gang 
om ugen ændrede læringsrammerne for 
elever på udvalgte klassetrin og rykkede ind 
på plejehjemmet. 

Projektet handler om at bygge bro og 
skabe relationer på tværs af generationer, 
hvilket både kan være til gavn for de ældre 
og for elevernes læring. Under de første 
besøg knyttes der bånd mellem eleverne 
og beboerne, og eleverne bliver hver især 
”forkælelsesven” for en af de faste beboere 

på plejehjemmet. Som forkælelsesvenner 
læser eleverne fx højt for de ældre, går ture, 
skriver breve, tegner, synger fællessange, 
laver gåder eller spiller spil, som de selv har 
udviklet. Derudover underviser eleverne de 
ældre i nogle af de emner, de har forberedt 
på skolen. Formålet er blandt andet, at ele-
verne lærer at videregive deres egen viden 
og dét, de kan. Samtidig får eleverne uddelt 
opmærksomhed fra deres forkælelsesven, 
og de får mulighed for at dele deres viden 
uden at føle, at de bliver testet. 

Evalueringer af projektet har hidtil vist, at 
eleverne har gennemgået en stor udvikling 
i de år, projektet har kørt, og at eleverne og 
de ældre skaber gensidig værdi for hinan-
den. Eleverne oplever, at deres sociale kom-
petencer og formidlingsevner er forbedret, 
og at det er givende at få indblik i andre per-
spektiver og livssyn. Og de ældre oplever, 
at de får betydning og stadig kan bidrage. 

Samtidig giver de ugentlige skolebesøg liv 
i lokalerne, hvilket også har stor betydning 
for dem. 

Projektet har generet været sådan en suc-
ces, at HeartWork nu er blevet et fag på 
skoleskemaet i foreløbig 20 klasser på ni 
skoler i kommunen, der samarbejder med 
otte lokale plejehjem. HeartWork og Her-
ning Kommune samarbejde nu også om at 
udvikle ”HeartWork 2.0” for ældre elever, 
der går ud på at uddanne skoleelever til et 
fritidsjob på plejehjemmet. Tanken er, at de 
unge blandt andet skal lære at skrive en an-
søgning, gå til jobsamtale og blive klogere 
på, hvad det indebærer at arbejde på et ple-
jehjem. Derudover er der ved at blive dan-
net et ambassadørkorps af unge frivillige 
“HeartWorkers”, der har lyst til at bidrage og 
gøre en forskel.

FYSISKE RAMMER PÅ PLEJEHJEMMET

Bevægelsessensorer og  
tryghedsskabende teknologi
Holstebro, Herning og Silkeborg Kommuner 
har haft stor succes med brug af bevægel-
sessensorer (PIR) på plejehjem. Formålet 
med sensorerne er at gøre personalet på 
plejehjemmene opmærksomme på, hvis 
borgere søger ud af deres lejligheder om 
natten. 

En stor andel af beboerne på plejehjem 
lider af demens – og rammes som følge af 
deres sygdom af døgnrytmeforstyrrelser, 
hvor de bytter rundt på dag og nat. Ved at 
opsætte en bevægelsessensor ved udgan-

gen til beboernes lejligheder, kan persona-
let alarmeres direkte, hvis en beboer bevæ-
ger sig ud i fællesarealerne om natten. På 
den måde har sensorerne medvirket til, at 
personalet kan møde og hjælpe borgerne, 
inden der udvikles en konflikt. 

Der er som led i et frikommuneforsøg ble-
vet arbejdet med at benytte bevægelses-
sensorer i samspil med kamerateknologi. I 
forsøget har personalet fået mulighed for 
at tjekke om en borger sover ved hjælp af 
et kamera, i stedet for at åbne døren og 
potentielt afbryde borgerens søvn. En PIR-
sensor placeres ved sengen og et kamera 

placeres, så personalet kan se sengen. Når 
sensoren aktiveres, kan personalet på deres 
telefon se, om der er behov for hjælp hos 
borgeren. De foreløbige erfaringer fra fri-
kommuneforsøget viser, at borgerne gene-
relt får det bedre af, at deres søvn ikke bli-
ver unødigt forstyrret, hvilket også afspejler 
sig i færre konflikter. Samtidig får personalet 
samtidig bedre mulighed for at agere hur-
tigt og for at udnytte ressourcerne bedre. 
Der er dog endnu ikke udarbejdet en ende-
lig evaluering af frikommuneforsøget.
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Døgnrytmelys kan mindske  
udadreagerende adfærd hos demente
Som nævnt kan borgere med demens 
have være svært ved at vurdere, om det 
er nat eller dag, og disse forstyrrelser i 
døgnrytmen kan lede til frustrationer og 
udadreagerende adfærd. Flere og flere 
kommuner er derfor begyndt at anvende 
døgnrytmelys og andre sansestimuli på 
plejehjemmene med henblik på at mindske 
udadreagerende adfærd blandt beboere 
med demens. 

Døgnrytmelys kan hjælpe beboernes indre 
ur til at følge dagens rytme, fordi lyset si-
mulerer solens naturlige udvikling i løbet af 
dagen. Beboere på plejehjemmene vågner 
derfor naturligt ved at lyset langsomt bliver 
kraftigere og klarer ligesom en solopgang. 
Det er den måde, kroppen er biologisk ind-
stillet til at vågne og starte døgnet på. Lyset 
bliver skarpere frem til frokost, hvorefter det 
igen stille og roligt aftager frem mod solned-

gangen om aftenen. Det skarpe lys i løbet 
af dagen er det, der stimulerer kroppen til at 
være vågen og aktiv. Når aftenlysets varme 
igen melder sig, ved kroppen, at nu skal den 
til at finde ro igen. På den måde hjælper 
lyset til at beboerne får en langt mere stabil 
og naturlig rytme i deres hverdag. 

En af de kommuner, der har erfaringer med 
brug af døgnrytmelys, er Odense. Her har 
plejehjemmet Herluf Trolle valgt at imple-
mentere døgnrytmelys på en afdeling, hvor 
mange af beboerne har haft en udadreage-
rende adfærd. På plejehjemmet har døgn-
rytmelyset betydet, at beboerne har fået 
en hverdag med mere trivsel og aktivitet i 
løbet af dagen, en bedre søvn om natten 
og at de følge heraf også haft langt færre til-
fælde af udadreagerende adfærd. Persona-
let har også oplevet, at beboerne er blevet 
langt mere sociale, efter at døgnrytmelyset 
er blevet implementeret. De søger fælles-
arealerne oftere og i længere tid. Det giver 

en mere aktiv dag og fører til, at beboerne 
deltager i flere aktiviteter, hvilket også gør, 
at de bliver naturligt trætte og får en bedre 
nattesøvn.

En anden kommune, der anvender døgn-
rytmelys, er Greve. Greve Kommune har 
de seneste år gennemført en lang række 
initiativer, der skal tilgodese borgere med 
demens, heriblandt indretningen af kom-
munens plejehjem. Kommunen har blandt 
andet søgt og fået bevilliget midler til at 
gennemføre to projekter, hvor døgnryt-
mebelysning var en del af arbejdet med at 
sikre en demensvenlig indretning. Første 
projekt blev gennemført i 2017, og andet 
projekt blev gennemført i 2019. I dag er 
der således opsat døgnrytmebelysning på 
samtlige demensafdelinger på plejehjem-
mene i Greve, og ligesom i Odense oplever 
personalet, at lyset har skabt bedre daglig 
rytme og nattero for beboerne. 
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ERNÆRINGSINDSATSER KAN  
STYRKE LIVSKVALITETEN

Farvet service øger appetitten  
blandt borgere med demens
På friplejehjemmet Meta Mariehjemmet 
beliggende i Vejle Kommune oplevede per-
sonalet, at det ofte var vanskeligt for bebo-
ere med demens at overskue tallerkner og 
glas på bordet. Beboerne famlede ved bor-
det, blev rastløse og urolige, og ønskede at 
gå fra bordet tidligt, hvilket resulterede i, at 
de ikke fik nok at spise ved måltiderne. 

Personalet begyndte derfor at dække op 
med røde tallerkner og gule dækkeserviet-
ter til beboere med demens. Kontrasten 
mellem de to farver medfører, at beboerne 
lettere kan se deres tallerken, bestik og 
glas, og at de dermed bedre kan spise selv. 
Inspirationen til projektet kom efter, at to 
medarbejdere havde været på kursus om 
demens på social- og sundhedsskolen i 
Vejle. Her lærte de om betydningen af far-
vet service, og efterfølgende bragte de den 
viden med tilbage til plejehjemmet, hvor 
man besluttede at forsøge at benytte det 
farvede service.

Det er personalets oplevelse, at beboerne 
har lettere ved at overskue måltidet, når der 
dækkes op med det farvede service, og at 
de i højere grad selv rækker ud efter glas og 
bestik. Personalet oplever også, at beboer-
ne er blevet mere motiverede for at spise, 
og at de generelt spiser med større appetit, 
og er mere rolige. Roen omkring måltidet 
har også ledt til færre konflikter, hvilket be-
tyder, at der er brug for mindre personale i 
forbindelse med måltiderne.

www.sst.dk/da/Bedremaaltider/18_- 
Farvet-bestik-faar-appetitten-til-at-stige

Et ernæringsprojekt i  
regi af ’I sikre hænder’
Underernæring og uplanlagt vægttab er 
særlig udbredt blandt ældre på plejehjem 
og i hjemmeplejen, og en forringet ernæ-
ringstilstand kan have en stor betydning for 
ældres sundheds og generelle livskvalitet. 
Det fører ofte til øget sygelighed og kan 
bl.a. øge risikoen for fald og knoglebrud. 
Derudover kan det generelt øge behovet 
for hjælp til at udføre almindelige daglig-
dags aktiviteter. En målrettet ernæringsind-
sats- og behandling af ældre kan dermed 
bidrage til, at flere kan holde sige raske og 
opnå større livskvalitet.

Det er også baggrunden for at de fire kom-
muner, Frederiksberg, Sønderborg, Greve 
og Aarhus, siden 2019 har været med i et 
ernæringsprojekt, der kører i regi af ’I sikre 
hænder’. Projektet har til formål at afprøve 
nye metoder og indsatser, der kan begræn-
se uplanlagt vægttab og underernæring hos 
ældre, der modtager pleje eller sygepleje i 
eget hjem eller på plejehjem. Projektet tager 
afsæt i forbedringsmodellen, hvor de nye 
arbejdsgange udvikles, afprøves og tilpasses 
løbende af de medarbejdere, som er tæt 
på de ældre.  Det er således også forskelligt, 
hvordan de enkelte enheder i kommunerne 
har valgt at arbejde med projektet. 

I Frederiksberg Kommune har Plejehjem-
met Kastanjehaven fx opdaget, at de ikke 
har haft nok mellemmåltider at tilbyde bor-
gerne. Derfor har de nu indført et ”kræse-
køleskab” til skæve måltider, som er tilgæn-
geligt i alle vagter. I Greve Kommune har 
Strandcentret Plejecenter arbejdet med ar-
bejdsgangsbeskrivelser, der kan understøt-

te identifikationen af borgere, der er i risiko 
for uplanlagt vægttab og underernæring. I 
Aarhus Kommune har hjemmeplejen op-
levet udfordringer hos borgere, hvor der er 
kommunikationsvanskeligheder pga. sprog. 
Derfor afprøver de nu at tage et billede af 
borgerens foretrukne morgenmad, så alle 
medarbejdere der kommer hos borgeren, 
kan se, hvad borgeren ønsker. Og i Sønder-
borg Kommune har hjemme- og sygeplejen 
sat fokus på redskaber, der kan være med 
til at vurdere, om en borger lider dysfagi/
synkeproblemer.

www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ 
ernaering/

https://www.sst.dk/da/Bedremaaltider/18_-Farvet-bestik-faar-appetitten-til-at-stige
https://www.sst.dk/da/Bedremaaltider/18_-Farvet-bestik-faar-appetitten-til-at-stige
https://www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering/
https://www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/ernaering/
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05 /  
DEN SIDSTE TID
Et godt ældreliv indebærer også en værdig 
afslutning på livet, der så vidt muligt indfri-
er den ældres egne ønsker til den sidste tid. 
Tidligere undersøgelser har vist, at største-
delen af danskerne ønsker at dø derhjem-
me i trygge og vante rammer.11 Derfor er 
det også positivt, at der de seneste år er en 
større andel af danskerne, der tilbringer den 
sidste tid i eget hjem og på plejehjem.12 

Det nære sundhedsvæsen har stor ind-
flydelse på, hvordan ældre og deres pårø-
rende oplever den sidste del af livet. Og i 
kommunerne har der gennem en årrække 
været øget fokus på at skabe gode rammer 
for en værdig død i hjemmeplejen og på 
plejehjemmene. Det handler om at tage ud-
gangspunkt i det enkelte menneskes værdi-

er, ønsker og livsvilkår, og sikre, at der i videst 
muligt omfang bliver handlet i overensstem-
melse hermed. Blandt sundhedspersonalet 
har der derfor været fokus på at blive bedre 
til at tale med de ældre og mest syge borge-
re om, hvilke ønsker de har til den sidste tid. 

De fleste ældre har både lyst til og brug for 
at tale om døden, når den tid nærmer sig. 
Det kan skabe tryghed for den enkelte og 
efterlade mere plads til at fokusere på det, 
der betyder noget i livet. Samtidig kan sam-
talerne være med til at skabe klarhed om, 
hvad der skal tages højde for, når plejen i 
den sidste tid skal planlægges. Det sikrer 
større overensstemmelse mellem den en-
keltes ønsker og den behandling og pleje, 
der faktisk gives.

Det er fx afgørende at afdække og doku-
mentere, om den ældre ønsker at blive gen-
oplivet i tilfælde af hjertestop. Samtalerne 
kan dog være svære at tage, og det kræver 
både de rette kompetencer og redskaber at 
sikre den fornødne kvalitet. 

Foruden samtalerne har kommunerne ge-
nerelt haft fokus på at sikre høj kvalitet i den 
palliative indsats – både i forhold til den 
smertelindrende behandling, samarbejdet 
med andre faggrupper og sektorer og den 
plejefaglige indsats. Den sidste tid kræver 
også nærvær og omsorg for såvel den døen-
de som de pårørende. Her er der potentiale 
for at gøre øget brug af frivillige kræfter, der 
engagerer sig og stiller sig til rådighed, så 
ingen behøver at være alene i den sidste tid.

Nedenfor følger en række gode eksempler, 
der viser, hvordan man nogle steder arbej-
der på sikre ældre en værdig død. Forhå-
bentlig kan eksemplerne være en inspira-
tion i det videre arbejde med at styrke den 
palliative indsats.
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11 www.rehpa.dk/borger/palliation/doeden-taet-paa/#d%C3%B8+hjemme

12 www.kl.dk/nyhed/2017/oktober/flere-doer-i-hjemlige-omgivelser/

https://www.rehpa.dk/borger/palliation/doeden-taet-paa/#d%C3%B8+hjemme
https://www.kl.dk/nyhed/2017/oktober/flere-doer-i-hjemlige-omgivelser/
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PALLIATIVE INDSATSER I DEN SIDSTE TID

Klar til samtalen i Aalborg,  
Gladsaxe og Stevns
Fra 2017 til 2019 gennemførte Dansk Sel-
skab for Patientsikkerhed i tæt samarbejde 
med kommunerne, Aalborg, Gladsaxe og 
Stevns, projektet ”Klar til samtalen – borger-
nes ønsker til den sidste levetid”, der blev 
finansieret af midler fra Fremfærd Ældre. 

Projektet blev igangsat, fordi en række in-
ternationale studier har vist, at der foregår 
betydelig overbehandling i den sidste tid. 
Mange ældre modtager fx livsforlængende 
behandling, selvom det er i modstrid med 
deres eget ønske. Formålet med ”Klar til 
samtalen” har derfor været at skabe større 
overensstemmelse mellem de ældres øn-
sker og den behandling og pleje, der faktisk 
gives, ved at tage samtalen om den sidste 
tid i tide. Samtalerne skal både være med til 
at sikre respekt og værdighed, og samtidig 
eliminere de fejl, som sker, når ældre mod-
tager behandling, der står i modsætning til 
deres ønsker.

Som led i projektet udpegede alle tre kom-
muner et plejehjem, der fik til opgave at 
udvikle gode politikker, rutiner og værktøjer 
til, hvordan man systematisk kan arbejde 
med at tilbyde og afholde sådanne samta-
ler. Erfaringerne fra projektet har vist, at det 

ved hjælp af særlige samtaler kan lade sig 
gøre at efterkomme de ældres ønske for 
den sidste del af livet. På den måde undgår 
man unødvendige sundhedsfaglige ind-
satser i den sidste levetid samt situationer, 
hvor ældre genoplives efter hjertestop til 
en tilværelse, de ikke ønsker.

Som opfølgning på projektet blev der udar-
bejdet en lang række anbefalinger, under-
visningsmateriale, juridiske dokumenter og 
konkrete eksempler, som kommunerne kan 
bruge til at udvikle en god praksis for afhol-
delse af kvalificerede og rettidige samtaler 
om afslutningen på livet, når behovet opstår. 
Erfaringerne er samlet i rapporten ”De sund-
hedsprofessionelle skal være klar til samta-
len” som blev udgivet i forbindelse med af-
slutningen af projektet i maj 2019. Rappor-
ten kan tilgås på hjemmesiden. Desuden har 
parterne på det kommunale arbejdsmarked 
i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre beslut-
tet at understøtte formidlingen af ”Klar til 
samtalen” ved at afholde en række infor-
mationsmøder rundt om i landet i løbet af 
2020 og 2021. Tilmelding til disse vil fremgå 
af KL’s hjemmeside www.kl.dk.

https://patientsikkerhed.dk/projekter/ 
klartilsamtalen/

Roskilde Kommune opretter  
tværfagligt palliationsteam
International forskning har vist, at hvis 
borgere ønsker at dø i eget hjem, frem for 
på hospitalet, styrkes sådan et forløb ved, 
at der er et tværfagligt og koordinerende 
team omkring borgeren. Som led i satspul-
jeaftalen for 2015-2018 fik Roskilde Kom-
mune derfor midler til at oprette et tvær-
fagligt palliationsteam. Det palliative team 
fik blandt andet til opgave at sikre koordi-
nation med hospitalet og de praktiserende 
læger, tilbud om lindring samt tilbud til 
efterladte. Teamet fik ligeledes til opgave at 
rådgive og kompetenceudvikle det øvrige 
plejepersonale. 

Med afsæt i IHI’s forbedringsmodel udvik-
lede det palliative team en samtaleguide til 
afklaring af borgerens ønsker til den sidste 
tid, der kan bruges i et samarbejde mellem 
borger, sygehus, almen praksis og hjem-
mesygepleje. Derudover udviklede teamet 
også et læringsspil i samarbejde med sy-
gehus og almen praksis, der kan til bruges 
som led i kompetenceudviklingen af den 
palliative indsats. Spillet giver medarbejde-
re på tværs af faggrænser og arbejdspladser 
mulighed for at drøfte forskellige situatio-
ner og sammen finde ud af, hvad der er det 
rigtige at gøre i samarbejdet med borger og 
pårørende. 

Videncenter for Rehabilitering og Pallia-
tion, REHPA, lavede i 2019 en tværgående 
evaluering af arbejdet i de kommuner, der 
fik satspuljemidler til at udvikle den kom-
munale palliative indsats. Den samlede 
evaluering viser, at der var en større andel 
af borgere i projektet, der døde hjemme, 
end der var blandt borgere, der ikke deltog 
i projektet. 

www.rehpa.dk/2019/05/08/evaluering-
af-modelkommuneprojektet-en-vaerdig-
doed/

https://roskilde.dk/nyheder/borger/spil-
skal-laere-medarbejderne-om-en-vaerdig-
doed

https://patientsikkerhed.dk/projekter/klartilsamtalen/
https://patientsikkerhed.dk/projekter/klartilsamtalen/
https://www.rehpa.dk/2019/05/08/evaluering-af-modelkommuneprojektet-en-vaerdig-doed/
https://www.rehpa.dk/2019/05/08/evaluering-af-modelkommuneprojektet-en-vaerdig-doed/
https://www.rehpa.dk/2019/05/08/evaluering-af-modelkommuneprojektet-en-vaerdig-doed/
https://roskilde.dk/nyheder/borger/spil-skal-laere-medarbejderne-om-en-vaerdig-doed
https://roskilde.dk/nyheder/borger/spil-skal-laere-medarbejderne-om-en-vaerdig-doed
https://roskilde.dk/nyheder/borger/spil-skal-laere-medarbejderne-om-en-vaerdig-doed
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Fokus på den palliative indsats  
i Københavns Kommune
Siden 2017 har Københavns Kommune ar-
bejdet målrettet på at styrke den palliative 
indsats til alvorligt syge og døende borgere 
samt deres pårørende med midler fra hhv. 
Kræftplan IV og finansloven for 2018 (en 
værdig død). Formålet med arbejdet er at 
sikre, at kommunen har de nødvendige 
rammer og kompetencer til at tilbyde en 
god og rettidig palliativ indsats til borgere 
med behov for lindring, så de kan få en tryg 
og værdig død i eget hjem, hvis de ønsker 
at dø derhjemme.

Høj faglig kvalitet og sammenhæng i den 
palliative indsats kræver stor faglig viden og 
kompetencer hos medarbejderne.  Køben-
havns Kommune har derfor haft fokus på at 
sikre en løbende kompetenceudvikling af 
de medarbejdere, der er tætte på borgerne. 

De seneste år har kommunen i samarbejde 
med specialister inden for det palliative felt, 
såsom Diakonissestiftelsens Hospice, Sankt 
Lukas Hospice, Rigshospitalets præster og 
Københavns Professionshøjskole, udviklet 
og afholdt kursusaktiviteter om palliation 
for medarbejdere fra alle typer af enheder 
– hjemmeplejen, plejehjem, midlertidige 
døgnophold og sundhedshuse.

Foruden kursusaktiviteterne har Køben-
havns Kommune udviklet en digital ”værk-
tøjskasse” om lindring. Værktøjskassen giver 
medarbejderne et hurtigt overblik over og 
nem adgang til relevant faglig viden, redska-
ber, indsatser og støttetilbud til borgere, der 
er ramt af alvorlig sygdom. Værktøjskassen 
fungerer som et opslagsværk og har fokus 
på det samlede palliative forløb – fra den 
tidlige indsats til tiden efter et dødsfald. Der 
arbejdes aktuelt på udvikling af e-læring om 

lindring, som skal supplere værktøjskassen 
og de forskellige kursustilbud.

Derudover er kommunen i gang med at 
opbygge et kommunalt videnscenter for 
lindring. Det nye tværfaglige videnscenter 
skal understøtte høj faglig kvalitet og sam-
menhæng i den palliative indsats på tværs 
af kommunens plejeenheder, herunder på 
plejehjem og i hjemmeplejen. Videnscen-
tret er under etablering i kommunens Af-
deling for Lindring, som tilbyder lindrende 
ophold til alvorligt syge og døende borgere 
over 18 år. Videnscenteret vil blive beman-
det af tværfagligt personale fra afdelingen, 
herunder sygeplejersker, fysioterapeut og 
socialrådgiver, og vil på sigt kunne tilbyde 
telefonisk faglig rådgivning og vejledning 
samt lokal undervisning. 
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”Min sidste tid” i  
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune kørte fra 2015 til 
2018 projektet ’Min sidste tid’, der havde 
til formål at styrke og udvikle den palliative 
pleje og omsorg på ældreområdet. Projek-
tet var et af i alt fire modelkommuneprojek-
ter, der blev finansieret af midler fra satspul-
jen ’En værdig død’. 

Projektet var et samarbejdsprojekt mellem 
Hospice Sydfyn, Palliativt Team Fyn, Pal-
liativt Frivilligt Netværk, Kræftens Bekæm-
pelse, Hjerteforeningen, University Col-
lege Lillebælt afdeling G OUH, Svendborg 
Sygehus, almen praksis og ældreområdet 
i Svendborg Kommunes. Projektet havde 
fire indsatsområder: 1) Borgerens forløb 
fra tidlig afklaring af ønsker og behov til de 
sidste dage og timer, 2) tværfagligt og tvær-
sektorielt samarbejde, 3) de pårørende og 
4) kompetenceudvikling af sygeplejersker 
og sosu-assistenter.

Et af målene med projektet var blandt 
andet at sikre, at flest mulige borgere og 
pårørende oplevede, at rammerne omkring 
døden så vidt muligt var i overensstem-
melse med borgerens egne ønsker. Der 
var derfor også fokus på, at ønsket om at 
dø hjemme kan ændre sig undervejs i et 
sygdomsforløb. Erfaringer viser, at ønsket 
typisk bliver mindre, jo mere komplekst og 
progressivt et sygdomsforløb udvikler sig. 

Som led i projektet udviklede og afprøvede 
kommunen forskellige metoder og redska-
ber til at afdække borgernes behov, heri-
blandt screeningsværktøjer og samtalegui-
des, og på baggrund af disse erfaringer blev 
der udviklet et samlet koncept for palliative 
borgerforløb i Svendborg Kommune bestå-
ende af seks delementer: 1) Identifikation 
af den palliative borger, 2) tidlig afklaring af 
ønsker og behov, 3) kontinuerlig opfølgning 
og justering af plan og aftaler, 4) tværfaglige 
og tværsektorielle indsatser, 5) tilbud i ef-
terladte og 6) forankring. 

Resultaterne fra kommunens interne evalu-
ering viste, at der i 88 pct. af tilfældene var 
dokumenterede samtaler om ønsker, og at 
dødsstedet i 73 pct. af tilfældene stemte 
overens med borgerens ønsker. Evaluerin-
gen viste desuden, at medarbejderne ople-
vede, at forløbet rustede dem fagligt til at 
håndtere de palliative forløb hos borgerne 
langt bedre end tidligere, og at de forskel-
lige redskaber understøttede samtalerne 
med borgerne. 

Redskaber er blevet digitaliseret og integre-
ret i den elektroniske app ’Tidlig opsporing’, 
som alle medarbejderne på ældreområdet 
anvender til systematisk opsporing af be-
gyndende sygdom. Svendborg Kommune 
har udarbejdet otte små introduktionsvi-
deoer til anvendelsen af redskaberne. 

Videoerne kan tilgås på dette link: 
www.youtube.com/watch?v=LIPERPGINJ
o&list=PLe9XRGgW6jAV17dlbLJs7vGmlI7s
wU0UX

SAMARBEJDET MED CIVILSAMFUNDET 

Stort potentiale i samarbejdet  
med vågetjenester
For nogle ældre har det stor betydning, at 
der er en ved deres side i den sidste tid, 
der kan skabe ro og tryghed ved at lytte og 
være nærværende. Det er dog ikke altid, 
at de pårørende eller plejepersonalet har 
mulighed for at sidde hos den ældre i det 
omfang, den ældre ønsker det. Her spiller 
frivillige i civilsamfundet en central rolle.

Flere foreninger som fx Røde Kors og Æl-
dresagen har vågetjenester med frivillige 
over hele landet, og deres målsætning er, at 
ingen skal tilbringe de sidste timer af livet 

uden medmenneskeligt nærvær og om-
sorg. Vågetjenesterne kan aflaste pårørende 
til en døende, som har brug for et pusterum 
af og til – fx i nattetimerne. I sådanne tilfæl-
de rykker frivillige vågekoner ud hos døen-
de på plejehjem, sygehuse eller i hjemme-
plejen, så den døende skal ikke ligge alene. 
Vågetjenesten kan også træde til, hvis der fx 
ikke er pårørende til døende.

Flere kommuner samarbejder allerede med 
frivillige vågekoner. Det er fx tilfældet i Vejen 
Kommune, hvor Ældresagens vågetjeneste 
er særdeles aktiv. Her har knap 30 frivillige 
vågekoner påtaget sig opgaven med at sidde 

hos døende rundt omkring i kommunen, og 
alene i første halvår af 2019 har de frivillige 
våget i næsten 600 timer ude hos døende

Vejen Kommune har indgået en samar-
bejdsaftale med Ældresagen i Brørup, som 
betyder, at frivillige vågekoner både kom-
mer ud i borgernes hjem samt på plejehjem 
og ældrecentre. Vågekonerne indgår ofte i 
et tæt samarbejde omkring borgeren med 
både medarbejderne og de nærmeste på-
rørende. I Vejen er de frivillige vågekoner 
således et supplement til den kommunale 
indsats, der giver mere tryghed og nærvær 
til den døende.

https://www.youtube.com/watch?v=LIPERPGINJo&list=PLe9XRGgW6jAV17dlbLJs7vGmlI7swU0UX
https://www.youtube.com/watch?v=LIPERPGINJo&list=PLe9XRGgW6jAV17dlbLJs7vGmlI7swU0UX
https://www.youtube.com/watch?v=LIPERPGINJo&list=PLe9XRGgW6jAV17dlbLJs7vGmlI7swU0UX




KL

Weidekampsgade 10

2300 København S

Tlf. 3370 3370

kl@kl.dk

www.kl.dk

 @kommunerne

 facebook.com/kommunerne

Produktionsnr. 830623

ISBN 978-87-93950-08-5-pdf


	Forord
	Kommunerne 
spiller en 
afgørende rolle
	01 / 
Starten på 
seniorlivet
	Overgangen fra arbejdsliv til seniorliv
	Gode rammer for et aktivt seniorliv
	Sociale fællesskaber for og med ældre



	02 / 
Når sygdom 
rammer
	Fra rehabiliteringsforløb 
til en aktiv hverdag
	Velfærdsteknologi skaber 
fleksibilitet i indsatsen


	03 / 
Tab af ægtefælle
	Tidlig opsporing af 
ensomhed blandt ældre
	Sociale aktiviteter og fællesskaber


	04 / 
Fra eget hjem 
til plejehjem
	Nye boligformer til den tredje alder
	Den gode indflytning på plejehjem
	Aktiviteter på plejehjemmet
	Fysiske rammer på plejehjemmet
	Ernæringsindsatser kan 
styrke livskvaliteten



	05 / 
Den sidste tid
	Palliative indsatser i den sidste tid
	Samarbejdet med civilsamfundet 


	Veje-til-et-selvstaendigt-aeldreliv-s2.pdf
	Forord
	Kommunerne 
spiller en 
afgørende rolle
	01 / 
Starten på 
seniorlivet
	Overgangen fra arbejdsliv til seniorliv
	Gode rammer for et aktivt seniorliv
	Sociale fællesskaber for og med ældre



	02 / 
Når sygdom 
rammer
	Fra rehabiliteringsforløb 
til en aktiv hverdag
	Velfærdsteknologi skaber 
fleksibilitet i indsatsen


	03 / 
Tab af ægtefælle
	Tidlig opsporing af 
ensomhed blandt ældre
	Sociale aktiviteter og fællesskaber


	04 / 
Fra eget hjem 
til plejehjem
	Nye boligformer til den tredje alder
	Den gode indflytning på plejehjem
	Aktiviteter på plejehjemmet
	Fysiske rammer på plejehjemmet
	Ernæringsindsatser kan 
styrke livskvaliteten



	05 / 
Den sidste tid
	Palliative indsatser i den sidste tid
	Samarbejdet med civilsamfundet 






