
Stemmer 
fra fremtiden 
i Ikast-Brande Kommune

LIS PUGGAARD 2022



2 

”Stemmer fra fremtiden”
”Stemmer fra fremtiden” er en kvalitativ undersøgelse, der af-
dækker hvilke præferencer og forventninger borgere og pårø-
rende har til fremtidig hjælp. Undersøgelsen er en del af udvik-
lingsprojektet ”erantis”.
 
Rapporten er udarbejdet af Lis Puggaard for Ikast-Brande Kom-
mune og er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Projektet er gen-
nemført 1. november 2021 – 30. maj 2022.
Rapporten beskriver undersøgelsens fund og konklusioner.

Rapporten kan downloades fra projektets hjemmeside: https://
erantis-ikastbrande.dk/ og frit citeres med følgende kildean-
givelse: Puggaard L. (2022). Fremtidens stemmer. ”erantis” 
Ikast-Brande Kommune. 
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Forord 

Vi mennesker trives bedst med en vis portion 
selvbestemmelse. Vi vokser med ansvaret. 
Vores omsorg, nærvær og livskvalitet øges. 
Det gælder hele livet. Det gælder også, når vi 
har brug for hjælp fra andre til at få hverda-
gen til at hænge sammen. 
Derfor er det vigtigt, at vi indretter systemer-
ne, så mulighederne for selvbestemmelse har 
gode kår både på kort og lang sigt.

”erantis” omfatter anbefalinger til, hvordan 
vi på ”den korte bane” kan skabe et nyt rum, 
hvor borgere og medarbejdere kan opnå øget 
selvbestemmelse og involvering. 
Dette rum skal også være tidssvarende på 
”den lange bane”. For at skabe de bedste 
betingelser for at træffe beslutninger om de 
kommende års udviklingsplaner på Sund-
heds- og Ældreområdet har vi lyttet til fremti-
dens stemmer.
Vi har spurgt 40 personer om, hvad deres 
præferencer og forventninger er til den hjælp, 
de eventuelt får brug for, og hvordan kommu-
nen kan hjælpe med det? Vi har også spurgt 
om deres ønsker til mødet med de kommuna-
le medarbejdere, når de kommer i borgerens 
hjem. Endelig har vi spurgt til, om de forestiller 
sig - og i givet fald hvordan - at pårørende 
eller nære venner kan være en del af hjælpen. 
Ønsket er, at borgernes og de pårørendes 
stemmer kan være med til at præge og indgå 
i de kommende års udviklingsplaner indenfor 
området. 

Undersøgelsens resultater er optimistiske. Det 
har nemlig vist sig, at hverken borgere eller 
pårørende stiller store eller uopnåelige krav 
til fremtidens hjælp. Borgere og pårørende 
ønsker at blive set og hørt, som de mennesker 

de er, de ønsker at blive mødt med værdig-
hed og især ligeværdighed, de ønsker at blive 
taget med på råd i forhold til, hvilken hjælp 
der skal gives hvornår, hvordan og hvorfor. 
De ønsker at være så selvhjulpne som muligt, 
så uafhængige som muligt og de vil gerne, 
at kommunen hjælper dem med at leve så 
selvstændigt og uafhængigt et liv som muligt. 
De ønsker et tæt, godt og konstruktivt samar-
bejde med kommunen.  

Tak til Sundhedsstyrelsen for økonomisk støtte 
til projektet, Lis Puggaard, der har stået for 
undersøgelsen, projektleder Dorthe Iversen, de 
seks nuværende og tidligere medarbejdere, 
der har gennemført interviewene. Sidst, men 
ikke mindst, en stor tak til de 40 borgere og 
pårørende der har ladet sig interviewe.

Karen Heebøll
På tværs-direktør
Ikast 24. maj 2022
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Projektet ’Stemmer fra fremtiden’ er en kvali-
tativ undersøgelse, hvor 40 borgere er inter-
viewet. Formålet var at afdække deres præ-
ferencer og forventninger til fremtidens hjælp 
fra Sundheds- og Ældreområdet. Interviewets 
emner omfatter, hvad der er vigtigt, for at 
hverdagen fungerer, hvad man gerne vil have 
ud af den hjælp, man får, hvordan man gerne 
vil mødes af kommunen, og om der er familie, 
venner eller naboer, der enten er involveret, el-
ler som de ønsker bliver involveret. Derudover 
er der lavet trivselsmåling på alle de intervie-
wede. Ønsket er, at borgernes og de pårøren-
des stemmer kan være med til at præge og 
indgå i de kommende års udviklingsplaner  
indenfor Sundheds- og Ældreområdet. 

Der er i alt foretaget 40 semi-strukturerede in-
terview med 20 borgere, der modtager hjælp 
og 20 pårørende i alderen 25 – 81 år. Inklu-
sionskriteriet til undersøgelsen har været, at 
borgerne skulle have haft hjælp, hjemmepleje, 
sygepleje, eller begge i mindst seks måneder. 
De pårørende skulle være pårørende til en 
borger i Ikast-Brande Kommune. 

Analyser på tværs af interviewene afdækkede 
fire temaer, som danner basis for sammens-
krivning af resultaterne. Derudover beskrives 
ønsker til samarbejde med pårørende, nære 
venner og naboer, samt trivselsmåling. 

Det personlige plan. Det er vigtigt for alle at 
klare sig selv, eller i hvert fald klare sig selv 
mest muligt og gøre mest mulig selv. Ingen 
ønsker at ligge til byrde hverken for familien 
eller samfundet. Jo mere borgerne gør selv, jo 
bedre vedligeholdes funktioner, så uafhæn-
gighed og meningsfulde aktiviteter kan be-
vares, og det øger borgerens selvværd. Flere 
nævner, at de gerne selv vil gøre en indsats 
f.eks. hjælpes til ’hjælp-til-selvhjælp’, så de 
bevarer selvhjulpenhed bedst muligt længst 
muligt. For både borgere og pårørende er det 
vigtigt at have selvbestemmelse og selv-
stændighed: de vil lyttes til, tages alvorligt, 
tages med på råd og inddrages i beslutnin-
ger, og det vil være med til at øge livskvalitet 

og bevare værdigheden. At blive set og hørt, 
som det menneske man er, er også med til at 
bevare ens identitet og øge ens selvbestem-
melse. Mange ønsker hjælp til at fortsætte 
med deres sociale aktiviteter og de interesser, 
de har haft i mange år.

Selve hjælpen. Hjælpen skal tilpasses den 
enkelte, hvor der tages hensyn til de samlede 
basale behov fremfor en ’pakke’, så man ikke 
bare opfattes som en ting. Der skal være en 
fast struktur med kontinuitet og stabilitet. Det 
betyder, at medarbejderne ved, hvad de skal, 
gør det, der er aftalt og overholder aftaler, så 
man ikke skal forklare igen og igen, hvilken 
hjælp der skal ydes. Hjælpen skal koordineres, 
der skal følges op og justeres, og så skal den 
være ensartet, uanset hvilken medarbejder 
der kommer, og den skal være fleksibel både 
i forhold til indhold af hjælpen og tidspunkt. 
Medarbejderne skal have mere ’ro på’. Man-
ge borgere oplever, at der er meget travlt. 
Og så skal medarbejderne rydde op efter 
sig. Kommunen kan hjælpe med at lave lister 
over, hvad borgeren skal indkøbe, så medar-
bejderne kan optimere deres opgaver f.eks. 
i forhold til rengøring. Hjælpen skal udføres 
på en måde, så borgeren oplever værdighed, 
selvbestemmelse, indflydelse, tryghed og så 
god livskvalitet som muligt. Kommunen skal 
motivere til et aktivt liv, oplyse om aktiviteter 
i nærmiljøet, hjælpe borgeren i gang, støtte 
op om det og skubbe lidt på.  Mange vil gerne 
blive boende og ønsker derfor hjælp til ’det 
tunge’ som f.eks. havearbejde og snerydning. 
Hvis det bliver nødvendigt at flytte, kan kom-
munen hjælpe med at etablere ældrevenlige 
boliger – ’olle-koller’, hvor man kan deles om 
rengøringshjælp og havemand, og der kan 
være tilknyttet en pedelfunktion.
Indretningen skal ligge op til konceptet ’æl-
dre-hjælper-ældre’.  

Medarbejderne. De fleste borgere og på-
rørende ønsker, at der kun kommer få faste 
medarbejdere i hjemmet. De skal være kom-
petente med høj faglighed, følge med i ud-
viklingen på området, og implementere nye 

Resumé
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tiltag, hvor det skaber værdi. Der skal være 
en fast struktur, som betyder, at medarbejde-
ren kommer til nogenlunde samme tid hver 
gang, så borgeren ikke skal sidde og vente, 
så de kan planlægge deres dag med ønske-
de aktiviteter, og der skal gives besked ved 
forsinkelse. Medarbejderne skal besidde en 
naturlig form for pli som f.eks. at sige goddag 
og farvel, at tage overtøjet af ved besøgene. 
De skal være ordentlige, respektfulde, nærvæ-
rende, positive, glade og lyttende, de skal vise 
omsorg og nærvær. De skal være handle-
kraftige og observere og handle på borgerens 
vegne, når det er nødvendigt. Og så skal der 
være tid til en lille snak. Endelig skal de kunne 
tale og forstå dansk sprog og dansk kultur. 
Medarbejderne skal også hjælpe med at for-
klare mere og give gode råd f.eks. i forhold til, 
hvorfor man kan få hjælp til det ene, men ikke 
til det andet, eller hvorfor der sker ændringer 
i hjælpen, og de skal hjælpe borgerne ved at 
’trække i trådene’. Endelig skal de have stør-
re kendskab til den enkelte borgers behov og 
udvikling i borgerens situation, og de skal tro 

på borgeren ’uanset hvad, der står på deres 
iPad’. De skal observere eventuelle ændringer i 
borgerens situation, justere og handle, når det 
er nødvendigt. Og så skal de have respekt for, 
at det er borgerens hjem, der arbejdes i. Der 
er delte meninger om brugen af teknologiske 
hjælpemidler - for nogle vil der være OK, for 
andre vil det ikke. Mange siger, at ’robotter ikke 
kan erstatte mennesker’. 

Samarbejdet. En god relation er basis for et 
godt og værdigt samarbejde, så borgerne 
skal mødes med respekt og forståelse, det 
skal være en ligeværdig og tryg relation. Det 
er vanskeligt at komme i kontakt med kom-
munen og medarbejderne. Derfor foreslår 
flere, at der er en fast kontaktperson, som kan 
hjælpe med at løse problemer samt rådgive, 
oplyse og finde rundt i ’junglen’ af tilbud, ydel-
ser, regler og muligheder. Både borgere og 
pårørende ønsker, at der bliver lyttet til dem, 
og at de inddrages i beslutninger. De ønsker, 
at kommunen er mere opsøgende f.eks. i 
form af opfølgningsmøder og forventnings-



 9 

afstemningsmøder, hvor både hjemmepleje, 
sygepleje, terapeuter, hjælpemiddelområdet 
og visitatorer deltager, når det er relevant. 
Alle vil gerne et godt samarbejde, hvor hen-
vendelser til kommunen skal tages alvorligt, 
og hvor man kan stole på aftaler. Samtidig 
ønsker pårørende, der bor langt væk, at kom-
munen er behjælpelig med at pege på rele-
vante leverandører i forhold til rengøring og 
tøjvask, bl.a. fordi de forventer, der bliver mere 
egenbetaling i fremtiden. De pårørende, der 
er ægtefæller, mener det er vigtigt at være 
opmærksom på deres behov og mulighed for 
aflastning. Endelig kan kommunen også hjæl-
pe med at etablere netværksgrupper for lige-
sindede. Der skal være tydelige grænser for, 
hvad de pårørende har ansvar for, og hvad 
kommune har ansvar for - hvem der gør hvad 
og hvilken rolle, de pårørende kan udfylde. 
Pårørende ønsker generelt mere anerkendelse, 
og nogle mener, at det vil være helt i orden, 
hvis der stille flere krav til pårørende. 

Pårørende, nære venner og naboer. Stort set 
alle borgere har hjælp fra en ægtefælle, børn, 
anden familie, naboer eller venner. Hjælpen 
er uvurderlig og uundværlig og oftest er det 
regelmæssig stabil hjælp, der er med til at 
give borgeren tryghed og livskvalitet. Hjæl-
pen er mangesidig. Familien hjælper typisk 
med praktiske opgaver som rengøring, indkøb, 
tøjvask, mad, ordne bil og havearbejde, men 
også mere personlige opgaver som f.eks. at 
huske at tage medicin, sonde eller iføring/
aftagning af støttestrømper. Kun få hjælper 
med personlig pleje og de fleste synes, at det 
er kommunens opgave, da det kommer for 
tæt på og vil påvirke værdigheden for beg-
ge parter. Ofte er de pårørende bindeled til 
kommunen og andre instanser, de er bisid-
dere ved lægebesøg, og de er chauffører i 
mange forskellige sammenhænge. Venner og 
naboer hjælper typisk med små besøg, det 
sociale eller mindre ting, som at købe gaver. 
Enkelte hjælper med kørsel og havearbejde. 
Både borgere og pårørende giver udtryk for, 
at det svært at bede om hjælp. Ingen giver 
udtryk for, at de ikke vil have hjælp fra familie 
venner og naboer i fremtiden. Men stort set 
alle vil IKKE have, at kommunen blander sig i, 
om og i hvilket omfang familie, venner og na-

boer hjælper til. Kommunen skal ikke blande 
sig i borgerens forhold og relationer, som er 
en privat sag mellem borgeren og de berørte 
personer – det er borgerens ansvar, og det 
er op til borgeren selv. Ingen skal tvinges til 
at hjælpe, det skal være frivilligt. Men hvis der 
er familie, venner eller naboer, der hjælper, 
ønsker alle, at det skal være et godt, gensidigt 
og tillidsfuldt samarbejde. 

Trivsel. Langt de fleste borgere og pårørende 
scorer 50 eller derover i WHO-5 trivselsskala. 
Det vil sige, at de ikke er i risiko for mistriv-
sel. To borgere scorer mellem 0-35, det vil 
sige, at der kan være stor risiko for, at de er i 
mistrivsel. Otte borgere scorer mellem 36 og 
50, de kan være i risiko for mistrivsel. En enkelt 
pårørende (en ægtefælle) scorer mellem 36 
og 50, så vedkommende kan være i risiko for 
mistrivsel. Ni borgere og tretten pårørende 
scorer 68 eller derover. 68 svarer til gennem-
snittet for befolkningen som helhed. 

Konklusion. Der er ingen tvivl om, at alle helst 
vil klare sig selv. Langt de fleste har også for-
ståelse for, at de selv skal yde en indsats for 
at forblive så uafhængige som muligt. Og de 
vil gerne. 

Overordnet set stiller hverken borgere el-
ler pårørende store eller uopnåelige krav til 
fremtidens hjælp. Langt de fleste præferencer 
og forventninger kan implementeres med en 
relativ lille indsats fra Sundheds- og Ældreom-
rådet i Ikast-Brande Kommune. Der er nemlig 
stort overlap mellem flere af præferencerne 
og forventningerne til tiltag fra dette projekt 
og de anbefalinger, der er udarbejdet på 
baggrund af det store arbejde i ”erantis”-pro-
jektet. Det betyder, at Ikast-Brande Kommune 
allerede er i gang med at udvikle og imple-
mentere flere af forslagene til tiltag. Så borge-
re og pårørende glæd jer, hjælpen bliver snart 
endnu bedre. 

NØGLEORD
Borgere og pårørendes stemmer, selvbestem-
melse, værdighed, samarbejde, hjemmepleje, 
sygepleje. 
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Det er velkendt, at der bliver flere og flere æl-
dre i samfundet, og det er især gruppen over 
80 år, der vokser meget hurtigt (Danmarks 
statistik). I takt med, at vi lever længere, 
kommer vi også til at leve længere med, hvad 
man kunne kalde det lange livs sygdomme, 
såsom slidgigt, åreforkalkning, hjertesvigt, højt 
blodtryk og forskellige former for neurologiske 
lidelser (1). Og med sygdom følger ofte funk-
tionsnedsættelse. Det betyder, at der vil blive 
flere ældre, der har behov for hjælp til at klare 
hverdagen. 
De fleste ældre har ikke selv bestemt, at de vil 
have hjælp, men deres livssituation og der-
med behov har ændret sig, så det er nødven-
digt at få hjælp. For mange svækkede ældre 
er hjælp - fra Sundheds- og Ældreområdet - 
helt afgørende og uundværlig i dagligdagen, 
når man ikke længere kan klare sig selv. Hjæl-
pen skal være med til at sikre, at alle ældre 
kan leve et trygt og værdigt liv. En god hjælp 

skal tilgodese såvel fysiske som psykiske og 
sociale behov (2).  
Mange pårørende til en borger med behov for 
hjælp fra Sundheds- og Ældreområdet yder 
en stor indsats og har dyb forståelse af de-
res kæres liv og livssituation. En vigtig del af 
ældreplejen handler derfor om at sikre et godt 
samarbejde med de pårørende (3). De har 
ofte en unik viden om den ældre, der beror på 
en lang fælles historie og et blik for forandrin-
ger i trivsel og helbred hos den ældre. Denne 
viden bør bruges, så hverken pårørende eller 
personalet bliver psykisk overbelastet (4). Det 
er afgørende for kvaliteten og effektiviteten af 
den hjælp der gives, at denne viden bringes 
i spil – særligt når det kommer til ældre med 
demens (5). 
Hjemmeplejen og sygeplejen løser opgaver, 
som ofte er af højeste vigtighed for borgerens 
livskvalitet og livsførelse. Det kan f.eks. være 
hjælp til personlig pleje eller at få den rigtige 
medicin på det rette tidspunkt. En stor del af 
borgerne har komplekse problemstillinger. De 
har måske mange forskellige sygdomme på 
én gang (multi-sygdom), de har måske kog-
nitive udforinger og også fysiske funktions-
nedsættelser, der kan gøre hverdagen ganske 
udfordrende. Medarbejderen skal hele tiden 
være på vagt over for ændringer i borgerens 
situation og handle, hvor det er nødvendigt. 
Det stiller krav til medarbejderne. De skal ikke 
bare være fagligt dygtige, men også udvise 
omsorg og respekt for alle borgere. ”Omsorg 
bør således ikke være et særskilt tilbud; det er 
en tilgang til arbejdet for syge og plejekræ-
vende mennesker” (6). Medarbejderne skal 
være deltagende og nærværende i hjælpen 
og skabe en tryg relation ikke bare til borgeren 
men også til eventuelle pårørende. 
Når borgeren modtager hjemmepleje eller 
sygepleje udføres denne i borgerens private 
hjem. Borgeren vil derfor ofte opleve, at med-
arbejderne kommer som gæst i hjemmet, 
hvorimod det for medarbejderne er en ar-
bejdsplads? Der kan være flere dilemmaer i 
forhold til hjemmet som arbejdsplads, f.eks. 
hvis en borger er ryger, så skal medarbejder-
ne arbejde i et hjem, der måske lugter af røg. 

Baggrund
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Borgerne kan opleve, at hjemmets indretnin-
gen skal ændres, f.eks. hvis der skal en pleje-
seng ind i stedet for dobbeltsengen, eller hvis 
der skal være plads til større hjælpemidler, så 
ens private hjem bliver måske omdannet til et 
’mindre hospital’. I det hele taget kræver det 
god plads og rydelighed, for at medarbejder-
ne kan arbejde med gode arbejdsstillinger, og 
det bliver borgeren nødt til at indrette sig efter 
(7). 

Nogle borgere får hjælp både dag, aften og 
nat, og der udføres måske mange opgaver 
af forskellig karakter, hvilket betyder, at der 
kommer en række forskellige medarbejdere 
og ofte også forskellige faggrupper, som f.eks. 
hjemmepleje, sygepleje, og terapeuter i hjem-
met. Det stiller store krav til, at medarbejderne 
deler viden om den enkelte borger, og at de 
koordinerer hjælpen. 

Hjælpen – både hjemmepleje og sygeple-
je – er i forandring i disse år, og behovet for 
ændring eller tilpasning til tidens udfordringer 
vil kun blive større i fremtiden. Vi forventer, der 
kommer endnu flere borgere med komplekse 
problemer, der skal have både hjemme- og 
sygepleje i hjemmet (tidlig udskrivning fra 
sygehus), så opgaverne bliver flere og mere 
komplekse. Generelt stiger antallet af patien-
ter, der modtager hjemmebehandling år for år 
- det kan f.eks. være at få medicin via drop i 
hjemmet - samtidig med, at der vil ske æn-
dringer i opgaverne mod endnu mere specia-
lisering og høj faglighed. Vi vil også forvente 
endnu mere sammenhængende indsatser for 
borgeren, f.eks. helhedspleje, rehabilitering el-
ler tidlig indsats, og det kræver sammenhæng 
i medarbejdernes arbejdsgange og større 
organisering af området – altså er endnu 
større grad af koordination en nødvendighed. 
Når der hele tiden sker forandringer i forhold til 
den hjælp, der skal ydes til borgerne, må der 
nødvendigvis også ske løbende udvikling af 
hjælpen, hvor der hele tiden afprøves, juste-
res og implementeres nye måder at arbejde 
på. Medarbejderne kan ikke kun arbejde på 
rutinen, men skal være konstant forandrings-
parate, og det skal helst kombineres med høj 
grad af medarbejdertrivsel, som en naturlig 
del af arbejdet.  

Der er mange udfordringer, der stilles mange 
spørgsmål, og der vil være store krav til frem-
tidens hjælp. For at kunne indrette systemerne 
bedst muligt i fremtiden må vi vide mere om, 
hvilke forventninger borgerne og de pårøren-
de har, hvis de skal have hjælp om 5-10 år?  

Dette projekt vil forsøge at besvare ovenstå-
ende spørgsmål. Formålet med projektet er på 
den baggrund:

• At opnå indsigt i borgerens og de på- 
 rørendes præferencer og forventninger til  
 den hjemmepleje og sygepleje de for- 
 ventes at modtage fra kommunen i 
 fremtiden, så denne indsigt kan indgå i 
 de kommende års udviklingsplaner in- 
 denfor området. 
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For at øge undersøgelsens validitet er der 
foretaget interview samt en objektiv måling 
i forhold til trivsel, og dette er sammenholdt 
med litteratur på området (metodetriangule-
ring).

Udvælgelse af interviewpersoner
Dette projekt sætter fokus på borgere, der 
modtager hjælp fra kommunen samt på-
rørende til borgere, der modtager hjælp fra 
kommunen. 

Udvælgelse af borgere
Målet var at finde 20 borgere, der var egnede 
til interview. For at identificere målgruppen 
blev der foretaget et udtræk fra det Elektroni-
ske Patient Journal (EPJ) system i CURA over 
borgere, som på den pågældende dato mod-
tog hjælp til personlig pleje og/eller praktiske 
opgaver og/eller sygepleje. Der var i alt 584 
borgere, der modtog hjælp, og de var dermed 
potentielle deltagere. Inklusionskriterierne for 
at deltage var, at borgere var mellem 50-80 
år, og at de havde modtaget hjælp i mindst 
seks måneder. Ønsket var at udvælge borger-
ne efter, hvor meget hjælp de fik (antal timer), 
hvilken type hjælp de fik (personlig pleje, 
praktisk hjælp, sygepleje), boform (alene/
sammen med ægtefælle/familie) og geogra-
fisk bopæl (land/ by). Borgere der var døen-
de, eller borgere, der havde mentale udfor-
dringer (f.eks. demente borgere, borgere der 
er meget udad-reagerende) blev ekskluderet. 

Der blev udarbejdet en prioriteret liste af 
borgere ud fra EPJ-udtrækket i forhold til: 
køn, alder, bopæl og ydelser, så de der skulle 
deltage i interview, var så repræsentative som 
muligt i forhold til hele målgruppen. For at sik-
re at den enkelte borger var relevant for inter-
viewet, blev den prioriterede liste overdraget til 
lederne af hhv. hjemmeplejen og sygeplejen, 
som konfirmerede om de udvalgte borgere 
kunne gennemføre et interview. Dernæst blev 
medarbejdere i hjemmeplejen og sygeplejen, 
som kom i borgerens hjem, bedt om at in-
formere om projektet og spørge den enkelte 
borger, om vedkommende ønskede at delta-

ge. Til dette formål var der udarbejdet et kort 
skriftligt materiale om projektet. De borgere, 
der ønskede at deltage, blev dernæst ringet 
op af en ’erantis’ projektmedarbejder, og der 
blev besluttet en konkret aftale om interviewet. 

Det viste sig, at det var vanskeligt for med-
arbejderne at rekruttere borgerne. Årsagerne 
hertil er formodentligt mange. F.eks. kan det 
skyldes, at tiden ikke har tilladt det, de har 
måske glemt at spørge borgeren, eller de har 
ikke fået tilstrækkelig information om projektet, 
og så er det svært at forstå og videreformidle 
formålet med det. Derfor tog lederne selv kon-
takt til og rekrutterede nogle borgere. Lederne 
oplevede dog, at det var en stor opgave, som 
var svært at afse tid til. Derfor blev rekrut-
teringsprocessen ændret til, at lederne blot 
vurderede relevante borgere, som en ’eran-
tis’-projektmedarbejder så kontaktede og in-
formerede om projektet. Især på sidstnævnte 
måde blev der rekrutteret borgere til projektet, 
måske fordi ’erantis’-projektmedarbejderen 
straks kunne gøre formålet med projektet ty-
deligt og hurtigt afklare eventuelle spørgsmål 
og lave en konkret aftale. På den baggrund 
blev der rekrutteret ni kvinder og 11 mænd til 
interview (Tabel 1).  

Tabel 1. De rekrutterede borgere fordelt på køn 
og alder

Udvælgelse af pårørende
Målet var at finde 20 pårørende, der var eg-
nede til interview. For at finde og rekruttere 
pårørende, der var egnede til interview, ud-
arbejdede en ’erantis’-projektmedarbejder 
lister med 8-10 relevante pårørende på basis 
af lister over udtrukne borgere fra EPJ-syste-
met. Dernæst blev lederne af hjemmeplejen 
og sygeplejen igen bedt om at konfirmere, om 
de udpegede pårørende var relevante, og de 
blev opfordret til at inddrage medarbejdere i 
arbejdet, hvor det var relevant. Men det var en 

 
 
 

 Gennemsnitsalder i år 
(yngste - ældste) 

Kvinder (n=9) 70 (54 – 81) 
Mænd (n=11) 69 (54 – 79) 

 
 
 

 Gennemsnitsalder i år 
(yngste - ældste) 

Kvinder (13) 64 (41 – 79) 
Mænd (8) 51 (25 – 74) 
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vanskelig tidkrævende opgave, og derfor blev 
rekrutteringsmetoden af pårørende gentænkt. 
Interviewerne, der har besøgt borgere med 
hjælp, blev spurgt, om de havde mødt rele-
vante pårørende, og de medarbejdere, der har 
deltaget aktivt i ’erantis’-projektet, blev også 
bedt om at pege på relevante pårørende. På 
den baggrund blev der udvalgt 13 kvinder og 8 
mænd til at deltage i interview. Der er i alt in-
terviewet 21 pårørende, da der ved et interview 
både deltog en ægtefælle og en søn (Tabel 
2). Blandt de rekrutterede pårørende er der ni 
ægtefæller, ti børn og to naboer. 

Tabel 2. De rekrutterede pårørende fordelt på 
køn og alder

Interview
Formålet med interviewet var at få indsigt i, 
hvad borgere, der modtager hjælp fra kom-
munen, foretrækker, og hvilke forventninger 
de har til den hjemmepleje og sygepleje, de 
forventes at modtage fra kommunen i fremti-
den. For at spore borgeren ind på emnet, tog 
interviewet udgangspunkt i borgerens situati-
on her og nu. 

Formålet med at interviewe pårørende var 
at få indsigt i, hvad de som pårørende har op-
levet i forhold til den hjælp, der har været hos 
deres ’kære’, hvad de foretrækker, og hvilke 
forventninger de har til den hjemmepleje og 
sygepleje, de forventer at modtage fra kom-
munen i fremtiden – både som pårørende og 
hvis de selv skulle få brug for hjælp.
Der er udarbejdet en interviewguide til hhv. 
borgere og pårørende, der indeholder en 
indledning, fire temaer og afslutning (Bilag 1). 
Interviewene blev gennemført som udforsken-
de semi-strukturerede interviews. Det betyder, 
at forløbet ikke på forhånd var fastlagt, men 
afhang af dynamikken i det enkelte interview, 
hvilket gav mulighed for at udforske vinkler 
eller emner, som borgeren eller den pårørende 
bragte på bane.  Interviewguiden indeholder 
nogle færdigformulerede grundspørgsmål, 
som er de konkrete spørgsmål, der ønskes 

besvaret inden for et givent emne. De behøver 
ikke at blive formuleret på en bestemt måde 
under interviewene. Derudover er der hjæl-
pespørgsmål til hvert emne, der kan støtte 
intervieweren, hvis samtalen bliver lidt træg. 
Det betyder blandt andet, at man kan springe 
rundt i interviewguidens emner, hvis inter-
viewpersonen af sig selv bringer et af em-
nerne på banen tidligere end forventet. Ved 
udforskende semi-strukturerede interview kan 
man opnå spontane, levende beskrivelser og 
uventede svar, som kan tilføre ny viden og 
åbne for nye spørgsmål (8). 

Interviewguiden bygger på følgende seks 
emner: 
 1. Indledning 
  (navn, civilstand, alder og trivsel) 
 2. Hvad er vigtigt for dig, for at en hverdag   
  med hjælp fungerer bedst muligt? 
   a. Hvordan kan kommunen hjælpe med 
det?
   b. Hvad er vigtigt for dig i forhold til din  
    hverdag, hvis du skal have hjælp eller  
    er pårørende om 5-10 år? 
   c. Hvordan kan kommunen hjælpe i for- 
    hold til din hverdag, hvis du skal have  
    hjælp eller er pårørende om 5-10 år?
 3. Hvad vil du gerne have ud af den hjælp,   
  kommunen tilbyder?
   a. Hvad kan kommunen gøre for at yde  
    den hjælp
   b. Hvad er vigtigt for dig i forhold til din  
    hjælp, hvis du skal have hjælp eller er  
    pårørende om 5-10 år?
   c. Hvad kan kommunen gøre i forhold   
    til din hjælp, hvis du skal have hjælp  
    eller er pårørende om 5-10 år? 
 4. Hvordan vil du gerne mødes af kommu-  
  nen?
   a. Hvad kan kommunen gøre, for at opti- 
    mere mødet?
   b. Hvad er vigtigt for dig i mødet med   
    kommunen, hvis du skal have hjælp  
    eller er pårørende om 5-10 år?
   c. Hvad kan kommunen gøre i forhold til
    ’mødet’, hvis du skal have hjælp eller er  
    pårørende om 5-10 år? 
 5. Har du/I pårørende/nære venner, som er  
  en del af hjælpen? Hvis ja, hvad hjælper de  
  med, hvordan er de involveret? Hvis nej, vil  
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  du gerne have, at nogle af dine nærmeste/ 
  nære venner involveres? 
   a. Hvad kan kommunen gøre, for at   
    fremme samarbejdet med pårørende/ 
    nære venner? 
   b. Hvad er vigtigt for dig i samarbejdet  
    med pårørende/nære venner, hvis du  
    skal have hjælp eller er pårørende om  
    5-10 år? 
   c. Hvad kan kommunen gøre i forhold   
    til at fremme samarbejdet med pårø-
    rende/nære venner, hvis du skal have  
    hjælp eller er pårørende om 5-10 år? 
 6. Afrunding
   a. Er der noget, du vil tilføje, som vi ikke  
    har fået snakket om? 

Disse emner er valgt, idet det antages, at de 
alle på den ene eller anden måde har betyd-
ning for, hvordan den enkelte ældre borger 
mestrer dagligdagen med hjælp, og hvordan 
pårørende oplever hjælpen til deres kære. 

Alle interviews med borgerne blev gennemført 
i dennes hjem, mens interview med de pårø- 

rende blev gennemført enten i dennes hjem, 
på et aftalt mødested, per telefon eller virtuelt. 
Interviewene blev optaget på bånd til brug 
ved senere sammenskrivning. Interviewene 
blev gennemført af en nuværende eller tidli-
gere kommunal sundhedsmedarbejder, som 
stillede spørgsmål til borgeren. De kommunale 
medarbejdere deltog i en en-dags workshop, 
hvor den teoretiske basis for gennemførelse af 
udforskende semi-strukturerede interview blev 
gennemgået, og der var mulighed for at af-
prøve metoderne i praksis. Endelig blev med-
arbejderne instrueret i, hvordan interviewene 
skulle sammenskrives. En væsentlig årsag til 
at bruge nuværende og tidligere medarbej-
dere til at gennemføre interviewene var, at 
enkelte allerede havde interviewet ældre i et 
tidligere projekt, og alle var yderst kompetente 
til at gennemføre interviews med ældre, da de 
havde erfaringer med ældre fra deres daglige 
arbejde. De havde en naturlig empati i forhold 
til ældre mennesker, de formåede at holde 
interviewene på et rent professionelt plan, 
samtidig med at de fik borgerne til at åbne 
sig/fortælle om deres liv.  

RATIONALER
Der blev udviklet syv rationaler, der er brugt 
til tværgående analyser af interviewene. Et 
rationale er et analytisk redskab, der fremhæ-
ver særlige mønstre. Rationalerne er en måde, 
hvorpå man kan systematisere en virkelighed, 
der er mangetydig og heterogen, og er et 
analytisk greb, som gør det muligt at frem-
hæve væsentlige dimensioner og signifikante 
mønstre i interviewene og på tværs af inter-
viewene. Rationalerne er udarbejdet på bag-
grund af viden fra dansk litteratur om ældre, 
brugeroplevelser i forhold til hjælp og kvalitet i 
forhold til hjælp (6, 9, 10, 11, 12).

De syv rationaler er:
• Samspil mellem borger, pårørende
 og medarbejder
• Medinddragelse
• Medbestemmelse
• Værdighed
• Omsorg
• Involvering 
• Samarbejde 



 15 

Ved transskribering af de enkelte interview 
er benyttet forskellige tilgange: Meningskon-
densering, som sammenfatter essensen af 
betydningerne i de interviewedes udtalelser; 
narrativ meningsstrukturering, som fokuserer 
på de historier, der fortælles under interviewet, 
og meningsfortolkning, hvor intervieweren for-
tolker og udarbejder betydningsstrukturer og 
betydningsrelationer ind i en given kontekst.

TRIVSEL 
Trivsel er et objektivt mål  eller udtryk for et 
velbefindende, der giver det enkelte menneske 
følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og 
glæde ved livet (13). Trivsel handler i bund og 
grund om at være sund og rask.
WHO definerer mental sundhed som en til-
stand af trivsel, hvor individet 
• kan udfolde sine evner
• kan håndtere dagligdags udfordringer
  inklusiv stress
• kan arbejde produktivt på frugtbar vis samt 
• er i stand til at yde bidrag til fælleskabet. 

WHO forbinder altså trivsel og mental sund-
hed. Og begge handler om psykiske og socia-
le dimensioners betydning for individets udfol-
delse, hvilket passer direkte ind i salutogenese 
og teorien om Det Dobbelte KRAM (14, 15). 

Ældre mennesker har krav på et godt liv præ-
get af trivsel og livskvalitet ligesom alle andre 
befolkningsgrupper. Når ældre mennesker ikke 
trives, somatiseres1 deres forløb langt oftere 

end hos yngre mennesker. Det vil sige, at de-
res psykiske mistrivsel hurtigere giver fysiske 
symptomer. Derfor har ældre i mistrivsel ofte 
flere lægebesøg og brug for mere pleje og 
hjælp i hverdagen, de får flere undersøgelser 
på hospitalet – netop fordi både de ældre 
selv, men også omgivelserne, fejlagtigt tror, at 
der er noget fysisk galt (16). 

I dette projekt er borgernes og de pårørendes 
trivsel målt ved hjælp af WHO-5 Trivselsindeks 
(17). Det måler graden af positive oplevelser 
og er et objektivt mål for generel trivsel eller 
velbefindende. WHO-5 er simpelt at anvende, 
og der er mange erfaringer, der peger på, at 
det er et pålideligt mål for borgernes og de 
pårørendes trivsel. 

Det skal bemærkes, at WHO-5 ikke direkte 
måler dagligdags funktion, selvom der for-
modes at være en sammenhæng mellem 
funktionsevne og trivsel. Og WHO-5 er ikke et 
diagnoseværktøj, men et slags termometer for 
trivsel. 

I WHO-5 svarer borgerne og de pårørende på 
fem spørgsmål, der handler om, hvordan de 
har følt sig tilpas de seneste to uger (Bilag 2). 
For hvert spørgsmål angives en score mel-
lem 0 og 5, hvor 5 er højeste værdi. Scoren for 
de 5 spørgsmål lægges sammen og ganges 
med 4, herved fås en samlet score mellem 
0-100, hvor 100 repræsenterer højeste grad af 
trivsel.  

1 Når man får symptomer fra kroppen, der har psykiske årsager, kaldes det på fagsprog for somatisering
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forhold (Figur 1). Modellen består af to 

dele, hvor den ene del handler om 

funktionsevne og 

funktionsevnenedsættelse ('krop', 'aktivitet' 

og 'deltagelse'), og den anden del handler 

om kontekst ('omgivelser' og 'personlige 

faktorer').  

 

Fig. 1 ICF helhedsmodel.  

Modellen gør det muligt at beskrive 

funktionsevnen og 

funktionsevnenedsættelse med fokus på 

andet end bare sygdom. Komponenterne 

påvirker dynamisk hinanden. Med andre 

ord, ændringer i en eller flere af 

komponenterne påvirker de andre. 

Funktionsevnen bliver derfor resultatet af 

sammenspillet mellem alle disse 

komponenter (22). 

Salutogenese 
Det er forskelligt hvordan den enkelte 

borger eller pårørende reagerer på 

forandringer af livssituationen, men det er 

ikke ualmindeligt, at det påvirker evnen til 

at mestre situationen/livet.  

Mestring betegner bl.a. de ressourcer og 

strategier, som et menneske har og 

anvender til at håndtere ændringer og 

vanskelige situationer i tilværelsen. 

Forskelle i mestringsstrategier og 

ressourcer kan forklare, hvorfor nogle 

mennesker formår at opretholde en 

meningsfuld hverdag på trods af store 

udfordringer og vanskelige begivenheder, 

mens andre har svært ved at håndtere 

sådanne begivenheder (14). 

Den måde, borgeren mestrer sin 

livssituation på, påvirkes af borgerens evne 

til at begribe og håndtere den nye 

livssituation, og om borgeren kan se en 

mening med det. Når der er balance i disse 

tre læringsprocesser, vil borgeren opleve 

høj grad af sammenhæng i livet. 

Mennesker, der oplever høj grad af 

sammenhæng i livet, har tilsyneladende 

bedre forudsætninger for at klare sig 

igennem livets udfordringer og strabadser: 

jo bedre et menneske har følelsen af, at 

hans eller hendes liv hænger sammen, jo 

bedre mulighed synes der at være for at 

kunne håndtere kriser og ydre pres. 

Mestring og følelse af sammenhæng kan 

illustreres med den nedenstående model 

(Figur 2). 

 

For de fleste både yngre og ældre borgere er 
det en værdi at kunne klare sig selv og være 
selvhjulpen og bestemme over eget liv (18, 
19). Det gælder også for de ældre, der mod-
tager hjælp. De vil helst klare sig selv mest 
muligt og være så selvhjulpne som muligt 
(9). Alle har brug for omsorg, hvis de bliver 
syge og har brug for hjælp (6). Omsorg er 
et grundlæggende menneskeligt behov, der 
ikke kan gives uden at kende borgerens egne 
værdier og ønsker i forhold til hjælpen, og det 
skal ydes med respekt og ud fra borgerens 
perspektiv (6).  

”Omsorg handler derfor også om at blive 
grebet og taget hånd om. Skal omsorgen 
fuldbyrdes, handler den også om at blive 
set og hørt som en, der kan have behov, 

som man ikke selv kan artikulere (6)

Alle mennesker har et medfødt behov for 
selvbestemmelse (20). Selvbestemmelse og 
indflydelse på egen hjælp er vigtige kvalite-
ter, der vurderes højt af borgere, der får hjælp 
(21). Det betyder, at borgeren og eventuelle 
pårørende skal ses, inddrages, lyttes til og 
tages med på råd i beslutningsprocesser i 
relation til hvilken hjælp, der skal ydes hvornår 
og hvordan. Det kræver et tæt og tillidsfuldt 
samarbejde ikke mindst med de medarbejde-
re, der kommer jævnligt i hjemmet for at hjæl-
pe. Spørgsmålet er, hvordan kommunen bedst 
kan hjælpe borgeren med at forstå og accep-
tere den nye livssituation, og inddrage borgere 
og pårørende i hjælpen? Denne undersøgelse 
søger svarene i helhedsmodellen ICF (WHO’s 
International Classification of Functioning, 
Disability and Health) (22), og teorierne om 
selvbestemmelse (20) og salutogenese (14).

WHO’S INTERNATIONAL
CLASSIFICATION
OF FUNCTIONING, 
DISABILITY AND HEALTH 
Ældres livssituation kan forandre sig pludseligt, 
eller det kan ske langsomt over tid. Når der 
opstår forandringer, sker der typisk funktions-

begrænsninger, og som en følge heraf kan der 
forekomme fysiske, psykiske og sociale reak-
tioner hos borgeren og de pårørende. Funkti-
onsbegrænsningerne kan ikke alene forklare 
borgerens situation. Både helbredet og bor-
gernes aktivitetsniveau og deltagelse i dag-
liglivet spiller ind. Desuden har omgivelserne 
indflydelse – både i form af familie/venner og 
i form af samfundet som helhed. I dagliglivet 
sker der hele tiden et samspil mellem disse 
forskellige komponenter. 

Samspillet kan beskrives ud fra WHO’s Inter-
national Classification of Functioning, Disabili-
ty and Health (ICF), som netop er en helheds-
model, der omfatter biologiske, psykologiske 
og sociale forhold (Figur 1). Modellen består af 
to dele, hvor den ene del handler om funkti-
onsevne og funktionsevnenedsættelse (’krop’, 
’aktivitet’ og ’deltagelse’), og den anden del 
handler om kontekst (’omgivelser’ og ’person-
lige faktorer’). 

Fig. 1 ICF helhedsmodel. 

Modellen gør det muligt at beskrive funkti-
onsevnen og funktionsevnenedsættelse med 
fokus på andet end bare sygdom. Komponen-
terne påvirker dynamisk hinanden. Med andre 
ord, ændringer i en eller flere af komponen-
terne påvirker de andre. Funktionsevnen bliver 
derfor resultatet af sammenspillet mellem alle 
disse komponenter (22).

Salutogenese
Det er forskelligt hvordan den enkelte borger 
eller pårørende reagerer på forandringer af 
livssituationen, men det er ikke ualmindeligt, 

Teoretisk ramme 
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Fig. 2. De tre læreprocesser, der tilsammen styrker 
en overordnet følelse af sammenhæng i livet. (15). 

Selvbestemmelse  
Teorien om selvbestemmelse hævder, at 

mennesker gerne vil bestemme selv, dvs. 

vi vil ikke styres eller kontrolleres udefra 

(20). Bliver vi det, daler vores motivation. 

Selvbestemmelsesteorien er en 

psykologisk tilgang til menneskelig 

motivation, personlighed og adfærd. 

Teorien handler om, hvorfor vi gør, det vi 

gør. Selvbestemmelsesteorien er en 

motivationsteori, som beskæftiger sig med 

indre og ydre motivation. Når man er indre 

motiveret, udfører man en aktivitet for 

dens egen skyld, dvs. den har betydning 

eller er  interessant i sig selv, som f.eks. 

når man spiser en flødekage, fordi den 

smager godt. Når man er ydre motiveret, 

udføres aktiviteten fordi man vil opnå en 

belønning eller undgå en straf, der ligger 

uden for aktiviteten selv, som f.eks. at 

spise grønsager, fordi diætisten mener, det 

er godt for en, og roser en for at være sund. 

Hvis man udfører en aktivitet baseret på 

ydre motivation, oplever man, at ens 

autonomi bliver indskrænket, fordi en 

anden person forsøger at kontrollere ens 

adfærd udefra ved at uddele belønninger, 

og det reagerer man på ved reduceret 

motivation. Selvbestemmelsesteorien 

indeholder tre væsentlige psykologiske 

behov, nemlig autonomi, som opnås når 

man er i stand til at godkende sine 

handlinger på det højest refleksive niveau, 

dvs. man tænker sig grundigt om. Hvis 

man accepterer at være under indflydelse 

af andre omkring en, fordi man respekterer 

eller sætter pris på dem, er ens handlinger 

autonome. At være autonom er altså ikke 

at gøre sig uafhængig af andre. 

Kompetence står for dygtighed og 

mestring, dvs. det at være god til noget og 

have mulighed for at udtrykke og udfolde 

sine talenter; og relationer er et velkendt 

behov for at være en del af en social 

sammenhæng, at have en nær tilknytning 

til andre mennesker, at elske og blive 

elsket (Figur 3). Alle tre behov er 

dynamiske, de er ikke stationære, men 

forandrer sig, og de griber ind i hinanden.  

  

at det påvirker evnen til at mestre situationen/
livet. 
Mestring betegner bl.a. de ressourcer og stra-
tegier, som et menneske har og anvender til 
at håndtere ændringer og vanskelige situati-
oner i tilværelsen. Forskelle i mestringsstrate-
gier og ressourcer kan forklare, hvorfor nogle 
mennesker formår at opretholde en menings-
fuld hverdag på trods af store udfordringer 
og vanskelige begivenheder, mens andre har 
svært ved at håndtere sådanne begivenheder 
(14).

Den måde, borgeren mestrer sin livssituation 
på, påvirkes af borgerens evne til at begri-
be og håndtere den nye livssituation, og om 
borgeren kan se en mening med det. Når 
der er balance i disse tre læringsprocesser, 
vil borgeren opleve høj grad af sammen-
hæng i livet. Mennesker, der oplever høj grad 
af sammenhæng i livet, har tilsyneladende 
bedre forudsætninger for at klare sig igennem 
livets udfordringer og strabadser: jo bedre et 
menneske har følelsen af, at hans eller hen-
des liv hænger sammen, jo bedre mulighed 
synes der at være for at kunne håndtere kriser 
og ydre pres. Mestring og følelse af sammen-
hæng kan illustreres med den nedenstående 
model (Figur 2).

Fig. 2. De tre læreprocesser, der tilsammen 
styrker en overordnet følelse af sammenhæng 
i livet. (15).

Selvbestemmelse 
Teorien om selvbestemmelse hævder, at 
mennesker gerne vil bestemme selv, dvs. vi 
vil ikke styres eller kontrolleres udefra (20). 
Bliver vi det, daler vores motivation. Selvbe-
stemmelsesteorien er en psykologisk tilgang 
til menneskelig motivation, personlighed og 
adfærd. Teorien handler om, hvorfor vi gør, det 
vi gør. Selvbestemmelsesteorien er en motiva-
tionsteori, som beskæftiger sig med indre og 
ydre motivation. Når man er indre motiveret, 
udfører man en aktivitet for dens egen skyld, 
dvs. den har betydning eller er  interessant i 
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Fig. 3 Selvbestemmelsesteoriens tre behov.   

•Autonomi kan oversættes til selvbestemmelse
•Mennesket har et medfødt behov for autonomi
•Autonomi er ikke det samme som uafhængighed

Autonomi

•Man skal have en oplevelse af, at man er god til noget og 
kan udrette noget 

•Man skal have en oplevelsen af, at man oplever mulighed 
for at udtrykke og udfolde sine talenter

•Kompetencer handler ikke kun om færdigheder, men også 
om følelsen af at have handlet virkningsfuldt

Kompetence

•Relationer kan oversættes som tilhørsforhold
•Man skal have følelsen af, at man er en del af en social 
sammenhæng, at man har nær tilknytning til et andet 
menneske - at elske og blive elsket

Relationer
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De tre behov skal være opfyldt for at være 

motiveret i sådan en grad, at man trives, 

forbliver i aktiviteten over længere tid, 

arbejder kvalitativt og ikke bliver slået ud, 

når man møder udfordringer.  

Det dobbelte KRAM 
Selvbestemmelsesteorien og ICF- 

modellen hænger tæt sammen med 

Sundheds- og trivselsmodellen ”Det 

Dobbelte KRAM”, der er udviklet med 

afsæt i salutogenese (15). Modellen 

indeholder et helbreds-KRAM, der på 

positiv elle negativ vis er stærkt påvirket af 

velkendte livsstilsfaktorer (Kost, Rygning, 

Alkohol og Motion) samt et mentalt 

sundheds/robustheds-KRAM (Figur 4), 

hvor  

 

• Kompetencer står for personlige 

positive egenskaber og kundskaber på 

intellektuelle, praktiske og sociale 

områder. 

• Relationer står for anerkendende 

sociale rummelige netværk. 

• Accept står for, at der er forhold, man 

ikke kan gøre noget ved, og forhold 

man kan gøre noget ved, og fokuserer 

på sidstnævnte i et ressourceorienteret 

perspektiv. 

• Mestring står for, at man magter og 

kan håndtere livets udfordringer; og 

hvis man ikke gør, at man magter at 

søge hjælp. 

 

        Fig. 4 Det dobbelte KRAM 

  

sig selv, som f.eks. når man spiser en fløde-
kage, fordi den smager godt. Når man er ydre 
motiveret, udføres aktiviteten fordi man vil 
opnå en belønning eller undgå en straf, der 
ligger uden for aktiviteten selv, som f.eks. at 
spise grønsager, fordi diætisten mener, det 
er godt for en, og roser en for at være sund. 
Hvis man udfører en aktivitet baseret på ydre 
motivation, oplever man, at ens autonomi 
bliver indskrænket, fordi en anden person for-
søger at kontrollere ens adfærd udefra ved at 
uddele belønninger, og det reagerer man på 
ved reduceret motivation. Selvbestemmelses-
teorien indeholder tre væsentlige psykologiske 
behov, nemlig autonomi, som opnås når man 
er i stand til at godkende sine handlinger på 
det højest refleksive niveau, dvs. man tænker 
sig grundigt om. Hvis man accepterer at være 
under indflydelse af andre omkring en, fordi 
man respekterer eller sætter pris på dem, er 
ens handlinger autonome. At være autonom 
er altså ikke at gøre sig uafhængig af andre. 
Kompetence står for dygtighed og mestring, 
dvs. det at være god til noget og have mulig-
hed for at udtrykke og udfolde sine talenter; 
og relationer er et velkendt behov for at være 
en del af en social sammenhæng, at have en 
nær tilknytning til andre mennesker, at elske 
og blive elsket (Figur 3). Alle tre behov er dy-
namiske, de er ikke stationære, men forandrer 
sig, og de griber ind i hinanden. 

Fig. 3 Selvbestemmelsesteoriens tre behov.  

De tre behov skal være opfyldt for at være 
motiveret i sådan en grad, at man trives, 
forbliver i aktiviteten over længere tid, arbej-

der kvalitativt og ikke bliver slået ud, når man 
møder udfordringer. 

Det dobbelte KRAM
Selvbestemmelsesteorien og ICF- modellen 
hænger tæt sammen med Sundheds- og 
trivselsmodellen ”Det Dobbelte KRAM”, der 
er udviklet med afsæt i salutogenese (15). 
Modellen indeholder et helbreds-KRAM, der 
på positiv elle negativ vis er stærkt påvirket af 
velkendte livsstilsfaktorer (Kost, Rygning, Al-
kohol og Motion) samt et mentalt sundheds/
robustheds-KRAM (Figur 4), hvor 

• Kompetencer står for personlige positive  
 egenskaber og kundskaber på intellektuelle,  
 praktiske og sociale områder.
• Relationer står for anerkendende sociale  
 rummelige netværk.
• Accept står for, at der er forhold, man ikke  
 kan gøre noget ved, og forhold man kan  
 gøre noget ved, og fokuserer på sidst  
 nævnte i et ressourceorienteret perspektiv.
• Mestring står for, at man magter og kan   
 håndtere livets udfordringer; og hvis man  
 ikke gør, at man magter at søge hjælp.

Fig. 4 Det dobbelte KRAM
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Bearbejdning af interviewdata 
Opsamling og bearbejdning af interviewda-
ta er beskrevet i forhold til spørgsmål 2, 3, 4 
og 5 i interviewguiden. Først det overordne-
de spørgsmål og derefter de tre uddybende 
spørgsmål (Bilag 1). Inden beskrivelse af det 
enkelte spørgsmål, er der en lille introduceren-
de tekst til emnet. 
Hverdagen handler om, hvordan det daglige 
liv leves. For at kunne besvare spørgsmålet 
om hvad den enkelte oplever som vigtig for, 
at hverdagen fungerer bedst muligt, må man 
nødvendigvis danne sig en mening om hver-
dagen. Hvordan er min hverdag? Hvad går 
min hverdag med? Har jeg nogen begræns-
ninger i min hverdag? Er min hverdag me-
ningsfuld? Hvordan får jeg det bedste ud af 
min hverdag? Ved at foretage bevidste valg 
i forhold til den måde man ønsker hverdags-
livet skal være, kan man opnå en indholdsrig, 
meningsfuld og værdiladet hverdag. Livet 
skal leves så godt som muligt – også med 
de begrænsninger, vi hver især har. Ovenstå-
ende spørgsmål og holdninger til livet er ikke 
noget, de fleste af os bevidst går og tænker 
over i hverdagen.  Men de fleste af os er godt 
klar over, når noget ikke fungerer, eller hvis det 
kan fungere bedre. Og det er uanset, om det 
gælder vores eget, levede liv og hverdag, eller 
det er vores pårørendes eller nærmestes liv 
og hverdag.  

Hvad er vigtigt for dig, 
for at din hverdag med 
hjælp fungerer bedst muligt? 

Borgerperspektiv:
Det er et stort ønske for en stor del af borger-
ne at klare sig selv eller i hvert fald klare sig 
selv mest muligt og gøre mest muligt selv. Det 
gælder både praktiske opgaver som rengø-
ring, mad, ordne have eller skovle sne, men 
i høj grad også personlige opgaver, som at 
tage bad, komme i og af tøjet, komme ud af 
sengen eller tage medicin. Flere nævner, at de 
ville ønske, der var mere ’hjælp-til-selvhjælp’ 
i den hjælp, de modtager, netop for at bevare 
selvhjulpenhed mest muligt. 

Jeg vil gerne gøre 
så mange ting som muligt selv. 

Kvinde i 70’erne

Mange nævner, det er vigtigt for dem, at der 
bliver lyttet til dem, at de bliver taget alvorligt, 
at de bliver taget med på råd og bliver ind-
draget i de beslutninger, der skal tages. Derfor 
går selvbestemmelse og selvstændighed igen 
og igen i mange af borgernes synspunkter 
som det, der er med til at give bedre livskvali-
tet og bevare værdigheden. 

Det har haft betydning at være 
medbestemmende for tidspunktet 

og at kunne vælge at få hjælp ved 8-tiden, 
så jeg har kunnet komme hjemmefra og 
komme afsted til noget i løbet af dagen. 

Mand i 70’erne

Det er forskelligt hvornår og hvordan, vi ople-
ver værdighed. For nogle kan det være at ’se 
ordentligt ud i tøjet, at der ikke er pletter’. For 
andre er det, at de ikke er til besvær. 

En stor del nævner, at de meget gerne vil blive 
boende i den nuværende bolig. 

I forhold til selve hjælpen nævner mange, at 
det er vigtigt for dem, at der blev gjort det, 
der er aftalt, at aftaler bliver overholdt, at de 
der kommer i hjemmet, ved hvad de skal, så 
borgeren er fri for at forklare igen igen, hvad 
hjælpen indeholder. Flere vil sætte pris på at 
få ’den rigtige’ hjælp, at der er større koordine-
ring mellem de forskellige former for hjælp, de 
modtager, og at der er opfølgning på hjælpen, 
så der justeres efter behov. Flere oplever, der 
er stor forskel i hjælpen, og at medarbejderne 
har meget travlt, og nogle nævner, at medar-
bejderne roder, og at de ikke rydder op efter 
sig, inden de går. 

Mange nævner, at de ville ønske at medarbej-
derne kom på nogenlunde samme tidspunkt 
hver gang, og at de kommer til den aftalte tid. 
Borgerne har svært ved at planlægge deres 
dag, fordi de sidder og venter - nogle gange 
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i timevis. Flere er ’stressede’ over, at de ikke 
kan komme til deres planlagte aktiviteter, fordi 
de venter. Mange nævner, at det vil være en 
stor hjælp, hvis der bliver givet besked, når der 
er forsinkelser. Flere vil gerne, at der er mere 
fleksible tidspunkter for hjælpen, så der tages 
mere hensyn til borgeren og dennes hverdag. 

Det vigtigste er, at hjemmeplejen 
kommer på nogenlunde faste tidspunkter, 
så jeg kan nå andre aktiviteter i løbet af 

dagen. Jeg kan ’møj’ godt lide, at hvis det 
svinger ret meget med tiden, at de lige 
giver mig et kald om, at de er forsinket. 

Kvinde i 80’erne

I forhold til medarbejderne ønsker flertallet, at 
der kommer færrest mulige i hjemmet, at det 
vil give mere ro, og der vil være færre proble-
mer som f.eks. at skulle forklare, hvad der skal 
gøres. Nogle har dog ikke problemer med, at 
det er forskellige medarbejdere, der kommer, 
når bare medarbejderne ved, hvad de skal, og 
kan det, de skal. For nogle er det ligegyldigt, 
om det er en kvinde eller en mand, der kom-
mer, andre foretrækker, at det er en kvinde. 
Men det er vigtigt at tale sammen, at kende 
hinanden, så udfordringer kan løses i fælles-
skab. For de fleste er det vigtigt, at medarbej-
derne er dygtige. Ingen giver udtryk for, at de 
ikke vil have hjælp af en ’udlænding’. Men alle 
siger, at det er vigtigt at kunne tale og forstå 
dansk og at kende de danske værdier, som 
f.eks. hvad smørrebrød er. Langt de fleste ud-
taler, at det er vigtigt, at medarbejderen siger 
goddag og farvel, taler ordentligt, har respekt 
for borgeren og dennes hjem, og at vedkom-
mende selv tager initiativ f.eks. i forhold til at 
gøre rent på badeværelset en ekstra gang 
eller fortælle borgeren om muligheder i nær-
miljøet. 

Flere siger, at et godt samarbejde med vær-
dighed er basis for al hjælp. Flere oplever, at 
det er svært at komme i kontakt med kom-
munen. Og nogle nævner, at de ønsker mere 
rådgivning, f.eks. om hvilke muligheder der 
er for at få hjælp eller et hjælpemiddel. De 
færreste ønsker at ligge familien til last og 
efterlyser i den sammenhæng muligheder for 
aflastning for ægtefællen. 

Pårørendeperspektiv:
På samme måde som borgeren påpeger flere 
af de pårørende, at det er vigtigt, at borgeren 
klarer sig selv mest muligt – ud fra devisen: 
’use it or loose it’, så lad borgeren gøre mest 
mulig selv, så de kan vedligeholde så man-
ge funktioner som muligt længst muligt og 
derved bevare meningsfulde aktiviteter og 
uafhængighed f.eks. holde fast i eksisterende 
relationer. Det vil også påvirke borgerens selv-
værd i positiv retning. 

I forhold til selve hjælpen nævner mange, at 
tilgangen til borgeren er vigtig, at hjælpen 
udføres på en måde, så borgeren oplever 
værdighed, selvbestemmelse og indflydel-
se, og at det sikres, at livskvaliteten er så høj 
som muligt i den givne situation. Og endelig 
siger flere, at det har betydning, at borgeren 
oplever tryghed ved hjælpen. Ligesom bor-
gerne oplever flere af de pårørende også, at 
hjælpen udføres meget forskelligt af de for-
skellige medarbejdere. Flere ligger vægt på, 
at hjælpen skal tilpasses den enkelte, så der 
tages højde for basale behov, og at hjælpen 
er stabil og med en fast struktur. Nogle øn-
sker også, at der er en oplevelsesdel i hjælpen 
f.eks. udflugter eller andre aktiviteter. 

Også for de pårørende er det et omdrejnings-
punkt, at der kun kommer få faste medarbej-
dere i hjemmet. Der sal være ’ro på’ ved besø-
gene - ikke travlhed, og også sammenhæng 
i hjælpen. Medarbejderne skal vide, hvad de 
skal, de skal være kompetente, bruge deres 
faglighed og følge med i, hvad der sker af nyt 
på området, så nye tiltag implementeres, hvor 
det skaber værdi. Viden om og forståelse for 
borgerens behov bør i højere grad være en 
naturlig del af hjælpen. Det er gennemgående 
i mange af interviewene, at der lægges meget 
vægt på, at medarbejderne kan tale og forstå 
dansk, og at de kender de danske værdier. Og 
måden medarbejderen kommer ind på bety-
der noget, de skal være ordentlige, respektful-
de, nærværende, positive, glade og lyttende. 

Få faste hjælpere kommer også til 
at kende både borger og pårørende bedre, 

og det er vigtigt, for så kan der opstå en 
fortrolighed og et kendskab til hinanden. 
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Man skal tænke på, at de kommer i ens 
private hjem og ’skal gå og rode’ i mit 

køkken og badeværelse. 
Kvinde i 50’erne

På samme måde som borgeren, ønsker en 
stor del af de pårørende også, at medarbej-
derne kommer på faste tidspunkter hver gang, 
og at de kommer til den aftalte tid – mange 
oplever, at medarbejderne ikke kommer til 
tiden. En del nævner også, at det vil være en 
stor hjælp, hvis der bliver givet besked, når 
der er forsinkelser. Og flere vil gerne, at der er 
mere fleksible tidspunkter for hjælpen, så der 
tages mere hensyn til borgeren og dennes 
hverdag. 

Samarbejdet er mindst lige så vigtig for de 
pårørende som for borgerne. Mange nævner, 
at en god relation er det allervigtigste. Flere 
foreslår også, at der er en kontaktperson eller 
en nøgleperson som væsentligste samar-
bejdspartner. Flere oplever, det er svært at 
komme i kontakt med kommunen, og det er 
svært at se, hvad det er kommunen tilbyder 
i forhold til de mange forskellige former for 
hjælp. Kommunen er ikke udfarende i forhold 
til at give råd og oplysninger. Det nævnes, at 
det giver tryghed at vide, at hjælpen er der, og 
især hvis den er tæt på. 

Flere af de pårørende ønsker mere anerken-
delse, at de lyttes til, at de inddrages. Især for 
ægtefæller der bor sammen med en borger, 
der får hjælp, efterspørges opmærksomhed 
på pårørendes behov og mulighed for aflast-
ning. 

Det er vigtigt, man bliver lyttet til. 
Mand i 60’erne

HVORDAN KAN 
KOMMUNEN HJÆLPE MED DET?

Borgerperspektiv:
Mange af borgerne gentager, at de helst vil 
klare sig selv, og mange nævner, at de gerne 
vil have at kommunen hjælper dem til helt 
eller delvis at klare sig selv. I den forbindelse 
nævnes flere gange ’hjælp-til-selvhjælp’ – og 
det skinner igennem, at de fleste gerne vil yde 
en indsats mod større selvhjulpenhed, de skal 

bare hjælpes til, hvad der skal til og hvordan, 
de bedst kan lære helt eller delvis at klare sig 
selv. Flere nævner, at de ikke er gode til at 
bede om hjælp, andre nævner, at det er vig-
tigt, at kommunen hjælper dem med, at deres 
personlige hygiejne er i orden – de vil gerne 
præsentere sig ordentligt for omverdenen. 

I forhold til selve hjælpen efterlyser nogle, at 
de gerne vil vide, hvad medarbejderne har 
brug for i deres arbejde - f.eks. en liste over 
produkter til rengøring. Og flere siger, at det vil 
være en stor hjælp, hvis medarbejderne kom-
mer på nogenlunde samme tidspunkt hver 
gang, at de overholder tiden, så borgeren ikke 
skal sidde og vente, og at de giver besked ved 
forsinkelse.

I forhold til medarbejderne kan kommunen 
være med til at sikre, der kommer så få med-
arbejdere i borgerens hjem som muligt, at de 
ved, hvad de skal, og at de gør det, der er af-
talt. Der efterlyses større kendskab til den en-
kelte borgers behov og udvikling i borgerens 
situation, så den rette hjælp sikres på det rette 
tidspunkt. En del nævner, at medarbejderne 
skal være fagligt dygtige. Flere borgere vil 
gerne involveres mere og have forklaringer på, 
hvorfor de har hjælp til det ene og ikke til det 
andet, eller hvorfor der sker ændringer i hjæl-
pen etc. Medarbejderne skal have pli, de skal 
være ordentlige – de er gæster i hjemmet, og 
borgerne vil meget gerne have, at der bliver 
lyttet til dem. Flere vil gerne opleve lidt mere 
humor, glæde og lethed fra medarbejderne, 
og det føles rigtigt godt, når medarbejderne 
spørger ’er der andet, jeg kan gøre for dig’? 
Det nævnes også, at kommunen kan hjælpe 
med at oplyse om aktiviteter i nærmiljøet og 
hjælpe borgeren i gang med aktiviteter. 

Kommunen kan hjælpe ved, 
at de er opmærksomme på at 
danne en god relation til mig. 

Lære mig at kende, så de ved, hvad der 
betyder noget for mig. De skal møde mig 

med venlighed og respekt, 
og de må også gerne fortælle lidt 
om dem selv – give lidt af sig selv. 

Det sætter jeg stor pris på. 
Kvinde i 80’erne
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I forhold til samarbejde nævner flere, at en 
kontaktperson eller tovholder, som følger den 
enkelte borger, vil være en stor hjælp. Der 
er stort behov for at være i kontakt med en 
person, der kender kommunen indefra, og 
som kan hjælpe borgeren med at finde rundt 
i ’junglen’ af tilbud, ydelser, regler og mulig-
heder. Relationen til kommunen er vigtig for 
mange – borgerne vil gerne have et godt 
samarbejde og en god relation, flere gange 
nævnes bedre samarbejde med visitatio-
nen. Et par stykker nævner, at kommunen kan 
hjælpe med at etablere netværksgrupper for 
ligesindede. Og nogle vil gerne have hjælp til 
aflastning af ægtefælle.  
 
Pårørendeperspektiv:
Også flere af de pårørende nævner vigtighe-
den af, at borgeren kan mest muligt længst 
muligt og påpeger, at kommunen skal yde 
hjælp, der støtter ’hjælp-til selvhjælp’-tanke-
gangen.

I forhold til selve hjælpen ønsker pårørende, 
at der er få faste medarbejdere, så de mange 
forklaringer, om hvad der skal ske i hjemmet, 
undgås. Der ønskes også faste rammer, så 
man kan være sikker på, at der gøres det, der 
er aftalt. Flere påpeger, at det vil skabe tryg-
hed, hvis der bliver fulgt bedre op på tingene. 
Det kan f.eks. være i forbindelse med hjæl-
pemidler, som flere har oplevet meget lange 
ventetider på. 

De pårørende lægger også vægt på, at kom-
munen kan yde en stor hjælp, hvis medar-
bejderne kommer på faste tidspunkter, og at 
tiden overholdes. Samtidig skal der være nok 
tid, så der skabes ro omkring besøget. Des-
uden giver flere udtryk for, at det vil hjælpe, 
hvis tidspunktet for hjælpen er mere fleksibelt, 
f.eks. at borgeren selv kan have indflydelse på, 
hvornår man kommer op af sengen. 

De pårørendes og borgerens synspunkter 
stemmer ofte overens, når det gælder med-
arbejderne, f.eks. i forhold til at sikre, at der 
kommer så få medarbejdere i borgerens hjem 
som muligt, og at de gør det, der er aftalt. Der 
efterlyses af flere, et behov for mere struktur 
på hjælpen både tidspunkt, indhold, forskel-

ligheden på hjælpen og lignende. Mange 
pårørende efterlyser også, at medarbejderne 
har større kendskab til den enkelte borgers 
behov og udvikling i borgerens situation. Med-
arbejderne skal være fagligt dygtige. I den 
forbindelse nævnes flere gange uddannelse 
og kompetenceløft. Den enkelte medarbejder 
skal have pli, de skal være ordentlige, de skal 
kunne smalltalke – i det hele taget lide at tale 
med ældre borgere. De må gerne have noget 
personlighed og lidt humor og skabe en god 
tryg relation til borgeren f.eks. ved at kende 
den enkeltes livshistorie. Og så skal de tro på 
borgeren ’uanset hvad der står på deres iPad’. 
Og det er vigtigt, at medarbejderen kan tale 
og forstå dansk og kender dansk kultur. Det 
nævnes af flere, at kommunen kan hjælpe 
med at oplyse om aktiviteter i nærmiljøet og 
hjælpe borgeren i gang med aktiviteter. 

Y fortæller, at han kan se en fordel i 
at snakke lidt mere løbende med 

hjemmeplejen, så de i højere grad ved, 
hvad der forgår og kan hjælpe til der, 

hvor der er behov, også med de små ting. 
Mand i 50’erne

I forhold til samarbejde vil langt de fleste 
pårørende meget gerne have bedre kommu-
nikation og tættere samarbejde. Flere nævner 
f.eks. en kontaktperson eller tovholder, som er 
nem at komme i kontakt med, som vil ind-
drage de pårørende, rådgive dem og fortælle 
hvad de har brug for at vide. Flere nævner 
opfølgningsmøder og forventningsafstemning 
som en stor hjælp. Enkelte vil gerne at kom-
munen hjælper med aflastning for ægtefæl-
len/familien. 

Hvad er vigtigt for dig 
i forhold til din hverdag, 
hvis du skal have hjælp om 5-10 år?

Borgerperspektiv:
Mange synes, det er svært at tænke 5-10 år 
frem i tiden. Nogle tror ikke, de lever så læn-
ge, andre er bekymret for, om ægtefællens 
helbred og funktion stadig er, så de kan være 
den faste støtte i hverdagen. Langt de fleste 
håber, de kan klare sig selv – eller i hvert fald 
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mest muligt.

De ønsker ikke at være en byrde hverken for 
familien eller samfundet. Flere nævner, at 
hverdagen bare skal fungere bedst muligt, få 
hjælp der gør, at ens behov bliver dækket, og 
at man ser ordentligt ud. Flere udtrykker, at 
de gerne vil have, ’at der bliver holdt øje med 
mig’. Mange vil gerne blive boende og ønsker 
derfor hjælp til havearbejde eller snerydning, 
altså de lidt tungere ting, som kan være en 
udfordring, når man bliver ældre. Flere næv-
ner, at de gerne selv vil være med til at be-
stemme, og for mange betyder det noget at 
komme ud hver dag – ikke bare i naturen, 
men også til aktiviteter og socialt samvær. 

Jeg synes ikke, det er i orden, 
hvis man ikke selv får lov at bestemme 
over sit tøj og hår. Det er rigtig vigtigt 

for mig at se soigneret ud. Jeg vil gerne se 
mig selv og se, om det er, som det skal være. 

Kvinde i 80’erne

Flere nævner, at det stadig vil have betydning, 
at medarbejderne kommer på faste tidspunk-
ter, gør det de skal, og at de overholder afta-
ler. Mange ønsker fleksibilitet i hjælpen, både 
hvad angår tid og selve indholdet i hjælpen. 
Flere påpeger vigtigheden af at få den nød-
vendige hjælp, og at medarbejderne har høj 
faglighed i arbejdet. Og så efterlyses der min-
dre tidstyranni, med mere ro i besøgene, og 
at det ikke er travlhed, der overskygger besø-
get. Medarbejderne skal have pli, de skal lytte 
og spørge og være interesserede. I forhold til 
teknologiske hjælpemidler er der delte me-
ninger. Nogle synes, det er helt OK, andre vil 
under ingen omstændigheder have det inden 
for hjemmet, og et par stykker påpeger, at 
hvis det bliver nødvendigt, skal det være let at 
bruge. 

I forhold til samarbejdet er det af betydning 
for flere, at henvendelser til kommunen bli-
ver taget alvorligt, at det aftales med borge-
ren, hvad der skal ske, og at man kan stole 
på kommunen. Flere mener også, at det skal 
være mere fleksibelt at få et hjælpemiddel, 
både i forhold til at få lov til at få det, men 
især i forhold til den meget lange ventetid, 
som flere har oplevet. Endelig foreslås at det 
skal være egen læge, der visiterer til hjælp i 
stedet for en visitator – ’for lægen kender jo 
mig og min situation’. 

Pårørendeperspektiv:
De fleste pårørende besvarer spørgsmålene 
med en sammenblanding af, om det er dem 
selv, der skal have hjælp om 5-10 år, eller om 
de stadig er pårørende. Og flere nævner, at 
det er svært at tænke 5-10 år frem i tiden. 

Flere nævner, at det er vigtigt at hjælpen 
dækker de basale behov, og at de får den 
nødvendige hjælp til at blive i egen bolig. De 
vil gerne, at de føler sig set, som det menne-
ske de er, så identiteten bevares, og at med-
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arbejderne ’vil mig det bedste’. Der udtrykkes 
ønske om, at medarbejderne kommer til tiden, 
at der er tale om fleksibel tid, og at der bliver 
mere tid til den enkelte borger. Hjælp til dag-
ligdagen skal være i fokus, den skal være in-
dividuel efter behov fremfor en ’pakke’, så man 
ikke bare opfattes som en ’ting’, der skal have 
hjælp til nogle opgaver. Hjælpen skal gerne 
indeholde omsorg og samvær, og en respekt 
for at det er borgerens private hjem, der ar-
bejdes i. Som pårørende ønskes der forståelse 
og anerkendelse, f.eks. i forhold til den indsats 
man yder.   

I forhold til medarbejderne ønsker en del, at 
det er få faste medarbejdere, der kommer i 
hjemmet. De skal kende én, så hjælpen og 
plejen bliver individuel. Og så skal medarbej-
deren være handlekraftig og observere og 
handle på borgerens vegne, når der er æn-
dringer i situationen, som der bør handles på. 
Kendskab til borgeren, ved hjælp af en lille 
snak og gerne humor, bør være en naturlig del 
af hjælpen, også så medarbejderen kan være 
med til at finde og igangsætte aktiviteter for 
borgeren. 

Fast personale der ved hvem JEG er. 
Kvinde i 60’erne

I forhold til samarbejdet vil de pårørende ger-
ne involveres og inddrages, og nogle mener, 

at det er helt i orden, at der stilles større for-
ventninger til pårørende. Flere vil gerne have 
god og gensidig kommunikation, hvor de 
lærer mulighederne at kende, og at der udar-
bejdes individuelle vurderinger og foretages 
løbende justeringer. Kendskab til personalet 
omtales af flere, så man jævnligt kan udveksle 
informationer om situationen. 

Hvordan kan kommunen 
hjælpe dig i forhold til din hverdag, 
hvis du skal have hjælp om 5-10 år?

Borgerperspektiv:
Kommunen kan hjælpe med at bevare borge-
rens funktion på et niveau, så de kan klare sig 
selv – hjælpe med ’hjælp-til-selvhjælp’. Hvis 
det skulle blive nødvendigt, så kan kommunen 
sørge for, at der ydes mere hjælp. Og hvis det 
skulle blive nødvendigt at flytte fra egen bolig, 
kan de hjælpe med en ældrevenlig bolig, der 
er god og tryg. Det nævnes af flere, at det er 
vigtigt, at kommunen er med til at hjælpe bor-
geren med at bevare værdigheden. 
Flere nævner også, at de helst ser, at medar-
bejderne kommer på faste tidspunkter. Og én 
foreslår, at man selv skal kunne booke, hvilken 
tid man ønsker, hjælpen skal komme. Syste-
met skal rette sig ind efter borgeren og ikke 
det omvendte, at borgeren skal rette sig ind 
efter systemet. 

At jeg ikke skal rette mig ind 
efter systemet, men at systemet kan 

hjælpe mig, så min dagligdag kan være 
fyldt med ting, der interesserer mig. 

Mand i 70’erne

Igen nævnes få faste medarbejdere i borge-
rens hjem, der ved hvad de skal, og de skal 
være fagligt dygtige. For nogle vil det være 
i orden, hvis noget af hjælpen overtages af 
teknologiske hjælpemidler. Der nævnes f.eks., 
at der skal være mere fokus på uddannelsen. 
OG – medarbejderne skal have pli, de skal 
være ordentlige. De fleste foretrækker, at det 
er professionelle, der hjælper med personlig 
pleje fremfor pårørende. 

I forhold til samarbejdet nævner mange, at 
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kommunikation med kommunen er vigtig. At 
der er tid til, at man kan få en snak med en 
kompetent person, der kan give råd og vejled-
ning, f.eks. om hjælpemidler, og nogle nævner, 
at nogle gange vil det være fint at gennemfø-
re et møde virtuelt. Nogle ser det som en stor 
fordel, at hjælpen er tæt på, andre bekymrer 
sig i forhold til overbelastede ægtefæller, der 
har brug for aflastning. De fleste påpeger, at 
robotter ikke kan erstatte mennesker, der er 
brug for menneskelig kontakt. 

Pårørendeperspektiv:
De pårørende peger også på, at kommunen 
kan hjælpe med at bevare borgerens funktion 
på et niveau, så de kan klare sig selv – hjælpe 
med ’hjælp-til-selvhjælp’. Det er vigtigt, at der 
ydes den nødvendige hjælp, og at hjælpen 
gives ud fra en individuel vurdering – ikke som 
en pakkeløsning. 

Medarbejderne er vigtigere end udstyret. Det 
skal være få faste medarbejdere, der kender 
aftaler og holder aftaler. De skal yde individu-
el pleje, observere og tage initiativ i forhold til 
forandringer i situationen. De skal have bedre 
normeringer, de skal have nok tid, og det skal 
være fleksibel tid, så der også bliver ydet om-
sorg f.eks. at holde i hånd og lytte. 

Tryghed i at det akutte bliver opdaget 
– nødkald eller overvågning. 

Mand i 50’erne

I forhold til samarbejdet vil mange gerne, 
at der er mere fokus på pårørende. De skal 
inddrages, og samarbejdet skal være tættere. 
Mange foreslår, at der holdes fysiske møder i 
hjemmet, gerne med en fast kontaktperson, 
der kan rådgive og vejlede i forhold til den en-
keltes situation, så der kan være kontinuerlig 
fokus på ændringer og justeringer i hjælpen. 

Hvad vil du gerne 
have ud af den hjælp, du får? 
Det er de færreste, der ønsker at få hjælp til 
at klare dagligdagen. Langt de fleste vil helst 
klare sig selv. Men for mange især ældre kan 
det blive nødvendigt at få hjælp. Det kan f.eks. 

skyldes, at man har været udsat for en plud-
selig ændring i sin situation f.eks. på grund af 
en akut opstået sygdom med nedsat funktion 
til følge, eller at ens helbred og funktion grad-
vist er blevet dårligere. Hjælpen skal gives til 
dem, der har behov, og der skal tages hensyn 
til både den fysiske, psykiske og sociale del 
af funktionsevnen. Hjælpen kan have man-
ge forskellige vinkler, men der bør altid tages 
udgangspunkt i den samlede livssituation, så 
den enkelte ældre kan leve det liv, vedkom-
mende ønsker. Det er afgørende for hjælpens 
værdi, at den enkelte oplever inddragelse, 
medbestemmelse, ligeværdighed, og at hjæl-
pen er med til at sikre, at man kan leve et trygt 
og værdigt liv.

Borgerperspektiv:
Mange nævner, at de helst vil klare sig selv. 
Men hvis hjælpen er nødvendigt, er det for de 
fleste først og fremmest at få dækket de mest 
basale behov, så hverdagen kan være så nor-
mal og god som muligt med fortsat deltagel-
se i diverse aktiviteter, så også sociale behov 
dækkes. For nogle er kontakten til personalet 
vigtigt, de er livlinen til omverdenen. Mange 
ønsker at blive i egen bolig, her føler de sig 
godt tilpas, og de oplever, at de kan vedbli-
ve med at være, den de er. Samtidig nævner 
flere, at både ægtefælle og familie hjælper 
meget, så det er vigtigt med aflastning til på-
rørende. 

Jeg vil gerne klare så meget som muligt selv. 
Jeg kan ind imellem klare nogle små opgaver 

f.eks. varme lidt mad og vande blomster, 
men kun i små etaper, og jeg kan ikke altid. 

Kvinde i 50’erne

Flere nævner også, at medarbejderne skal 
vide, hvad de gør, der ønskes høj faglighed 
og kvalitet f.eks. i forbindelse med dosering 
af den korrekte medicin, eller indsatser som 
genoptræning, der også skal være effektive. 
Der skal være individuelle løsninger, og borge-
ren vil gerne inddrages og have medbestem-
melse i forhold til hjælpen. Samarbejdet og 
relationen skal være ligeværdig, så selvstæn-
dighed og værdighed bevares bedst muligt. 
Nogle giver udtryk for, at de gerne vil have, at 
hjælpen er tæt på, det giver tryghed.  



26 

Pårørendeperspektiv:
De pårørende har mange input til, hvad de 
gerne vil have ud af den hjælp, der ydes. I 
forhold til at være pårørende, eller hvis det er 
dem selv, der skal have hjælp, nævnes det 
flere gange, at noget af det vigtigste at få 
hjælp til, er de basale behov, så hverdagen 
bliver lettere at overkomme, og er så nor-
mal som muligt. Mange peger på, at der skal 
være hjælp-til-selvhjælp, at man skal – og 
vil – klare sig selv længst muligt. En stor del 
vil gerne have hjælp, så de kan blive boende 
i egen bolig, og hjælp til at bevare og fort-
sætte med ens sociale liv og de interesser, 
man har haft i mange år. Det nævnes også, at 
det vil være godt med gode tilbud som f.eks. 
fodpleje, frisør eller tandpleje, og at man som 
pårørende vil føle sig tryg, hvis man ved, at 
mor/far oplever velvære og er glad og tilfreds. 
Flere siger, de gerne selv vil betale både for de 
gode tilbud, men også for rengøring - så mest 
mulig af den kommunale hjælp går til person-
lig hjælp og pleje. 

At man kan komme ud og spise sammen. 
Kommunen skal sørge for at invitere 

andre ’enklaver’. Således, at 
man kommer til at se andre mennesker. 

Mand i 50’erne

I forhold til medarbejderne er det vigtigt for 
mange, at få hjælp, så de kan planlægge de-
res dagligdag. Det betyder, at medarbejderne 
skal komme på faste tider, de skal vide, hvad 

de skal og overholde aftaler – og som pårø-
rende har det betydning, at man ved, hvornår 
der er hjælp i hjemmet. Medarbejderne skal 
hjælpe med at observere eventuelle ændrin-
ger hos borgeren, de skal tage initiativ til, at 
der handles på det, og der skal være tid til 
snak, omsorg, nærvær og kærlig pleje. De skal 
se glade ud, og se ud som de kan lide deres 
arbejde. I det hele taget ønskes der hjælp til, 
at der er plads til og råd for individuelle tiltag, 
så den enkelte borger kan bevare selvstæn-
dighed og værdighed i forhold til, hvad der 
er en god hverdag for dem. Det vil kræve høj 
faglig viden blandt personalet, og flere pe-
ger på, at erhvervet skal gøres mere attraktivt 
f.eks. ved at kvalificere uddannelsen. En enkelt 
pårørende omtaler vigtigheden af, at der er 
tydelige grænser mellem, hvad der forventes 
af den pårørende, og hvad kommunen gør. 

Flere pårørende vil gerne have hjælp til, hvor-
dan de kan få kontakt med kommunen, f.eks. 
lederen af hjemmeplejen eller visitationen 
uden at hænge i alenlange telefonkøer. Og 
de ønsker hjælp til hvor og hvem, man skal 
henvende sig til for at få råd og vejledning om, 
hvad kommunen kan tilbyde, og hvordan der 
kan skabes et godt samarbejde.  

Hvad kan kommunen 
gøre for at yde den hjælp?

Borgerperspektiv:
For at yde den ønskede hjælp kan kommunen 
være med til at skabe en kultur, hvor borge-
ren ses som et ’helt og ægte’ menneske, og 
ikke bare som en ældre borger med behov for 
hjælp. Flere håber på, at de skal have mindre 
hjælp, så kommunen kan hjælpe med at mo-
tivere til et aktivt liv, at man holder sig i gang 
både mentalt og fysisk med gåture eller træ-
ning, og de kan hjælpe med at opstille mål for 
aktiviteter og motivere borgeren til at forsøge 
at opnå målene, så selvstændighed og selv-
hjulpenhed bevares længst muligt. 

Kommunen kan også hjælpe ved at se bor-
gerens samlede behov. Det anses for vigtigt, 
at medarbejderne kender borgerne, at de 
tager dem alvorligt, lytter til dem, og overhol-
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der aftaler. Medarbejderne skal være fagligt 
dygtige, være ordentlige søde og sjove; og 
nogle borgere nævner, at de gerne vil have 
medindflydelse på hvilke medarbejdere, der 
skal komme i deres hjem. Flere giver udtryk 
for, at kommunen kan hjælpe ved at give 
mere hjælp f.eks. til udendørs opgaver som 
havearbejde og snerydning eller kørsel til so-
ciale aktiviteter. Medarbejderen skal være på 
borgerens side, de skal tale borgerens sag og 
hjælpe med at trække i nogle tråde, så hjæl-
pen lettere justeres. Det vil være med til at øge 
borgerens værdighed og tryghed. 

A føler ikke helt, han ved, hvad 
kommunen kan hjælpe ham med, 

hvad han har ret til og mulighed for. 
Mand i 50’erne

Flere oplever det vil være en hjælp, hvis kom-
munen kan give rådgivning om, hvad der 
findes af muligheder f.eks. muligheder for 
hjælpemidler. Og mange peger på mere 
opfølgning f.eks. besøg af visitator, og i det 
hele taget bare en god kontakt og dialog 
med kommunen. Enkelte foreslår, at kommu-
nen kan være behjælpelig med at organisere 
netværksgrupper f.eks. i forhold til interesser. 
Kommunen kan også hjælpe ved at være 
mere behjælpelig med aflastning til ægtefæl-
ler og andre pårørende. 

Pårørendeperspektiv:
De pårørende vil gerne have, at kommunen 
hjælper med, at der skabes bedre kontakt til 
de pårørende. De ønsker, at kommunen er 
mere opsøgende, f.eks. hvis der sker ændrin-
ger i en borgers situation, så vil de pårørende 
gerne inddrages. De vil gerne informeres og 
tages med på råd, og f.eks. have medindfly-
delse på hvilken hjælp, der ydes hvornår. De 
ønsker at kommunen udvider samarbejdet og 
dialogen. Det kan f.eks. være i form af sta-
tusmøder, besøg af en visitator, eller en fast 
tilknyttet kontaktperson, der er nem at komme 
i kontakt med. For at opnå et godt samarbej-
de skal kommunen stole på, hvad de pårø-
rende oplever og siger. Flere peger på, at de 
forventer, at der kommer mere egenbetaling, 
og i den forbindelse efterlyser de, at kommu-
nen udarbejder en liste over relevante leve-

randører, man kan stole på f.eks. i forhold til 
rengøring eller tøjvask. Det er jo ikke alle, der 
har pårørende i nærheden, som kender rele-
vante leverandører, og det sætter selvfølgelig 
begrænsninger for inddragelse af pårørende. 
Ligesom der er visse opgaver f.eks. personlig 
pleje, som flere pårørende mener, er kom-
munens opgave, ikke mindst for at borger og 
pårørende kan bevare en god relation med 
fortsat høj værdighed og respekt. Nogle pårø-
rende mener også, at kommunen kan hjælpe 
med aflastning, så de pårørende ikke overbe-
lastes og selv bliver syge. 

Kommunen kan hjælpe ved at være 
opmærksom på mig som pårørende.

Hvis min mand er på aflastning, så også 
spørge til mig, hvordan det går hos mig. 

Kvinde i 70’erne

I forhold til medarbejderne ønsker de pårøren-
de større opmærksom på hvilken rolle, de som 
pårørende kan udfylde. Kommunens med-
arbejder skal hjælpe med at holde øje med 
borgeren, observere ændringer og handle 
på det. Man skal kunne stole på, de kommer, 
at de overholder aftaler, og at de forsøger at 
skabe en normal hverdag for borgeren, hvor 
de basale og sociale behov bliver opfyldt med 
et smil, nærvær og kærlighed og med en lille 
snak – det skal være en god oplevelse for 
både medarbejder og borger. De skal have 
fokus på hjælp-til-selvhjælp på en måde, så 
borgeren oplever medbestemmelse og ind-
flydelse. Der forventes høj faglighed og fortsat 
udvikling og nytænkning indenfor faget, hvor 
kreative individuelle løsninger er i fokus. Et for-
slag er, at medarbejderen hjælper borgeren 
med at gennemføre videoopkald/facetime 
med de pårørende, der bor langt væk. Og hvis 
det skulle blive nødvendigt at flytte, kan kom-
munen hjælpe ved at tilbyde en ældrevenlig 
bolig. 

Hvad er vigtigt for dig
i forhold til din hjælp, 
hvis du skal have hjælp om 5-10 år?  

Borgerperspektiv:
Det er vigtigt for borgerne, at få hjælp til det, 
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man ikke kan selv – flere påpeger dog, at de 
helst vil klare sig selv og helt undgå hjælp. 
Det er vigtigt at bevare værdigheden ikke blot 
i selve samarbejdet men også i forhold til, 
hvordan omverdenen ser en – at man er pæn 
og ren.  En stor del vil meget gerne blive bo-
ende i egen bolig og så få hjælp til det, man 
ikke kan. Her nævnes især udendørs opgaver: 
have, hæk, snerydning, men også transport/
kørsel til aktiviteter og interesser, så det socia-
le liv, træning osv. fortsat plejes. 

Medarbejderne skal støtte op om de socia-
le aktiviteter og interesser - skubbe lidt til at 
man kommer af sted og hjælpe med finde 
relevante muligheder i nærmiljøet. Relationen 
mellem borger og medarbejder skal indehol-
de et element af medmenneskelighed. Med-
arbejderne skal se det hele menneske, lytte til 
borgeren, hygge med dem f.eks. lige servere 
en kop kaffe inden de går. På den baggrund, 
er der flere der mener, at ’teknologi’ ikke kan 
erstatte mennesker, så robotstøvsuger eller 
smarte toiletter er svært at forstille sig. Det 
skal være medarbejdere med høj faglighed, 
som borgeren selv kan aftale med, hvilke op-
gaver, der skal udføres den pågældende dag, 
og så skal de kunne ’trække i nogle tråde’ hos 
kommunen, der hvor det er svært for borgeren 
selv at komme i kontakt.  

Det er også vigtigt for mig, at det er ’hænder’, 
der kommer og hjælper - ikke robotter. 

Mand i 60’erne

I forhold til samarbejde, vil borgerne gerne 
tages med på råd. De ønsker mere individuel 
visitation – ikke pakker – og at der er opfølg-
ning på hjælpen. Hjælpen sker ofte på tværs 
af faggrupper og funktioner, og her foreslås, 
at samarbejdet udvides, så alle, der kommer i 
hjemmet er opdateret, ved hvad deres kol-
legaer har udført i hjemmet, og ved dermed 
hvad de skal. Flere oplever meget bureaukrati 
i samarbejdet eller i kontakten med kommu-
nen.

Pårørendeperspektiv:
Hvis de pårørende skal have hjælp om 5-10 år, 
er det især medarbejderne der nævnes. Det 
er vigtigt, dels at få den nødvendige hjælp, og 

dels at personalet har en faglig uddannelse 
og er erfarne. Det skal være få faste medar-
bejdere, der følger en vis rutine, så hjælpen 
bare glider på en let og naturlig måde. De skal 
møde borgeren, der hvor de er, og opbygge 
en god relation, med nærvær, en lille snak, og 
hvis nødvendigt hjælpe med små opgaver, 
der ligger ud over, hvad der er visiteret. Borge-
ren skal være medbestemmende i opgaverne 
og mødes med respekt og værdighed. Tek-
nologiske hjælpemidler accepteres i et eller 
andet omfang, men robotter kan ikke erstatte 
mennesker. Flere giver udtryk for, at det er de 
professionelle medarbejdere, der skal hjælpe 
med den personlige pleje, ikke de pårøren-
de. Og flere har det fint med, hvis de selv skal 
købe sig til f.eks. rengøring.   

Det kommer an på, hvad situationen er. 
De (kommunen) er nødt til at følge med. 

Hvis vi havde sådan et møde én gang 
om året, og så kunne justere hjælpen. 

Eller hvis situationen ændrer sig. 
Mand i 60’erne

Kommunikation og samarbejde med kommu-
nen er vigtig for de pårørende. De ønsker mere 
kommunikation f.eks. jævnlige møder, hvor 
hjælpen justeres, og hvor man kan få viden 
om, hvad der forventes af borgeren/de pårø-
rende, og hvad kommunen gør. Der skal være 
mere aflastning til de pårørende, der har be-
hov. Et andet forslag er at oprette ’olle-koller’, 
hvor ældre hjælper ældre, eller deler rengø-
ringshjælp, havemand og lignende. 

Hvad kan kommunen 
gøre i forhold til din hjælp, 
hvis du skal have hjælp om 5-10 år?  

Borgerperspektiv:
Kommunen kan hjælpe borgerne til at blive i 
egen bolig, ved at give hjælp, så det er muligt. 
Kommunen kan sørge for, at der kun kommer 
få faste medarbejdere i hjemmet, der hjælper 
med det borgeren ikke selv kan og gør det, 
der er aftalt. Hjælpen skal være fleksibel og 
tilpasses borgerens behov. Der skal være tid 
til en lille snak, så man ’mærker’ hinanden, og 
borgeren mødes med godt humør og humor. 
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Al hjælp kan ikke erstattes af robotter, den 
menneskelige kontakt er vigtig. Endelig kan 
kommunen hjælpe med, at hver borger har en 
kontaktperson, en der ’styrer hjælpen’ og som 
kan guide borgeren i forhold til evt. ændringer 
i hjælpen.

Uh nej jeg vil hellere have, 
at det er mennesker, der kommer, 
så man kan snakke og diskutere 

og mærke hinanden, altså helt afgjort. 
Kvinde i 80’erne

Pårørendeperspektiv:
Langt de fleste pårørende giver udtryk for, at 
kommunen kan hjælpe i forhold til medarbej-
derne. Det skal være få faste medarbejdere, 
der ved hvad de gør, de skal give besked ved 
forsinkelse, de skal være fagligt dygtige og 
velorienterede både i forhold til udviklingen 
indenfor deres fag, men også i forhold til at 
følge og observere borgerens situation, og 
handle når det er nødvendigt. Der skal ydes 
individuel hjælp, og meget gerne hjælp-til-
selvhjælp med regelmæssig opfølgning og ju-
stering af indsatsen. Medarbejderne skal være 
søde, åbne, lytte, vise respekt og vise interesse 
for borgeren. Teknologiske hjælpemidler vil for 
flere være OK – især hvis det betyder, at man 
kan blive selvhjulpen. Men robotter kan ikke 
erstatte al menneskelig kontakt. Flere nævner, 
at de forventer, at der vil være egenbetaling i 
et eller anden omfang. 

Det der kan gøre mig uafhængig, må gerne 
stilles til rådighed, men jeg skal kunne finde 
ud af det. Meget teknologi kan måske være 
svært, hvis man ikke er født med en iPad i 

hånden. Kvinde i 60’erne

Samarbejdet med kommunen skal optime-
res med mere dialog, oplysende rådgivning, 
fysiske møder, som dog i nogle tilfælde kan 
erstattes af telefonmøder. Overgangene fra 
den ene sektor til den anden skal optimeres 
– f.eks. ved udskrivning fra sygehus til eget 
hjem.

Hvordan vil du gerne 
mødes af kommunen? 
I mødet mellem mennesker vil de fleste helst 
ses, som den person man er. Selve mødet 
skal selvfølgelig foregå åbent og ordentligt. 
Når kommunen møder den enkelte borger, 
bør udgangspunktet være borgerens situation 
her og nu. Medarbejderen skal ’ville’ borgeren, 
forsøge at nå ind til borgeren, så der udvikles 
gensidig tillid og tryghed. Mødet skal være 
respektfuldt, og medarbejderen skal lade 
borgeren fortælle og selv være aktiv lyttende 
og anerkendende. Anerkendelse er en følelse, 
det er et menneskeligt behov og en accept af, 
at borgeren er, som han/hun nu engang er. 
Når denne gensidige forståelse af hinanden 
er opbygget, er grobunden for en god relation 
og et godt samarbejde lagt. Borgerens møde 
med kommunens hjemmepleje og sygepleje 
foregår i borgerens eget hjem. Der kan være 
mange forskellige medarbejdere, der kommer 
i det enkelte hjem. 

Borgerperspektiv:
Borgerne vil gerne mødes af kommunens 
medarbejdere med respekt og forståelse. De 
skal banke på eller ringe på, præsentere sig 
selv, sige goddag og farvel, og de skal tage 
overtøjet af, når de er i borgerens hjem. De 
skal være søde, flinke og smilende, de skal 
tale ordentligt og spørge ind til borgerens ve 
og vel, vise omsorg og interessere for borge-
ren, så de lærer hinanden at kende og sam-
men får skabt en ligeværdig tryg relation – og 
så skal de tale og forstå dansk. Mange bor-
gere ønsker hjælp til det, de ikke kan, og nogle 



30 

vil gerne have indflydelse på, hvilke medar-
bejdere der kommer og hjælper, indholdet i 
hjælpen og tidspunkter for hjælpen – og at 
der gives besked ved forsinkelse. Hjælpen skal 
være stabil, der skal gøres det, der er aftalt, og 
den skal være ensartet på tværs af forskellige 
medarbejdere, og endelig skal der mere ro 
på – travlhed opleves stressende for mange, 
’man er til besvær’. 

Jeg synes, det er respektløst, når de går uden 
at sige farvel. Jeg synes, man skal ønske 

hinanden en god dag, det går begge veje. 
Gensidig respekt hele tiden. 

Kvinde i 80’erne

Mødet skal som hovedregel være fysisk, men 
kan erstattes af virtuelle møder, så kontakten 
og dialogen sker mere regelmæssigt. Der skal 
være kortere tid for sagsbehandling, bedre 
samarbejde med hjælpemiddelområdet og 
visitationen, og aftaler skal ligge på skrift. En 
borger foreslår, at der sendes en SMS til bor-
geren, når der sendes beskeder via e-boks.  

Pårørendeperspektiv:
I de pårørendes interview skelnes der mel-
lem, hvordan borger eller pårørende gerne vil 
mødes ’som menneske’, og hvad der forven-
tes af medarbejderne. ’Mennesket’ vil mødes 
med respekt og tillid, men også respekt for, 
at det er borgerens hjem, der er ramme for 
mødet. Medarbejderne skal besidde mange 
menneskelige evner, de skal være empatiske, 
hjælpsomme, nærværende, vise interesse, 
have humor, være engagerede, være høflige, 
venlige, glade, skabe god stemning, ’small tal-
ke’, kunne tale og forstå dansk og dansk kultur 
etc. Og de skal have almen dannelse som 
f.eks. at banke på, sige sit navn, sige goddag 
og farvel, tage overtøjet af etc. De skal kun-
ne se det enkelte individ, behandle borgeren 
ordentligt, og respektere dennes grænser. De 
skal være fagligt dygtige, vide hvad de skal, 
kunne vejlede borger og pårørende – gøre sit 
bedste – så borgeren og de pårørende føler 
sig mødt med værdighed, tillid og tryghed og 
oplever, at de bliver medinddraget og har selv 
bestemmelse. 

De skal have god tid – altså ikke jage 
afsted, som om borgeren er en genstand, 

men gerne ’ville’ borgeren. Det skal ikke virke 
som om, det er noget, der bare skal overstås. 

Mand i 40’erne

De pårørende ønsker mere dialog, kommunen 
skal være mere udfarende, de skal kontak-
te de pårørende og være med til at definere 
grænser for, hvem der gør hvad. 

Hvad kan kommunen 
gøre for at optimere mødet?

Borgerperspektiv:
Kommunen skal møde borgeren med respekt 
og værdighed, medarbejderne skal vise, at 
de har tid og gerne vil hjælpe. De skal vide, 
hvad de skal gøre for borgeren og sige hvilke 
opgaver, de kommer for at levere. Det bety-
der også, at deres iPad skal være opdateret, 
og at de læser, hvad de skal hos borgeren 
inden besøget, og så skal de give besked ved 
forsinkelser. De skal være fagligt dygtige og 
have almindelig pli, f.eks. spørge om borgeren 
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er tilfreds med besøget. Og så skal de kunne 
tale og forstå dansk sprog og kultur. De skal 
hjælpe borgeren, gøre dagligdagen nemmere, 
det kan f.eks. være ved at bære et navneskilt 
med billede og funktion, eller det kan være at 
vende tilbage ved telefonbeskeder eller SMS, 
eller at hjælpe borgeren med at finde rundt i 
kommunens tilbud. 

Det har betydning, at jeg har et nummer, 
hvor jeg kan få fat i kommunen, 

i tilfælde af ændringer eller andet. 
Mand i 70’erne

Borgeren vil gerne et tættere samarbejde, 
hvor det gøres meget nemmere at kontakte 
kommunen, så lange telefonkøer undgås f.eks. 
ved at oprette en telefonkø, så man ved, hvor 
lang ventetiden er, og at man kan få vished 
for at komme igennem og blive hørt. Der ef-
terlyses vejledning i forhold til hjælpemidler, at 
bruge og finde rundt i det elektroniske system, 
hvordan fungerer bytteydelser og lignende. 
Sagsbehandling skal være kortere, og afslag 
skal være grundigt argumenterede i et sprog, 
så borgeren kan forstå det. 

Pårørendeperspektiv:
De pårørende vil gerne mødes af fagligt vel-
uddannede medarbejdere. De skal udvise pli 
- f.eks. ikke lugte af røg - og vise interesse for 
borgeren og samarbejdet med de pårøren-
de. Der skal skabes en god relation, så borger, 
pårørende og medarbejder lærer hinanden at 
kende og hjælper hinanden med at sætte fo-
kus på opgaverne, så borgeren følges tæt, og 
der informeres om aftaler og behov med hen-
syntagen til den enkelte borgers situation, og 
så der arbejdes frem mod fælles mål. Medar-
bejderne skal kunne dansk og være med til at 
finde kreative løsninger. Pårørende ønsker en 
situation, hvor de oplever tryghed ved, at det 
er en kompetent medarbejder, der følger bor-
geren tæt på og har styr på det f.eks. i forhold 
til medicinering. 
Både fysiske møder, telefonmøder og virtuelle 
møder vil være gode løsninger, når blot kon-
takten er god, gensidig respektfuld, og at der 
dokumenteres noget på skrift. 

B tror også, det vil være okay med 

virtuelle møder med forskellige aktører i
 kommunen, hvis kommunen stiller folk 

til rådighed, som kan lære borgerne hvordan, 
som med kompressionsstrømperne. 

For ”når man først ved, hvilke knapper man 
skal trykke på, er det jo ikke noget problem”. 

Kvinde i 70’erne

Hvad er vigtigt for dig
i mødet med kommunen, 
hvis du skal have hjælp om 5-10 år?  

Borgerperspektiv:
Hvis borgerne skal have hjælp om 5-10 år, er 
det vigtigt at kunne bestemme over eget liv 
og have hjælp til at holde sig i gang. I forhold 
til mødet med medarbejderne vil de tages 
alvorligt, de vil inddrages i beslutninger og 
informeres om, hvad der sker, og være med til 
at sikre at hjælpen løbende justeres. Det skal 
kun være få medarbejdere, der har pli og godt 
humør, der kommer i hjemmet. 

Det er vigtigt at blive mødt med 
værdighed og føle sig medinddraget. 

Kvinde i 80’erne

Der skal være tæt samarbejde med fysiske 
møder, hvor der informeres om ens sag, der 
afklares, hvad der skal ske, og der forvent-
ningsafstemmes.

Pårørendeperspektiv:
De pårørende vil behandles ’som et menne-
ske’, de vil ses og høres, lyttes til og mødes 
med åbenhed. Det skal være fagligt dygtigt 
personale, der selvstændigt kan foretage in-
dividuelle vurderinger og observere ændringer 
i borgerens situation - og handle på det. Og 
det er fagpersonale, der skal yde den person-
lige pleje. Der må gerne bruges teknologiske 
hjælpemidler, men ikke til alt, den menneskeli-
ge kontakt er meget vigtigt. Kommunikationen 
med kommunen skal forbedres, f.eks. ved at 
udarbejde en hjemmeside med informatio-
ner om diverse i forhold til hjælp, muligheder, 
pårørendes opgave etc. 

De (fremtidens brugere) vil stille andre krav. 
De vil ikke have en færdig pakke fra 
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hjemmeplejen. Der vil komme mere 
modstand, så de (medarbejderne) skal 

være gode til at kommunikere og tale med 
borgeren om, hvad der er vigtigt. 

Kvinde i 70’erne

Hvad kan kommunen gøre 
i forhold til ’mødet’, 
hvis du skal have hjælp om 5-10 år?  

Borgerperspektiv:
Kommunen kan hjælpe ved, at medarbejde-
ren bliver bedre til at samarbejde om meget 
syge borgere. Medarbejderne skal kunne lide 
deres arbejde, og de skal være bevidste om, 
at de er kommunens ansigt udadtil. Kontakten 
mellem borger, pårørende og kommunen skal 
være bedre, der skal være flere møder, fysiske 
eller virtuelt, og det skal være muligt, at bestil-
le tid til et møde med visitator, hjælpemiddel-
terapeut og andre relevante.  

Altså de skal virkelig være opmærksom på, 
hvordan de møder borgerne, så man føler,

at de har styr på det, og at de kan lide 
deres arbejde. Ellers kan man som borger 

godt miste sin værdighed i det 
– at man ikke er så meget værd. 

Mand i 60’erne

Pårørendeperspektiv:
Kommunen skal forbedre dialogen med de 
pårørende. I forhold til hjælpen kan kommu-
nen sørge for, at den er fleksibel, at medar-
bejderne kommer på faste tidspunkter, giver 
besked ved forsinkelse, har respekt for aftaler, 
og at de leverer den nødvendige hjælp, ud 
fra en individuel vurdering.  De skal have pli 
og gøre mødet til en god og tryg oplevelse for 
borgeren. 

At man kan få den nødvendige hjælp, 
så snart behovet er der. 

Mand i 50’erne

Har du pårørende/nære venner, 
som er en del af din hjælp? 
Der er mange frivillige hjælpere indenfor 
ældre- og sundhedsområdet. Voksne børn 
(døtre eller sønner) udgør den største grup-
pe af pårørende, men der er også mange 
ægtefæller, venner og naboer, der hjælper til.  
Hjælpen har mange facetter lige fra prakti-
ske og personlige gøremål, kontaktperson til 
kommune og myndigheder, ledsager til syge-
hus, læge eller lignende, kørsel, vedligehold af 
bolig, holde styr på økonomien osv. osv. Pårø-
rende, venner og naboer vil gerne hjælpe, og 
de yder ofte en stor uvurderlig indsats, som er 
med til at give borgeren højere livskvalitet. Det 
forudsætter et godt og konstruktivt samarbej-
de mellem borger, pårørende og kommune.    

Borgerperspektiv:
Alle borgere har hjælp fra familie, naboer eller 
venner på den ene eller anden måde, og der 
er mange, der tilbyder sin hjælp. Alle der har 
en ægtefælle, får meget – uundværlig - hjælp 
fra konen/manden. Og rigtig mange fortæller 
også, at de får meget hjælp fra deres børn, 
døtre som sønner. For mange er hjælpen 
regelmæssig og stabil, for nogle er den mere 
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spontan. Nogle er frustrerede over, at der ikke 
er meget tid til hygge med børnene, når de 
kommer, fordi der er mange opgaver, der skal 
udføres. En stor del af borgerne nævner også 
anden familie, som uundværlige ’hjælpere’, 
det er f.eks. en søster, en bror, mor eller far, 
svigerbørn, nevø/niece, børnebørn og endda 
et enkelt oldebarn. Derudover nævnes også 
naboer, gode venner og en venindes søn. Flere 
nævner, at det er svært at spørge om hjælp, 
både når det gælder familien og venner eller 
naboer, ’de har jo selv så travlt’, og ingen øn-
sker at ligge andre til last. Det nævnes endda, 
at man føler man misbruger familien. En for-
slår, at kontanthjælpsmodtagere kan hjælpe 
til hos ældre borgere, der har behov f.eks. til 
havearbejde og snerydning. 

Jeg ønsker ikke, at de (familien) 
skal have faste opgaver hos mig 

og slet ikke hjælpe med personlig hygiejne. 
Kvinde i 80’erne

Hjælpen er mangesidig, Flere siger, at fami-
lien hjælper med alt. Det er typisk hjælp til 
de praktiske opgaver som rengøring, indkøb, 
tøjvask, mad, ordne bil og havearbejde. Men 
også mere personlige opgaver som f.eks. at 
huske at tage medicin, sonde eller iføring/
aftagning af støttestrømper. De fleste ønsker 
dog, at det er de professionelle medarbejdere, 
der står for den intime personlige pleje. Det er 
kun et par ægtefæller, der tager del i det. Flere 
nævner, at det ville overskride deres grænser 
at få hjælpe til den personlige pleje af nær-
meste familie – blufærdigheden krænkes. 
Familien hjælper også med f.eks. at holde styr 
på økonomien, de er bindeled til kommunen 
eller andre relevante instanser, og de kører 
meget ofte med borgeren til læge, sygehus, 
tandlæge, frisør etc. Venner og naboer hjæl-
per typisk med det sociale, kommer ind og får 
en lille snak, eller de er aktive sammen f.eks. 
med en gåtur. Nogle hjælper også med kørsel 
og havearbejde – hugge brænde, eller hjæl-
per til, når der er mange gæster.  De tætte 
’alvorlige’ samtaler tages ofte sammen med 
ægtefællen, børnene, sygeplejersken eller en 
professionel tilgang som f.eks. samtale med 
en psykolog. 

Pårørendeperspektiv:
Der er ni ægtefæller, ni børn og to naboer 
blandt de pårørende, der er blevet interviewet. 
På samme måde som borgerne oplever de 
pårørende, at der er mange, der hjælper. Det 
er især familien: ægtefæller, børn, svigerbørn, 
børnebørn, forældre, søskende og svigerfa-
milie, men venner og naboer nævnes også. 
Flere siger, at de hjælper med alt, for nogle 
også personlig pleje, og det er både ægte-
fæller og børn. Andre ønsker dog ikke at tage 
del i den personlige pleje, det er kommunens 
opgave, det kommer for tæt på og vil påvirke 
værdigheden for begge parter. Typiske op-
gaver er det praktiske både inde og ude f.eks. 
rengøring, havearbejde, male hus. Ofte er de 
pårørende bindeled til kommunen og andre 
instanser, de er bisiddere ved lægebesøg, og 
de er chauffører i mange forskellige sammen-
hænge. Det er også ofte de pårørende, der 
tager de svære ’snakke’ eller SMS’er dagligt 
både for at give tryghed til den pårørende selv 
og for borgeren. Venner og naboer hjælper ty-
pisk med små besøg, det sociale eller mindre 
ting, som at købe gaver. En enkelt ven/nabo er 
dog værge for en borger. Hos en enkelt borger 
kommer der en besøgsven. 

Vi har en god familie, der støtter op. 
Det er meget vigtigt, og det er med til, 

at vi kan bo, hvor vi gør i dag. 
Mand i 50’erne

Nogle af de pårørende, der er ægtefæller, gi-
ver udtryk for, at det svært at bede om hjælp. 
Det nævnes også, at man selvfølgelig, vil være 
der for sin syge ægtefælle, men der er behov 
for aflastning, man vil ikke være plejer, være 
afhængig af altid at stå til rådighed. 

Hvad kan kommunen gøre 
for at fremme samarbejdet 
med pårørende/nære venner?
Kommunen kan fremme et godt samarbejde 
ved at inddrage pårørende mere, informe-
re mere, f.eks. ved et have en kontaktbog i 
hjemmet, som både medarbejdere, borgere 
og familie kan skrive i. Hvis der skal foretages 
ændringer i borgerens hjælp, skal arbejds-
gange og kommunikationsveje mellem borger 
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og kommune være kortere. Kommunen skal 
have fokus på de ægtefæller, der er pårøren-
de, der skal være større opmærksom på deres 
ressourcer, og der skal tilbydes aflastning ved 
behov. 

Efter min mening er pårørende 
flødeskummet på hverdagen, det er ikke 
dem, der skal gå ind og tage det daglige 

slæb, det er min holdning til det. 
Mand i 70’erne

Men de fleste mener IKKE, at kommunen skal 
blande sig i borgerens forhold og relationer til 
hverken familie, venner eller naboer. Eventuel 
hjælp fra disse personer skal være frivillig, og 
det er en sag mellem borgeren og de berørte 
personer. Dog må kommunen godt kontak-
te nære pårørende, hvis der er noget vigtigt i 
borgerens situation, der skal tages stilling til, 
også selv om det er midt om natten. 

For at fremme borgerens sociale liv foreslås, 
at kommunen hjælper med at matche borge-
re med samme interesser.  

Pårørendeperspektiv:
Flertallet af pårørende mener heller IKKE, at 
kommunen skal blande sig i borgerens kon-
takt og forhold til familie, naboer eller venner, 
de skal ikke kontaktes af kommunen. Børn, 
familie, venner og naboer skal ikke tvinges til 
at være en del af borgerens hjælp. Det er en 
privat sag, om der er hjælp at hente. Det er 
de pårørende, venner eller naboer, der skal 
kontakte kommunen, når de hjælper til, og når 
denne hjælp er relevant i forhold til borgerens 
hjælp fra kommunen. Når der er pårørende, 
der hjælper i hjemmet, skal der til gengæld 
sikres et godt samarbejde. Det kan f.eks. være 
fysiske møder, hvor de pårørende bliver hørt 
og set, de bliver inddraget, der laves for-
ventningsafstemning, der besluttes hvordan 
opgavefordelingen skal være, så alle ved, 
hvor grænserne mellem de pårørendes og 
medarbejdernes arbejde er – hvem gør hvad 
hvornår. Det skal også være tydeligt, hvem de 
pårørende kan kontakte i kommunen f.eks. en 
fast kontaktperson. 

Gøre det tydeligt, hvornår det er 

den pårørende, og hvornår det er 
kommunen, der har opgaven. 

Kvinde i 50’erne

Endelig kan kommunen hjælpe ved at faci-
litere aktiviteter for borgerne i nærområdet, 
bygge ældrevenlige boliger, hvor der er en 
pedelfunktion, og endelig etablere pårørende-
grupper.

Hvad er vigtigt for dig i samarbejdet, 
hvis du skal have hjælp om 5-10 år?  

Borgerperspektiv:
Hvis borgerne skal have hjælp om 5-10 år, 
ønsker de et godt samarbejde med kommu-
nen, og hvor familien er en aktiv part, hvis de 
ønsker det.  De fleste borgere mener ikke, at 
naboerne skal være en fast del af hjælpen, 
og hvis de skal involveres, skal det være til det 
praktiske f.eks. havearbejde - og på frivillig 
basis. Flere synes, det er svært at bede om 
hjælp, og de ønsker ikke at ligge nogen til last 
hverken kommunen, familien, venner eller na-
boer. Kommunen kan hjælpe med at skabe en 
god relation og et godt samarbejde mellem 
borgeren, familien, venner og naboer f.eks. ved 
at arrangere hyggeaftner, hor alle relevante 
deltager, så kommunen kan lære borgeren og 
dennes netværk at kende – og omvendt. 

Hvis man er tætte naboer, 
så kan man godt hjælpe hinanden. 

Men det skal komme fra én selv. 
Kvinde i 60’erne

Borgeren vil helst klare sig selv, hvis de får 
brug for hjælp, ønsker de fleste, at det er 
kommunen, der varetager den personlige 
pleje. Borgeren peger på, at en god og vær-
dig relation til de medarbejdere, der kommer i 
hjemmet, er meget vigtigt. Nogle opgaver kan 
evt. godt erstattes af teknologiske hjælpemid-
ler, men flere giver udtryk for, at den menne-
skelige kontakt er vigtig, og at de håber, at der 
stadig vil være mange dygtige medarbejdere 
om 5-10 år. 

Pårørendeperspektiv:
Det vil være vigtigt for de pårørende, at de 
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bliver ved med at hjælpe ’alt det de kan’. Børn 
og anden tæt familie skal primært hjælpe 
med det praktiske, kommunen skal hjælpe 
med personlig pleje. Et par pårørende kan dog 
godt acceptere, hvis ægtefæller eller børn 
hjælper med det intime, men ikke svigerbørn. 
Naboer og venner skal kun involveres i det so-
ciale.  Flere ønsker tættere fællesskaber, hvor 
ældre-hjælper-ældre. Kommunen kan hjælpe 
ved at etablere bofællesskaber for ældre. Et 
forslag er at give de pårørende, der hjælper, 
’løn’ for veludført arbejde. Flere pårørende 
udtrykker dog, at hvis de får behov for det, kan 
de ’bare’ købe sig til den nødvendige hjælp. 

Det var uværdigt for min far, 
at hans børn måtte stå og skifte hans ble. 

Kvinde i 50’erne

Flere tror, at fremtidens ældre vil stille flere 
krav til hjælpen fra kommunen. Fremtidens 
ældre vil have større selvbestemmelse. Kom-
munen kan hjælpe ved at ændre på ram-
merne for hjælpen og at gøre faget mere 
prestigefyldt. Der skal være en tovholder for 
hver enkelt borger, der kan være med til at 
forventningsafstemme, og rådgive og guide 
borgerne i hvilken hjælp, der vil være bedst, 
hvilke muligheder der er og så videre. 

Hvad kan kommunen gøre 
for at fremme samarbejdet, 
hvis du skal have hjælp om 5-10 år?  

Borgerperspektiv:
Kommunen kan være med til at sikre et godt 
samarbejde ved at tage de pårørende med 

på råd. De skal ikke blande sig i samarbejdet 
med venner og naboer, men må gerne kon-
takte pårørende, hvis det er nødvendigt. 

At kommunen giver min familie lov til at for-
tælle, hvem jeg er, og hvad der er vigtigt for 
mig hvis jeg ikke kan selv. Kvinde i 80’erne

Pårørendeperspektiv:
En del pårørende mener, at borgerne har an-
svar for eget liv. Kommunen skal ikke blande 
sig i borgerens relationer og evt. hjælp fra 
familie, venner og naboer, det er op til borge-
ren selv, om der skal etableres hjælp fra andre 
end kommunen. 

Det skal ikke kun være økonomien, 
der styrer ydelserne. At kommunen 

også har forebyggende ydelser. 
Tid og ideer og opmærksomhed. 

Mand i 50’erne

Hjælpen fra kommunen skal tage udgangs-
punkt i det enkelte individ, og kommunen 
kan hjælpe med, at der er tid nok hos borge-
ren f.eks. ved mindre dokumentation, at der 
er fleksibilitet og kontinuitet i hjælpen, og at 
hjælpen koordineres. Nogle opgaver kan er-
stattes af teknologiske hjælpemidler, men ikke 
alle, der skal også være ’varme hænder’ med 
menneskelig kontakt. Det foreslås, at der er 
en kontaktperson, der kan informere og vej-
lede. Kommunen kan også igangsætte nogle 
forebyggende ydelser, f.eks. ved at motivere 
borgeren til at deltage i sociale aktiviteter og 
motion – gåture eller træning. Endelig kan 
kommunen hjælpe ved at bygge ældrevenlige 
boliger. 
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 0-35 36-50 68 og 
derover 

 Borger 2 8 9 

Pårørende 0 1 13 

Tabel 4. Antal borgere og pårørende 
fordelt efter score/procenttal.  
 
Generelt scorer de pårørende højere end 

borgerne både i total score og laveste hhv. 

højeste score, hvilket ikke er overraskende.  
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Trivsel 
Alle de interviewede borgere og pårørende 

har udfyldt WHO-5 trivselsmålingen (17).  

Gennemsnittet for befolkningen som 

helhed er 68 pointtal for WHO-5 

trivselsskalaen, og reglen er, at man skal 

score over 50 for at være i god trivsel.  

 

Ved pointtal mellem 0-35 kan der være 

stor risiko for mistrivsel, mellem 36 og 50 

kan der være risiko for mistrivsel, mens 

der over 50 ikke er umiddelbar risiko for 

mistrivsel. Personer over 80 år scorer 

typisk lavere end gruppen mellem 60 og 

80 år, og kvinder scorer typisk lidt lavere 

end mænd (hhv. 67 og 69 pointtal i 

gennemsnit).   

 

Man skal være opmærksom på, at WHO-5 

trivselsmåling giver et billede af personens 

trivsel indenfor de seneste 14 dage – det er 

et øjebliksbillede, som kan forandre sig 

over relativ kort tid.  

Borgere  

De kvindelige borgere scorer i gennemsnit 

55 i total score, og de mandlige borgere 

scorer i gennemsnit 60 (Tabel 3). 

Mandlige borgere scorer væsentligt højere 

end de kvindelige borgere. Laveste score 

for kvinderne er 32, mens det for mændene 

er 28, højeste score er for kvinderne 92 og 

for mændene 84.  

 

 
Total  
score 
gns. 

Laveste 
score 
gns. 

Højeste 
score 
gns. 

Borger 
kvinder 55 32 92 

Borger 
mænd 60 28 84 

Pårørende 
kvinder 76 44 96 

Pårørende 
mænd 74 56 96 

Tabel 3. Antal borgere og pårørende fordelt efter 
gennemsnitligt (gns.) score/procenttal.  
 

To af borgerne scorer mellem 0-35, det vil 

sige, at der kan være stor risiko for, at de 

er i mistrivsel (Tabel 4). Otte borgere 

scorer mellem 36 og 50, og de kan være i 

risiko for mistrivsel. Men der er også ni 

borgere, der scorer 68 eller derover, det 

svarer til gennemsnittet for befolkningen 

som helhed.   

Pårørende 

De kvindelige pårørende scorer i 

gennemsnit 76 i total score, og de 

mandlige pårørende scorer i gennemsnit 74 

(Tabel 3). De kvindelige pårørende scorer 

lidt højere end de mandlige pårørende. 

Laveste score for kvinderne er 44, mens 

det for mændene er 56, højeste score er for 

både kvinder og mænd 96. Ingen af de 

pårørende scorer mellem 0-35 (Tabel 4). 

En enkelt pårørende (en ægtefælle) scorer 

mellem 36 og 50, så vedkommende kan 

være i risiko for mistrivsel. Tretten af de 

pårørende scorer 68 eller derover, som 

svarer til gennemsnittet for befolkningen 

som helhed.  

 

Trivsel
Alle de interviewede borgere og pårørende 
har udfyldt WHO-5 trivselsmålingen (17). 
Gennemsnittet for befolkningen som helhed er 
68 pointtal for WHO-5 trivselsskalaen, og reg-
len er, at man skal score over 50 for at være i 
god trivsel. 

Ved pointtal mellem 0-35 kan der være stor 
risiko for mistrivsel, mellem 36 og 50 kan der 
være risiko for mistrivsel, mens der over 50 
ikke er umiddelbar risiko for mistrivsel. Perso-
ner over 80 år scorer typisk lavere end grup-
pen mellem 60 og 80 år, og kvinder scorer 
typisk lidt lavere end mænd (hhv. 67 og 69 
pointtal i gennemsnit).  

Man skal være opmærksom på, at WHO-5 
trivselsmåling giver et billede af personens 
trivsel indenfor de seneste 14 dage – det er 
et øjebliksbillede, som kan forandre sig over 
relativ kort tid. 

Borgere 
De kvindelige borgere scorer i gennemsnit 55 
i total score, og de mandlige borgere scorer 
i gennemsnit 60 (Tabel 3). Mandlige borge-
re scorer væsentligt højere end de kvindelige 
borgere. Laveste score for kvinderne er 32, 
mens det for mændene er 28, højeste score er 
for kvinderne 92 og for mændene 84. 

Tabel 3. Antal borgere og pårørende fordelt 
efter gennemsnitligt (gns.) score/procenttal. 

To af borgerne scorer mellem 0-35, det vil 
sige, at der kan være stor risiko for, at de er 
i mistrivsel (Tabel 4). Otte borgere scorer 

mellem 36 og 50, og de kan være i risiko for 
mistrivsel. Men der er også ni borgere, der 
scorer 68 eller derover, det svarer til gennem-
snittet for befolkningen som helhed. 

Pårørende
De kvindelige pårørende scorer i gennemsnit 
76 i total score, og de mandlige pårørende 
scorer i gennemsnit 74 (Tabel 3). De kvindeli-
ge pårørende scorer lidt højere end de mand-
lige pårørende. Laveste score for kvinderne 
er 44, mens det for mændene er 56, højeste 
score er for både kvinder og mænd 96. Ingen 
af de pårørende scorer mellem 0-35 (Tabel 
4). En enkelt pårørende (en ægtefælle) scorer 
mellem 36 og 50, så vedkommende kan være 
i risiko for mistrivsel. Tretten af de pårørende 
scorer 68 eller derover, som svarer til gen-
nemsnittet for befolkningen som helhed. 

Tabel 4. Antal borgere og pårørende fordelt 
efter score/procenttal

Generelt scorer de pårørende højere end 
borgerne både i total score og laveste hhv. 
højeste score, hvilket ikke er overraskende. 
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Opsamling på interview og trivsel
Projektet er lykkes med at få dybere indsigt i 
borgerens og de pårørendes præferencer og 
forventninger til den hjemmepleje og sygeple-
je, de forventer at modtage fra kommunen i 
fremtiden.

Når man ser på tværs af borgernes og de 
pårørendes svar, danner der sig fire tydelige 
temaer, i forhold til deres præferencer og for-
ventninger til fremtidens hjælp om 5-10 år.
Besvarelserne skal ses i lyset af spørgsmåle-
ne om, hvad der er vigtigt for, at hverdagen 
fungerer, hvad man gerne vil have ud af den 
hjælp, man får, og hvordan man gerne vil mø-
des af kommunen. 
Temaerne er:
 • det personlige plan, 
 • selve hjælpen, 
 • medarbejderne og 
 • samarbejdet. 

Derudover beskrives ønsker til samarbej-
de med pårørende, nære venner og naboer, 
samt trivselsmåling. Der er ikke markante 
forskelle i borgernes og de pårørendes svar. 
Opsamlingen i forhold til de fire temaer samt 
pårørende, nære venner og naboer bygger 
på borgernes og de pårørendes udsagn fra 
interviewene, så det er borgernes og de pårø-
rendes synspunkter, der er beskrevet.

Det personlige plan 
Det er vigtigt at klare sig selv eller i hvert fald 
klare sig selv mest muligt og gøre mest mulig 
selv. Ingen ønsker at ligge til byrde hverken for 
familien eller samfundet. Jo mere borgerne 
gør selv, jo bedre vedligeholdes funktioner, så 
uafhængighed og meningsfulde aktiviteter 
kan bevares, og det øger borgerens selvværd. 
Flere nævner, at de gerne selv vil gøre en 
indsats f.eks. hjælpes til ’hjælp-til-selvhjælp’, 
så de bevarer selvhjulpenhed bedst muligt 
længst muligt. For både borgere og pårøren-
de er det vigtigt at have selvbestemmelse og 
selvstændighed: de vil lyttes til, tages alvorligt, 
tages med på råd og inddrages i beslutnin-
ger. Det vil være med til at øge livskvalitet og 
bevare værdigheden. At blive set og hørt som 

det menneske man er, er også med til at be-
vare ens identitet, og øge ens selvbestemmel-
se. Mange ønsker hjælp til at fortsætte med 
deres sociale aktiviteter og de interesser, de 
har haft i mange år.

Selve hjælpen
Hjælpen skal tilpasses den enkelte, hvor der 
tages hensyn til de samlede basale behov, 
fremfor en ’pakke’, så man ikke bare opfattes 
som en ting. Der skal være en fast struktur 
med kontinuitet og stabilitet. Det betyder, at 
medarbejderne ved, hvad de skal, gør det, 
der er aftalt og overholder aftaler, så man 
ikke skal forklare igen og igen, hvilken hjælp 
der skal ydes. Hjælpen skal koordineres, der 
skal følges op og justeres, og så skal den 
være ensartet, uanset hvilken medarbejder 
der kommer, og den skal være fleksibel både 
i forhold til indhold af hjælpen og tidspunkt.  
Medarbejderne skal have mere ’ro på’, man-
ge borgere oplever, at der er meget travlt. 
Og så skal medarbejderne rydde op efter 
sig. Kommunen kan hjælpe med at lave lister 
over, hvad borgeren skal indkøbe, så medar-
bejderne kan optimere deres opgaver f.eks. 
i forhold til rengøring. Hjælpen skal udføres 
på en måde, så borgeren oplever værdighed, 
selvbestemmelse, indflydelse, tryghed og så 
god livskvalitet som muligt. Kommunen skal 
motivere til et aktivt liv, oplyse om aktiviteter 
i nærmiljøet, hjælpe borgeren i gang, støtte 
op om det og skubbe lidt på.  Mange vil gerne 
blive boende og ønsker derfor hjælp til ’det 
tunge’, som f.eks. havearbejde og snerydning. 
Hvis det bliver nødvendigt at flytte, kan kom-
munen hjælpe med at etablere ældrevenlige 
boliger – ’olle-koller’, hvor man kan deles om 
rengøringshjælp og havemand, og der kan 
være tilknyttet en pedelfunktion. Indretningen 
skal ligge op til konceptet ’ældre-hjælper-æl-
dre.  

Medarbejderne
De fleste ønsker, at der kun kommer få fa-
ste medarbejdere i hjemmet. De skal være 
kompetente med høj faglighed, følge med i 
udviklingen på området og implementere nye 
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tiltag, hvor det skaber værdi. Der skal være 
en fast struktur, som betyder, at medarbejde-
ren kommer til nogenlunde samme tid hver 
gang, så borgeren ikke skal sidde og vente, 
så de kan planlægge deres dag med ønske-
de aktiviteter. Og der skal gives besked ved 
forsinkelse. Medarbejderne skal besidde en 
naturlig form for pli som f.eks. at sige goddag 
og farvel, at tage overtøjet af ved besøgene, 
de skal være ordentlige, respektfulde, nærvæ-
rende, positive, glade og lyttende, de skal vise 
omsorg og nærvær. De skal være handle-
kraftige og observere og handle på borgerens 
vegne, når det er nødvendigt. Og så skal der 
være tid til en lille snak. Endelig skal de kunne 
tale og forstå dansk sprog og dansk kultur. 
Medarbejderne skal også hjælpe med at for-
klare mere og give gode råd f.eks. i forhold til, 
hvorfor man kan få hjælp til det ene, men ikke 
til det andet, eller hvorfor der sker ændringer 
i hjælpen, de skal hjælpe borgerne ved at 
’trække i trådene’. Endelig skal de have stør-
re kendskab til den enkelte borgers behov og 
udvikling i borgerens situation, og de skal tro 
på borgeren, ’uanset hvad der står på deres 
iPad’. De skal observere eventuelle ændringer i 
borgerens situation, justere og handle, når det 
er nødvendigt. Og så skal de have respekt for, 
at det er borgerens hjem, der arbejdes i. Der 
er delte meninger om brugen af teknologiske 
hjælpemidler, for nogle vil det være OK, for 
andre vil det ikke. Mange siger, at ’robotter kan 
ikke erstatte mennesker’. 

Samarbejdet
En god relation er basis for et godt og værdigt 
samarbejde, så borgerne skal mødes med 
respekt og forståelse, det skal være en lige-
værdig og tryg relation. Det er vanskeligt at 
komme i kontakt med kommunen og med-
arbejderne. Derfor foreslår flere, at der er en 
fast kontaktperson, som kan hjælpe med at 
løse problemer, samt rådgive, oplyse og finde 
rundt i ’junglen’ af tilbud, ydelser, regler og 
muligheder. Både borgere og pårørende øn-
sker, at der bliver lyttet til dem, og at de ind-
drages i beslutninger, de ønsker at kommunen 
er mere opsøgende f.eks. i form af opfølg-
ningsmøder og forventningsafstemningsmø-
der, hvor både hjemmepleje, sygepleje, tera-
peuter, hjælpemiddelområdet og visitatorer 

deltager, når det er relevant. Alle vil gerne et 
godt samarbejde, hvor henvendelser til kom-
munen skal tages alvorligt, og hvor man kan 
stole på aftaler. Samtidig ønsker pårørende, 
der bor langt væk, at kommunen er behjæl-
pelig med at pege på relevante leverandører 
i forhold til rengøring og tøjvask, bl.a. fordi de 
forventer, der bliver mere egenbetaling i frem-
tiden. De pårørende, der er ægtefæller, mener 
det er vigtigt at være opmærksom på deres 
behov og mulighed for aflastning. Endelig kan 
kommunen også hjælpe med at etablere net-
værksgrupper for ligesindede. Der skal være 
tydelige grænser for, hvad de pårørende har 
ansvar for, og hvad kommune har ansvar for - 
hvem der gør hvad, og hvilken rolle de pårø-
rende kan udfylde. Pårørende ønsker generelt 
mere anerkendelse, og nogle mener, at det 
vil være helt i orden, hvis der stille flere krav til 
pårørende. 

Pårørende, nære venner og naboer
Stort set alle borgere har hjælpe fra en ægte-
fælle, børn, anden familie, naboer eller venner. 
Hjælpen er uvurderlig og uundværlig, oftest 
er det regelmæssig stabil hjælp, og den er 
med til at give borgeren tryghed og livskvali-
tet. Hjælpen er mangesidig. Familien hjælper 
typisk med praktiske opgaver som rengøring, 
indkøb, tøjvask, mad, ordne bil og havearbej-
de. Men også mere personlige opgaver som 
f.eks. at huske at tage medicin, sonde eller 
iføring/aftagning af støttestrømper. Kun få 
hjælper med personlig pleje, de fleste synes, 
at det er kommunens opgave, det kommer 
for tæt på og vil påvirke værdigheden for 
begge parter. Ofte er de pårørende bindeled 
til kommunen og andre instanser, de er bi-
siddere ved lægebesøg, og de er chauffører 
i mange forskellige sammenhænge. Venner 
og naboer hjælper typisk med små besøg, det 
sociale eller mindre ting, som at købe gaver, 
enkelte hjælper med kørsel og havearbejde. 
Både borgere og pårørende giver udtryk for, 
at det svært at bede om hjælp. Ingen giver 
udtryk for, at de ikke vil have hjælpe fra familie 
venner og naboer i fremtiden. Men stort set 
alle vil IKKE have, at kommunen blander sig 
i, om og i hvilket omfang familie, venner og 
naboer hjælper til. Kommunen skal ikke blan-
de sig i borgerens forhold og relationer, det er 
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• egen læge visiterer til hjælp i stedet for en visitator – 

’for lægen kender jo mig og min situation’

• man skal selv kunne booke, hvilken tid man ønsker, 

hjælpen skal komme

• afholde fysiske møder i hjemmet, gerne med en fast 

kontaktperson, der kan rådgive og vejlede i forhold til 

den enkeltes situation, så der kan være kontinuerlig fo-

kus på ændringer og justeringer i hjælpen

• etablere gode tilbud som f.eks. fodpleje, frisør

• gøre erhvervet mere attraktivt f.eks. ved at kvalificere 

uddannelsen

• opstille mål for aktiviteter, og presse borgeren til at 

forsøge at opnå målene

• have medindflydelse på hvilke medarbejdere, der skal 

komme i hjemmet

• i forhold til egenbetaling: udarbejde liste over rele-

vante leverandører, man kan stole på f.eks. i forhold til 

rengøring eller tøjvask 

• medarbejderen hjælper borgeren med at gennemføre 

videoopkald/facetime med de pårørende, der bor langt 

væk

• borgeren aftaler og bestemmer selv hvilke opgaver, 

der skal udføres den pågældende dag

en privat sag mellem borgeren og de berørte 
personer – det er borgerens ansvar, og det 
er op til borgeren selv.  Ingen skal tvinges til 
at hjælpe, det skal være frivilligt. Men hvis der 
er familie, venner eller naboer der hjælper, 
ønsker alle, at det skal være et godt, gensidigt 
og tillidsfuldt samarbejde. 

Trivsel
Langt de fleste borgere og pårørende scorer 
50 eller derover i WHO-5 trivselsskala. Det vil 
sige, at de ikke er i risiko for mistrivsel. To bor-
gere scorer mellem 0-35, det vil sige, at der 
kan være stor risiko for, at de er i mistrivsel. 

Otte borgere scorer mellem 36 og 50, de kan 
være i risiko for mistrivsel. En enkelt pårørende 
(en ægtefælle) scorer mellem 36 og 50, så 
vedkommende kan være i risiko for mistrivsel. 
Ni borgere og tretten pårørende scorer 68 eller 
derover. 68 svarer til gennemsnittet for befolk-
ningen som helhed. 

Ideer og gode råd 
Der er kommet mange god råd og ideer fra 
både borgere og pårørende i forbindelse med 
interviewene. De er listet op i tilfældig række-
følge i boksen herunder. 
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• samarbejdet udvides, så alle der kommer i hjemmet er 

opdateret, ved hvad deres kollegaer har udført i hjem-

met, og ved dermed hvad de skal

• hjælpe med at etablere ’olle-koller’, hvor ældre hjælper 

ældre, deler rengøringshjælp, havemand og lignende

• sende en SMS til borgeren, når der sendes beskeder 

via e-boks

• medarbejderen bærer et navneskilt med billede og 

funktion

• udarbejde en hjemmeside med informationer om di-

verse i forhold til hjælp, muligheder, pårørendes opgave 

etc.

• mulighed for at bestille tid til et møde med visitator, 

hjælpemiddelterapeut og andre relevante

• kontanthjælpsmodtagere hjælper ældre borgere, der 

har behov f.eks. til havearbejde og snerydning

• kontaktbog i hjemmet som både medarbejdere, bor-

gere og familie kan skrive i

• kommunen hjælper med at matche borgere med 

samme interesser

• facilitere aktiviteter for borgerne i nærområdet, 

• bygge ældrevenlige boliger, hvor der er en pedelfunk-

tion 

• etablere pårørendegrupper

• arrangere hyggeaftner, hvor alle relevante deltager, 

så kommunen kan lære borgeren og dennes netværk at 

kende – og omvendt

• give de pårørende ’løn’ for veludført arbejde
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Konklusion 
Konklusionen bygger på borgernes og de på-
rørendes udsagn fra interviewene. 

Der er ingen tvivl om, at alle helst vil klare sig 
selv. Det er et stort ønske at være selvhjulpen, 
eller i hvert fald så selvhjulpen som muligt. 
Langt de fleste har også forståelse for, at 
de selv skal yde en indsats for at forblive så 
uafhængige som muligt. Og de vil gerne. Det 
er velkendt, at den rehabiliterende tilgang til 
hjælp netop fokuserer på selvhjulpenhed, og 
mange undersøgelser har vist, at når der ar-
bejdes rehabiliterende, bliver flere ældre mere 
selvhjulpne, de øger deres trivsel, og der sker 
et fald i behov for hjemmepleje (23). Flere gi- 
ver udtryk for, at ’robotter ikke kan erstatte 
mennesker’, men nogle er dog klar til at ac-
ceptere velfærdsteknologiske løsninger, hvis 
det kan gøre dem selvhjulpne. Derfor bør fore-
byggelse, sundhedsfremme og rehabilitering, 
der retter sig mod borgerens selvstændighed 
og selvhjulpen, stå centralt i de kommende års 
udviklingsarbejder. Det samme gælder øget 
digitalisering og brug af velfærdsteknologi.

Fremtidens hjælp skal være helhedsorienteret 
og sammenhængende på tværs af afdelinger 
og faggrupper i Sundheds- og Ældreområdet. 
Der skal være en fast struktur med kontinuitet 
og stabilitet. Der skal være løbende opfølgning 
og justering, hvor borgere og de pårørende er 
en naturlig del af samtalerne og beslutninger-
ne. Borgeren skal opleve værdighed, selvbe-
stemmelse, indflydelse, tryghed og så god 
livskvalitet som muligt. Det forudsætter, at der 
kun kommer få faste medarbejdere i hjemmet, 
og at der koordineres mellem alle de forskelli-
ge kollegaer også på tværs af faggrupper. 

Borgerne og de pårørende forventer, at med-
arbejderne er fagligt dygtige og besidder 
mange menneskelige kvaliteter, som f.eks. 
almindelig medmenneskelig pli, de skal være 
ordentlige, respektfulde, nærværende, posi-
tive, glade og lyttende, de skal vise omsorg 
og nærvær. De skal være handlekraftige og 
observere og handle på borgerens vegne, når 
det er nødvendigt. Og så skal de kunne gen-

nemføre ’en lille snak’. Endelig skal de kunne 
tale og forstå dansk sprog og dansk kultur. 

Samarbejdet mellem borgere, pårørende og 
kommunen bør være konstruktivt og værdigt. 
Det forudsætter, at kommunen har værdier, 
for hvordan medarbejdere omgås borgere 
og de pårørende i dagligdagen. Det forventes 
også, at medarbejderne er i stand til at rådgi-
ve og vejlede borgere og pårørende i kommu-
nens og lokalområdets mange tilbud, ydelser, 
regler og muligheder

Både borgere og pårørende forventer, at det 
er nemt at få kontakt med kommunen og 
dens medarbejdere. Kontakten skal være 
jævnlig, så udfordringer og problemer i videst 
muligt omfang tages i opløbet.  Det forud-
sætter, at alle - medarbejdere, den enkelte 
borger og dennes pårørende - ved, hvem 
der har ansvaret for kontakten. I samarbejdet 
med pårørende skal der være tydelige græn-
ser for, hvad de pårørende har ansvar for, og 
hvad kommunen har ansvar for - hvem der 
gør hvad, og hvilken rolle de pårørende kan 
udfylde.

Der skal være respekt for, at familie, venner og 
naboer hjælper til for at støtte, den de hol-
der af. Der skal være et godt, konstruktivt og 
tillidsfuldt samarbejde med gensidig respekt. 
Men kommunen skal IKKE blande sig i borge-
rens forhold og relationer, det er en privat sag 
mellem borgeren og de berørte personer - det 
er borgerens ansvar, og det er op til borgeren 
selv.  Ingen skal tvinges til at hjælpe, det skal 
være frivilligt.

Borgere i mistrivsel vil ofte have eller vil udvikle 
komplekse problemstillinger. Forebyggelse af 
mistrivsel kan med fordel indgå i det forebyg-
gende arbejde i fremtiden. WHO-5 trivsels-
måling kan anvendes til dette. Det er en let og 
hurtig metode for at få et mål for borgernes 
trivsel.
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Bilag
Bilag 1. Interviewguide 

Borgere:

Projekt: Stemmer fra fremtiden 
Interviewguide 
Tak for, at jeg må få lov til at komme og tale med dig i dag. 
Jeg ved, at du er / har været pårørende til en borger (din kone, mand, mor, far), der har modtaget 
hjælp fra Ikast-Brande Kommune. 
Formålet med dette interview er at få indsigt i, hvad du som pårørende har oplevet i forhold til den 
hjælp, der har været, og hvad du foretrækker, og hvilke forventninger du har til den hjemmepleje 
og sygepleje, du forventer at modtage fra kommunen i fremtiden – både som pårørende eller hvis 
du selv skulle få brug for hjælp. Vi har talt med tyve borgere og forventer at tale med tyve pårø-
rende. Målet er, at denne indsigt kan indgå i de kommende års udviklingsplaner indenfor området. 
Derfor vil jeg spørge ind til, hvad der er vigtigt for dig i hverdagen i forhold til at få hjælp fra kom-
munen, hvad du gerne vil have ud af den hjælp, der gives, hvordan du gerne vil have, at mødet 
med kommunen skal være, og hvordan dine pårørende/nære venner kan støtte op om din hjælp, 
både i forhold til at være pårørende, men også hvis det er dig, der modtager hjælpen. Vi skal også 
snakke om, hvad der er vigtigt for dig i forhold til, at du eller en pårørende modtager hjælp om 
5-10 år? Og så har jeg lige 5 korte spørgsmål om din trivsel. 
Må jeg få lov at optage interviewet på min telefon? 
Husk ‘samtykkeerklæring’ på både at bruge udtalelser til rapport og på at tage billeder til rapport 
og power point oplæg om projektet. 
1.Indledning 
1.1 Hvad hedder du, hvor bor du, bor du alene/sammen med ægtefælle og hvor gammel er du? 
Navn_______________________________________________________
Adresse_____________________________________________________
Bor med/bor alene____________________________________________
Alder_______________________________________________________
Hvor længe (år, måneder) har du været pårørende til en borger, der modtager hjælp? 
1.2 WHO’s trivselsskala (udfyldes på dette tidspunkt, så svarene ikke påvirkes af interviewet) 
2. Hvad er vigtigt for dig, for at en hverdag med hjælp fungerer bedst muligt? 
2.1
Hjælpespørgsmål hvis borgeren har svært ved at komme i gang med at svare
• Hvad er det mest betydningsfulde/vigtigste for dig i forhold til din hverdag med hjælp?
• Bevare værdighed i samarbejdet
• Behov
• Selvstændighed
• Selvbestemmelse og indflydelse
• Tryghed
• Bevare livskvalitet
• Bevare meningsfulde aktiviteter
• Skabe rytme (faste tider, faste gøremål etc.)
• Bevare sociale kontakter (familie, venner etc.)
• Kommunen kan hjælpe med at løse problemer – også de nære ting
• Kommunen kan være ’den ven’, man kan kontakte døgnet rundt
2.2 Hvordan kan kommunen hjælpe med det?
2.3 Hvad er vigtigt for dig i forhold til din hverdag, hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 
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5-10 år? 
2.4 Hvordan kan kommunen hjælpe i forhold til din hverdag, hvis du skal have hjælp eller er pårø-
rende om 5-10 år? 
3. Hvad vil du gerne have ud af den hjælp, kommunen tilbyder?  
3.1
Hjælpespørgsmål hvis borgeren har svært ved at komme i gang med at svare
• At få den hjælp jeg har behov for
• At blive så selvstændig som muligt
• At blive længst muligt i eget hjem 
• At gøre hverdagen så ’normal’ som muligt 
• At mine behov dækkes 
• Aflaste pårørende
• At hjælpen er af faglig høj karakter
• Være med til at bestemme hvilken hjælp og hvornår 
3.2 Hvad kan kommunen gøre for at yde den hjælp?
3.3 Hvad er vigtigt for dig i forhold til din hjælp, hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 5-10 
år?
3.4 Hvad kan kommunen gøre i forhold til din hjælp, hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 
5-10 år? 
4. Hvordan vil du gerne mødes af kommunen?
4.1
Hjælpespørgsmål hvis borgeren har svært ved at komme i gang med at svare
• Personalet (hjemmepleje, sygepleje, visitation, hjælpemiddelterapeut, træningsterapeut) 
• Væremåde (positivitet, venlige, omsorgsfulde, respekt, siger goddag/farvel, taler pænt, er 
interesserede, er nærværende, holder fokus etc.) 
• Dygtighed (at hjælpen er lige god, uanset hvem der kommer etc.) 
• Sammenhæng (sammenhæng og kontinuitet etc.)
• Information 
• Måden der informeres på (fysisk møde, samarbejde om hvilken hjælp, der skal ydes etc.)
• Aftaler på skrift 
• Mulighed for at ringe/få kontakt når som helst
• Medindflydelse (form for hjælp, tidspunkter, hvor ofte etc.)
4.2 Hvad kan kommunen gøre, for at optimere mødet? 
4.3 Hvad er vigtigt for dig i mødet med kommunen, hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 
5-10 år? 
4.4 Hvad kan kommunen gøre i forhold til ’mødet’, hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 
5-10 år? 
5. Har du/I pårørende/nære venner, som er en del af hjælpen? Hvis ja, hvad hjælper de med, 
hvordan er de involveret? Hvis nej, vil du gerne have at nogle af dine nærmeste/nære venner in-
volveres? 
5.1
Hjælpespørgsmål hvis borgeren har svært ved at komme i gang med at svare
Hvis ja:
• Hvordan er de involveret i hjælpen fx personlig pleje, gør rent, hjælper med at tage medicin
• Er de kontaktled mellem dig og kommunen, din læge, sygehus, genoptræning, apotek?
• Er I aktive sammen fx går ture, går i biografen, hjælpes med dagens gøremål etc. 
• Er det dem du ville kontakte, hvis du har brug for hjælp midt om natten? 
• Er det dem, du har de tætte samtaler med? 
• Hvad betyder det for dig på det personlige plan?
• Hvad er det særlige ved, at det er dine pårørende/nære venner der hjælper?
• Får du noget andet ud af hjælpen, når det er dine pårørende/nære venner der hjælper, end 
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når det er kommunen? 
Hvis nej:
• Hvis ja – hvad vil du gerne have de hjælper med? 
• Hvis ja - hvorfor er de ikke allerede involveret?
• Hvis nej – hvorfor ønsker du ikke, de involveres? 

5. 2 Hvad kan kommunen gøre, for at fremme samarbejdet med pårørende/nære venner? 
5.3 Hvad er vigtigt for dig i samarbejdet med pårørende/nære venner, hvis du skal have hjælp 
eller er pårørende om 5-10 år? 
5.4 Hvad kan kommunen gøre i forhold til at fremme samarbejdet med pårørende/nære venner, 
hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 5-10 år? 
6. Afrunding
6.1 Er der noget, du vil tilføje, som vi ikke har fået snakket om? 
6.2 Tak for din deltagelse

Pårørende:
Projekt: Stemmer fra fremtiden 
Interviewguide 
Tak for, at jeg må få lov til at komme og tale med dig i dag. 
Jeg ved, at du er/har været pårørende til en borger (din kone, mand, mor, far), der har modtaget 
hjælp fra Ikast-Brande Kommune. 
Formålet med dette interview er, at få indsigt i hvad du som pårørende har oplevet i forhold til den 
hjælp, der har været, og hvad du foretrækker, og hvilke forventninger du har til den hjemmepleje 
og sygepleje, du forventer at modtage fra kommunen i fremtiden – både som pårørende eller hvis 
du selv skulle få brug for hjælp. Vi har talt med tyve borgere og forventer at tale med tyve pårø-
rende. Målet er at denne indsigt kan indgå i de kommende års udviklingsplaner indenfor området. 
Derfor vil jeg spørge ind til, hvad der er vigtigt for dig i hverdagen i forhold til at få hjælp fra kom-
munen, hvad du gerne vil have ud af den hjælp, der gives, hvordan du gerne vil have, at mødet 
med kommunen skal være, og hvordan dine pårørende/nære venner kan støtte op om din hjælp, 
både i forhold til at være pårørende, men også hvis det er dig, der modtager hjælpen. Vi skal også 
snakke om, hvad der er vigtigt for dig, i forhold til at du eller en pårørende modtager hjælp om 
5-10 år? Og så har jeg lige 5 korte spørgsmål om din trivsel. 
Må jeg få lov at optage interviewet på min telefon? 
Husk Samtykkeerklæring på både at bruge udtalelser til rapport og på at tage billeder til rapport 
og power point oplæg om projektet. 
1.Indledning 
1.1 Hvad hedder du, hvor bor du, bor du alene/sammen med ægtefælle og hvor gammel er du? 
Navn_______________________________________________________
Adresse_____________________________________________________
Bor med /bor alene____________________________________________
Alder_______________________________________________________
1.2 Hvor længe (år, måneder) har du været pårørende til en borger, der modtager hjælp? 
1.3 WHO’s trivselsskala (udfyldes på dette tidspunkt, så svarene ikke påvirkes af interviewet) 
2.Hvad er vigtigt for dig, for at en hverdag med hjælp fungerer bedst muligt? 
2.1
Hjælpespørgsmål hvis borgeren har svært ved at komme i gang med at svare
Hvad er det mest betydningsfulde/vigtigste for dig i forhold til din hverdag med hjælp?
• Bevare værdighed i samarbejdet
• Behov
• Selvstændighed
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• Selvbestemmelse og indflydelse
• Tryghed
• Bevare livskvalitet
• Bevare meningsfulde aktiviteter
• Skabe rytme (faste tider, faste gøremål etc.)
• Bevare sociale kontakter (familie, venner etc.)
• Kommunen kan hjælpe med at løse problemer – også de nære ting
• Kommunen kan være ’den ven’, man kan kontakte døgnet rundt
2.2 Hvordan kan kommunen hjælpe med det?
2.3 Hvad er vigtigt for dig i forhold til din hverdag, hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 
5-10 år? 
2.4 Hvordan kan kommunen hjælpe i forhold til din hverdag, hvis du skal have hjælp eller er pårø-
rende om 5-10 år? 
3. Hvad vil du gerne have ud af den hjælp, kommunen tilbyder?  
3.1
Hjælpespørgsmål hvis borgeren har svært ved at komme i gang med at svare
• At få den hjælp jeg har behov for
• At blive så selvstændig som muligt
• At blive længst muligt i eget hjem 
• At gøre hverdagen så ’normal’ som muligt 
• At mine behov dækkes 
• Aflaste pårørende
• At hjælpen er af faglig høj karakter
• Være med til at bestemme hvilken hjælp og hvornår 
3.2 Hvad kan kommunen gøre for at yde den hjælp?
3.3 Hvad er vigtigt for dig i forhold til din hjælp, hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 5-10 
år?
3.4 Hvad kan kommunen gøre i forhold til din hjælp, hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 
5-10 år? 
4. Hvordan vil du gerne mødes af kommunen?
4.1
Hjælpespørgsmål hvis borgeren har svært ved at komme i gang med at svare
• Personalet (hjemmepleje, sygepleje, visitation, hjælpemiddelterapeut, træningsterapeut) 
• Væremåde (positivitet, venlige, omsorgsfulde, respekt, siger goddag/farvel, taler pænt, er 
interesserede, er nærværende, holder fokus etc.) 
• Dygtighed (at hjælpen er lige god, uanset hvem der kommer etc.) 
• Sammenhæng (sammenhæng og kontinuitet etc.)
• Information 
• Måden der informeres på (fysisk møde, samarbejde om hvilken hjælp, der skal ydes etc.)
• Aftaler på skrift 
• Mulighed for at ringe/få kontakt når som helst
• Medindflydelse (form for hjælp, tidspunkter, hvor ofte etc.)
4.2 Hvad kan kommunen gøre, for at optimere mødet? 
4.3 Hvad er vigtigt for dig i mødet med kommunen, hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 
5-10 år? 
4.4 Hvad kan kommunen gøre i forhold til ’mødet’, hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 
5-10 år? 
5. Har du/I pårørende/nære venner, som er en del af hjælpen? Hvis ja, hvad hjælper de med, 
hvordan er de involveret? Hvis nej, vil du gerne have at nogle af dine nærmeste/nære venner in-
volveres? 
5.1
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Bilag 2 Who-5 trivselsmåling 

 
5 = Hele tiden; 4 = Det meste af tiden; 3 = 
Lidt mere end halvdelen af tiden; 2 = Lidt 
mindre end halvdelen af tiden; 1 = Lidt af 
tiden, 0 = På intet tidspunkt 
 
 

Hjælpespørgsmål hvis borgeren har svært ved at komme i gang med at svare
Hvis ja:
• Hvordan er de involveret i hjælpen fx personlig pleje, gør rent, hjælper med at tage medicin
• Er de kontaktled mellem dig og kommunen, din læge, sygehus, genoptræning, apotek?
• Er I aktive sammen fx går ture, går i biografen, hjælpes med dagens gøremål etc. 
• Er det dem du ville kontakte, hvis du har brug for hjælp midt om natten? 
• Er det dem, du har de tætte samtaler med? 
• Hvad betyder det for dig på det personlige plan?
• Hvad er det særlige ved, at det er dine pårørende/nære venner der hjælper?
• Får du noget andet ud af hjælpen, når det er dine pårørende/nære venner, der hjælper, 
end når det er kommunen? 
Hvis nej:
• Hvis ja – hvad vil du gerne have de hjælper med? 
• Hvis ja - hvorfor er de ikke allerede involveret?
• Hvis nej – hvorfor ønsker du ikke, de involveres? 
5. 2 Hvad kan kommunen gøre, for at fremme samarbejdet med pårørende/nære venner? 
5.3 Hvad er vigtigt for dig i samarbejdet med pårørende/nære venner, hvis du skal have hjælp 
eller er pårørende om 5-10 år? 
5.4 Hvad kan kommunen gøre i forhold til at fremme samarbejdet med pårørende/nære venner, 
hvis du skal have hjælp eller er pårørende om 5-10 år? 
6. Afrunding
6.1 Er der noget, du vil tilføje, som vi ikke har fået snakket om? 
6.2 Tak for din deltagelse
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