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I foråret 2022 inviterede social- og ældreminister Astrid Krag og
formanden for det rådgivende panel og de tre ekspertgrupper Per
Okkels, alle borgere, pårørende, medarbejdere, ledere, lokalpolitikere
og organisationer til borgermøder om fremtidens ældrepleje. Der blev
holdt et borgermøde i hver region. Borgermøderne havde sammen
med arbejdet i det rådgivende panel og de tre ekspertgrupper til
formål at understøtte, at praktiske løsninger fra dagligdagen i
ældreplejen inddrages i arbejdet med en kommende ældrelov.
Arbejdet med en ny ældrelov adskilte sig således fra tidligere
processer, idet det var mindre centraliseret og i stedet gav mulighed
for, at bl.a. medarbejdere og de ældre selv kom til orde.

Indledning

De fem regionale borgermøder

Visualisering af nøgleord 

 Visualiseringen har udgangspunkt i ord og temaer, som går igen i
deltagernes noter fra de fem borgermøder. 

Baggrund for visualiseringen
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"Du har valgt at inddrage de

direkte involverede parter:

Ledere, ansatte, brugere og

pårørende inden for

ældresektoren. Tak for det!"

Postkassen
tidtilomsorg@sm.dk

Som en del af den inddragende proces i forbindelse
med arbejdet med en kommende ældrelov var det
også muligt at indsende input til arbejdet til
mailadressen tidtilomsorg@sm.dk. Mailadressen
havde således sammen med de fem regionale
borgermøder og arbejdet i det rådgivende panel samt
de tre ekspertgrupper til formål at sikre, at alle,
herunder bl.a. borgere og medarbejdere i
ældreplejen, har haft mulighed for komme med input
til arbejdet med en kommende ældrelov.

Citat fra mail

Fakta om borgermøderne

Inviterede
Forud for hvert borgermøde blev der udsendt
invitationer til alle regionens ældreråd, kommunernes
ældreudvalg, kommunale ældrechefer og –direktører,
Ældre Sagens lokalafdelinger, FOA’s lokalafdelinger,
Faglige Seniorers lokalklubber, Danske Seniorers
lokalforeninger, Alzheimerforeningens
lokalafdelinger, Folketingets ældreordførere og
medlemmer af Folketingets Social- og Ældreudvalg,
samt medlemmerne af det rådgivende panel og
personer i regionen, som ministeren tidligere har
mødt i forbindelse med besøg. Derudover blev
borgere, medarbejdere, ledere og pårørende inviteret
ved annoncering på ministeriets hjemmeside samt
annoncer og debatindlæg bragt i lokale medier forud
for hvert møde.

Deltagere
Tilsammen havde 1.002 personer tilmeldt sig de fem
borgermøder på forhånd. Det er vurderingen, at flere
personer deltog på borgermøderne uden at være
tilmeldt.
Deltagerne var bl.a. borgere, pårørende, medlemmer
af organisationer og foreninger på ældreområdet,
medlemmer af ældreråd, Folketings- og
lokalpolitikere, medarbejdere og ledere ansat både i
forvaltning og den borgernære ældrepleje, samt
medarbejdere og elever på SOSU-skoler. Borgerne
peger på disse temaer i fremtidens ældrepleje

"Tak for inspirerende og

givende dialog til Borgermødet i

Aalborg. Jeg har siden været

høj af begejstring."

Citat fra mail
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Baggrund

På de fem regionale borgermøder havde deltagerne
mulighed for at drøfte ældreplejens udfordringer og
mulige løsninger sammen med andre deltagere,
ministeren og formanden for det inddragende
arbejde. Herudover var der på hvert borgermøde
oplæg fra et medlem af det rådgivende panel med
erfaring fra hverdagen i ældreplejen. Samtalerne på
borgermøderne foregik ved rundborde med max 10
deltagere og ved opsamlinger i plenum. Samtalerne
havde udgangspunkt i en række åbne spørgsmål om
udfordringer i ældreplejen og mulige løsninger, der
kan sikre mere tid til omsorg. 

Ved hvert bord blev der udpeget en bordformand og
deltagerne blev opfordret til at tage noter fra
samtalerne. Følgende sammenfatning af, hvilke
overordnede temaer, der prægede samtalerne på de
fem borgermøder, tager således udgangspunkt i
deltagernes egne noter fra borgermøderne.

Der har overordnet været stor overensstemmelse
mellem de temaer, der blev drøftet på tværs af de
fem borgermøder og i de input, der blev sendt til
postkassen. De gennemgående temaer er
sammenfattet herunder. 

Ældreplejen er udfordret
Ældreplejen står over for en række udfordringer.
Medarbejderne mangler tid til deres arbejde,
herunder bl.a. tid sammen med borgerne. Det
oplever både medarbejdere, borgere og pårørende.
Som årsag bliver der særligt peget på rekrutterings-
og fastholdelsesudfordringer, samt at medarbejderne
bruger for meget af deres arbejdstid på at
dokumentere. En anden udfordring i ældreplejen er
manglende fleksibilitet. Borgerne oplever manglende
indflydelse på den pleje og omsorg, de modtager, og
medarbejdere oplever manglende indflydelse på
tilrettelæggelsen af deres arbejdsdag og udførslen af
deres opgaver. Flere regler opfattes også som
uigennemskuelige og det bagvedliggende
styringsfokus som skævt.

Borgermødet i Middelfart den 25. april 2022 

"I mange år har vi haft

fokus på ydelser frem for

borgerens behov."

Citat fra borgermødet i Silkeborg

Borgermødet i Silkeborg den 4. april 2022 
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Ældreplejen skal være
kendetegnet af en række
værdier

Der er generel enighed om, at ældreplejen skal være
kendetegnet ved omsorg, værdighed,
selvbestemmelse, respekt, empati, nærvær, tryghed
og relationer. Kerneopgaven i ældreplejen er at
opretholde og understøtte borgerens evner og
mulighed for at leve det liv, borgeren ønsker. Hjælp
og pleje skal foregå med borgeren i centrum og tage
højde for menneskers forskelligheder. Der er
uenighed om, hvorvidt det vigtigste skal være fokus
på forebyggelse og rehabilitering eller pleje og den
sundhedsfaglige indsats eller aktiviteter, hygge og
samvær. Flere er optaget af, at der ikke opstår
ulighed i hjælp på baggrund af borgernes ressourcer.
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Forslag til forandringer

Medarbejderne skal bruge mindre tid på
dokumentation. Flere dokumentationskrav opfattes
som unødige, mens der også er ønske om at bevare
dokumentationskrav fx i forbindelse med
medicinhåndtering. Flere mener, at de it-systemer,
der anvendes til at dokumentere, med fordel kan
blive mere simple. Visitationen skal ændres. Der er
et stort ønske om, at borgere og de medarbejdere,
der kommer hos borgeren, får større indflydelse på
visitation af hjælp, pleje og hjælpemidler.
Der skal være færre tilsyn, og de skal være mere
enkle. Samtidig skal kvalitetsstandarderne forenkles
og kvalitet skal i højere grad defineres som
borgeroplevet kvalitet. 
Der er bred enighed om, at ældreplejen skal
organiseres i mindre, tværfaglige, faste og
selvstyrende teams til fordel for både borgere og
medarbejdere. Derudover er der overordnet et ønske
om, at ældreplejen i højere grad skal styres af tillid,
samt at samarbejdet og dialogen mellem
medarbejdere og pårørende styrkes. 
Flere er optaget af, at det skal være lettere for
pårørende at hjælpe den ældre, bl.a. ved at fjerne
lovgivningsmæssige forhindringer.

Borgermødet i Aalborg
den 17. marts 2022 

"Det handler om at se

mennesket og ikke paragraffen.

Der er ikke nogen mennesker

der er ens. Man kan ikke sætte

mennesker ind i en kasse."

Citat fra borgermødet i Ringsted
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Afstemning

På hvert borgermøde havde deltagerne mulighed for
at stemme om spørgsmålet: Hvad er den største
udfordring for at sikre mere tid til omsorg i
ældreplejen? De tre valgmuligheder var: Mangel på
selvbestemmelse. For mange skiftende
medarbejdere. Omfanget af dokumentation. 

I Nordjylland stemte flest på 'For mange skiftende
medarbejdere'. I Midtjylland, Syddanmark,
Hovedstaden og Sjælland stemte flest på 'Mangel på
selvbestemmelse'.
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Rekruttering og fastholdelse

Rekruttering og fastholdelse er generelt et stort tema.
Der er bred enighed om at løn, arbejdsmiljø og –vilkår
skal forbedres for at kunne fastholde og rekruttere
medarbejdere til ældreplejen. Medarbejderne skal have
mere medindflydelse på arbejdstilrettelæggelse og –
opgaver, samt frihed og ansvar. Medarbejdere, der har
arbejdet mange år i faget, oplever også, at der er
opgaver, de tidligere har varetaget, som de ikke må
varetage i dag, hvilket virker meningsløst.
Uddannelsesmulighederne skal styrkes og udvides bl.a.
med fokus på opkvalificering af ufaglærte. Flere
foreslår, at unge, pensionister, pårørende og frivillige i
højere grad end i dag kan varetage en række
arbejdsopgaver i ældreplejen fx praktiske opgaver. 
God og synlig ledelse bliver fremhævet som afgørende,
og flere ønsker et mindre ledelsesspænd i ældreplejen. 
Derudover er det et stort ønske om, at faget tales op og
får større anerkendelse. I den forbindelse nævner flere,
at medierne har stor indflydelse, og der et ønske om
større fokus på succeshistorier.

Andet

Øvrige temaer, der fylder, er hjemlighed, fællesskab
og boformer samt velfærdsteknologi. Plejehjem skal
være mindre, og der skal laves frisk mad på hvert
plejehjem. Det er vigtigt at ældreplejen understøtter
fællesskaber for ældre borgere, bl.a. med henblik på
at modvirke ensomhed. Der skal være flere
forskellige slags boformer såsom
seniorbofællesskaber, tryghedsboliger og
bofællesskaber på tværs af generationer. Andre
fremhæver, at man også skal have mulighed for at
blive i eget hjem, hvis man foretrækker det. Øget
brug af velfærdsteknologi kan være en del af
løsningen på nogle af de udfordringer, ældreplejen
står over for. Men det skal være på borgerens
præmis med fokus på at øge borgerens værdighed
og ikke for at spare penge.

Afstemning ved borgermødet i Ringsted den 30. maj 2022 

”Kan man ikke gøre mere ud af at

dokumentere afvigelserne. Det at

jeg har været på toilettet, er vel

ikke så sensationelt, at det behøver

at blive gengivet dag efter dag."

Citat fra borgermødet i Herlev

”Hvis medarbejderne fik mere

indflydelse på deres hverdag,

ville det også hjælpe på deres

arbejdsglæde.”

Citat fra borgermødet i Ringsted
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