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Spidsen:
En amerikaner tager på plejehjem i Danmark
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Andrew Scharlach fra School of Social
Welfare på University of California, Ber-
keley, besøgte i juni Center for Sund Ald-
ring på Københavns Universitet, og han
og jeg besøgte min bedstemor på et ple-
jehjem på Sjælland. Læseren får her et
kig ind hos Marie Thomasen, der en for-
middag byder på kaffe, kage og rundvis-
ning, og et lille indblik i Andrew Schar-
lachs indtryk.

Omgivelser
Da vi nærmer os plejehjemmet, er ande-
dammen ude foran det første, der fan-
ger Andrews opmærksomhed.
Plejehjemmet ligger tæt ved vej og of-
fentlig transport, men omkranset af et
grønt område. Denne beliggenhed ad-
skiller sig fra en typisk beliggenhed for
et plejehjem i USA. Andrew fortæller: 
I USA ligger plejehjem ofte på en travl
gade, særligt i byområder. Der er som
regel ikke så mange grønne områder,
fordi jord er så dyr. Der kan fx ligge en
parkeringsplads, hvor ansatte og gæster

kan parkere, og måske en gårdhave i
cement med et par planter. 
Andrew bemærker også umiddelbart
bygningerne og lejlighedernes størrelse
i forhold til, at der bor 128 mennesker.
Der er stor forskel på amerikanske ple-
jehjem, afspejlet bl.a. i regionale og
organisatoriske forhold, fordi plejehjem
enten kan være ledet af religiøse eller
sociale organisationer eller være mere
profitorienterede. 

En god værtinde
I en etværelses lejlighed på 43,5 km2 og
en lille terrasse byder Marie velkommen
til et dækket bord med kaffe og kage. I
dagene inden vores besøg har jeg mod-
taget flere opkald, hvor hun udtrykker
sin tvivl omkring, hvad man mon byder
en amerikansk professor. Aftenen før
har hun fået tre stykker drømmekage
fra aftenvagten, hvilket får bekymringen
til at lette. Det kan være en udfordring
at være en god værtinde, når man er flyt-
tet på plejehjem med et lille køleskab,

ingen fryser og uden mulighed for selv
at købe ind.

Omkring sofabordet foregår samtalen
på en blanding af dansk og engelsk.
Marie har stadig gloser parat fra et en-
gelskkursus, og fra dengang en af hen-
des tre sønner havde en engelsk kam-
merat boende nogle dage. 

Hospitalsstemning
Efter kaffen følger vi efter Marie rundt
på afdelingen og de øvrige fælles-
områder. Undervejs økonomiserer hun
lidt med kræfterne på en stol og lader
pege-fingeren fortælle, hvor vi andre
skal gå hen. På trods af en lys og venlig
indretning på fællesområderne giver
plejehjemmet med sine lange gange og
et-værelses lejligheder på mig indtryk
af at være bygget efter ældre forskrift,
der tilgodeser funktionalitet og persona-
lets arbejdsgang. På den amerikanske
gæst, derimod, står plejehjemmets
byggestil og indretning i kontrast til de
mere hospitalslignende plejehjem, han
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kender hjemmefra: 
Plejehjem i USA føles mere som et hos-
pital. Det er som om, man har taget et
hospital og forsøgt at gøre det så hjem-
ligt som muligt. 
Set fra dette udgangspunkt fremstår
Maries plejehjem mere stille og mindre
præget af den pleje og omsorg, der ydes.
Andrew fortæller: Det, jeg lægger mest
mærke til, er stilheden. Man hører ikke
nogen, der råber på hjælp, man hører
ikke alarmer, der ringer, og man ser 
ikke personale, der farer rundt for at
hjælpe nogen. Hvis man er på et pleje-
hjem i USA i et par timer, vil man se me-
re plejerelateret aktivitet meget tyde-
ligt. Her ser jeg ingen sygeplejersker,
der åbenlyst holder øje med en hele 
tiden.
På gangen foran elevatorerne standser
han og undrer sig over, at der ikke er
nogen reception, hvor ansatte over en
skranke holder øje med beboere på fæl-
lesområderne. Marie bemærker, at man
ikke ser så meget til personalet på grund

af nedskæringer. Hvor der fx før var to
på vagt om aftenen, er der nu kun én på
arbejde.

Kontrol eller frihed
Plejehjemmets åbenhed over for gæster
udefra vækker også undren hos Andrew.
Ingen beder os om, som det sker nogle
steder i USA, at vi skal melde vores an-
komst med underskrift, og vi skal ikke
bære et skilt, der viser, at vi er gæster.
Livet som plejehjemsbeboer i Danmark
virker anderledes: Der er nok lidt mere
en følelse af uafhængighed her, siger
Andrew. De danske tanker om hjælp til
selvhjælp og om at holde mennesker
over 65 år aktive og selvstændige så læn-
ge som muligt, finder han ikke så frem-
trædende på plejehjem i USA. Han siger:
I USA er der en tendens til at prioritere
sikkerhed og tryghed langt mere end
autonomi og uafhængighed.
De senere år har en kulturændring
været under udvikling i USA, som går ud
på, at plejehjem skal være mindre hos-
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Professor Andrew Scharlach er prodekan på School
of Social Welfare, University of California, Berke-
ley. I sin forskning har han særlig interesse for,
hvordan vi tilrettelægger pleje og omsorg for gam-
le mennesker, afslutningen på livet og forholdet
mellem generationer. I 2009 redigerede Andrew
Scharlach et nummer af det amerikanske tidsskrift
Generations. Journal of the American Society on
Aging (Volume 33, nr. 2) med flere spændende bi-
drag om, hvordan man skaber såkaldte Aldrings-
venlige Fællesskaber. Derudover beskæftiger han
sig med balancen mellem arbejdsliv og familieliv,
og har udgivet bogen Families and work: New
directions in the twentyfirst century (2000). Læs
mere om Andrew Scharlachs arbejde og hans be-
søg på Center for Sund Aldring på: 

http://www.lvvl.dk/file/167099/artikel3a.pdf og
http://www.lvvl.dk/file/167100/artikel3b.pdf

pitalslignende og i højere grad afspejle
beboernes behov og ønsker. Lovkrav om
sikkerhed for beboerne trækker dog i en
anden retning. Det er interessant, synes
Andrew, at Danmark som velfærdsstat
på nogle områder synes at vægte det
individuelle ansvar højere end det indi-
vidualistiske USA.

Tilbage fra rundturen stiller Marie og
Andrew op til fotosession inden afgang.
Så kommer jeg også til Amerika!
Bemærker Marie, inden vi tager afsked
godt fyldt op med kaffe og indtryk.
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