
Spidsen: Hvad skal vi med ASCOT?

Tre konsulenter i ældreplejen reagerer her på de underliggende antagelser og normer 
om ældre mennesker og deres livskvalitet, som kommer til udtryk i SFIs undersøgelse 
af livskvalitet på plejehjem, baseret på den såkaldte ASCOT-model. Undersøgelsen blev 
beskrevet i Gerontologi nr 2, årgang 28, maj 2012, som kan downloades gratis på DGS´s 
hjemmeside www.gerodan.dk
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SFIs undersøgelse af livskvalitet for bebo-
ere i plejebolig er gennemført på Aalborg 
Universitet ved brug af ASCOT-metoden 
(Adult Social Care Outcomes Toolkit), en 
forskningsmetode der er udviklet i Eng-
land med det formål at måle effekten af 
det offentliges indsats på velfærdsområ-
der. Læsning af artiklen og den bagvedlig-
gende rapport har for-anlediget os til at 
rejse nogle kritiske spørgsmål til ASCOT-
metoden, men først en kort introduktion 
til undersøgelse og metode (note 1). 

Formålet med SFIs undersøgelse er at 
afdække den omsorgsbetingede livskva-
litet for plejehjemsbeboere. Altså at 
undersøge livskvaliteten som den er på 
plejehjemmet i forhold til, hvordan den 
ville have været uden pleje og omsorg. 
I ASCOT metoden er defineret otte do-
mæner, der dækker de behov, som på 
forhånd anses for at være generelle for 
plejehjemsbeboeres livskvalitet. Gen-
nem observationsstudier og interviews 
med beboere, pårørende og personale 
undersøges den enkeltes livskvalitet, 

hvorefter såvel den samlede livskvalitet 
som de enkelte domæner måles på en 
skala fra: Ingen uopfyldte behov til Store 
uopfyldte behov. Denne måling giver mu-
lighed for sammenligning og for at sætte 
mål på forskellen mellem den aktuelle 
livskvalitet på plejehjem og den formodede 
livskvalitet uden hjælp til pleje og omsorg. 
Resultatet er (overraskende?), at der er 
en god effekt af hjælpen, idet langt hoved-
parten af plejehjemsbeboerne har en 
markant højere livskvalitet på de fleste af 
de udvalgte domæner, end de ville have 
haft uden hjælp. 

Er det muligt at kvantificere livskvalitet?

Hvorvidt det er muligt at undersøge kvali-
tative forhold med kvantitative metoder er 
en evigt tilbagevendende diskussion mel-
lem paradigmer og videnskabsteoretiske 
tilgange i forskningsverdenen, som ikke 
skal tage plads her. Vi vil nøjes med at un-
dre os over, at det forekommer attraktivt 
at analysere data, der er indsamlet med 
kvalitative dataindsamlingsmetoder, ved 
hjælp af kvantitative analysemodeller.

Argumentet for kvantificeringen er iflg. 
rapporten, at de politiske beslutningsta-
gere har behov for at få dokumenteret, 
hvad de offentlige kroner bruges til og 
med hvilken effekt. Spørgsmålet er, om 
politikere virkelig kun forstår tal? Eller 
om det er embedsmændene (som os 
selv), der bedst forstår at præsentere 
resultater og effekter ved hjælp af tal?

Hvad er formålet med at undersøge 

omsorgsbetinget livskvalitet?

Konstruktionen af begrebet omsorgsbe-
tinget livskvalitet forudsætter en antagel-
se om, at mennesker, der er afhængige af 
pleje og omsorg fra andre, har en særlig 
slags livskvalitet. Det har været vanskeligt 
for os at læse ud af rapporten, hvad be-
grebet livskvalitet i denne sammenhæng 
egentlig indeholder, og vi ser ikke en helt 
entydig definition. Tilsyneladende rum-
mer det to dimensioner: Den nuværende 
livskvalitet sammenlignet dels med den 
formodede livskvalitet uden pleje og om-
sorg og den forventede livskvalitet med 
pleje og omsorg. 

ohhh..SOLE mio.......
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Den første dimension kan vi ganske en-
kelt ikke se formålet med. Har beslut-
ningstagere virkelig behov for mål på for- 
skellen på, om et menneske, der ikke selv 
kan spise, får hjælp til det eller ej? 
Den anden dimension er for os at se en 
kvalitetsmåling af, om pleje og omsorg på 
plejehjemmene lever op til beboernes for-
ventninger, men er der behov for at kon-
struere et nyt begreb for det? I begge di-
mensioner ser det ud som om, metoden 
forveksler ”kvalitet i pleje og omsorg” 
med ”livskvalitet”.

Hvem har definitionsretten til at ud-

vælge domæner for livskvalitet?

Artiklen i Gerontologi nr. 2 indledes med 
spørgsmålet Hvad skal der til for at have 
et godt liv?
Man kunne dernæst spørge: Hvem be-
stemmer, hvad der er et godt liv? 
Livskvalitet for et menneske, der bor i ple-
jebolig, er ifølge ASCOT at have kontrol i 
hverdagen, se ren og velplejet ud, være 
tilfreds med maden, at der tages individu-
elle hensyn, at vedkommende virker tryg 

(efter interviewerens opfattelse), er udad-
vendt og deltager i mange aktiviteter, 
samt at boligen er ren og ordentlig, og at 
personalet taler pænt til beboeren. Hvad 
er det, der gør, at netop dette betragtes 
som værende livskvalitet? Hvem har de-
finitionsretten i forhold til domænerne, og 
hvem afgør, hvad der er livskvalitet for 
hvert enkelt menneske, uanset hvor dette 
menneske bor? Hvis definition er det, der 
tæller?  

Indholdet i domænerne afspejler en nor-
mativ opfattelse af livet som beboer i ple-
jebolig. Det er derfor en overvejelse værd, 
om de normer, som domænerne i ASCOT 
metoden bygger på, i virkeligheden med-
virker til at fastholde en stereotypi af
mennesker boende i plejebolig. Og om 
denne stereotypi bliver en barriere for ud-
viklingen af diversiteten i plejeboliger.  
Hvis det eksempelvis anses for trivsel for 
alle mennesker, der bor i plejebolig at
være udadvendt og deltage i aktiviteter, 
så vil vi vedblive med at reproducere nu-
værende organisering af aktivitetstilbud 

i plejeboligerne. En organisering, der af- 
spejler hvad politikere og professionelle 
mener, mennesker boende i plejebolig in- 
teresserer sig for. Vi overser helt, at ældre 
er lige så forskellige som alle andre men- 
nesker, og at nogle fortrækker kammer-
koncerter, vind i håret og tid til eftertænk-
somhed frem for banko, gamle danske 
film eller andre gruppeaktiviteter. Derfor 
kan en normativ opfattelse af livskvalitet 
for mennesker boende i plejebolig være 
medvirkende til manglende udvikling af 
plejeboligtilbuddet, så det kan ses som 
at attraktivt tilbud, der giver plads til en 
diversitet, og en respekt for diversiteten 
i den enkeltes valg af hvad der giver kva-
litet i livet - helt til det ikke længere leves. 
Kontakt: Eva Algreen-Petersen, 
FL70@suf.kk.d

Note 1
De tre forfattere er ansat i Københavns Kom-

mune, men udtaler sig som privatpersoner. 
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Hvad er det, der gør, at netop dette 
betragtes som værende livskvalitet? 
Hvem har definitionsretten i forhold til 
domænerne, og hvem afgør, hvad der er 
livskvalitet for hvert enkelt menneske, 
uanset hvor dette menneske bor?

ohhh..50 mio....??...


