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Bogserien Ældre og samfund
• Fokus på ældre og aldring i en samfundsmæssig
betydning.
• Til formål at bidrage med ny viden om praksis og
teoriudvikling og har et nationalt såvel som
internationalt komparativt sigte
• Bredt spænd af emner, der relaterer sig til aldring
og livet som ældre set i humanistiske, sundheds-,
samfunds- og kulturvidenskabelige perspektiver
• Redaktører Jette Thuesen og Tine Rostgaard
• I samarbejde med DGS

Kapitler

Tema: Nye metoder og teknologier
ROBOTTEKNOLOTI
• ”Velfærdsområdet står til få en betydelig robotindsprøjtning”
• Introduktion af robotstøvsugere i Billund i 2011
• robotstøvsugere
• som substitut for manuelle, personalebetjente støvsugere i den kommunale
• hjemmepleje og på plejecentrene
• Teknologiske forståelsesrammer forskellige fra borgere, medarbejdere og ledere
• Inddragelsesproces væsentlig
»Vi fik bare af vide at vi skulle have en støvsuger, for de ville ikke
støvsuge for os længere. Og det er faktisk det eneste, vi fik af vide.
Og at vi selv skulle købe robotstøvsugeren […] Ja, jeg syntes det var
noget værre noget og at det aldrig ville blive godt«.
Robotter ad nye veje i Billund – robotstøvsugernes indtog i ældreplejen, Anne Sigh, Jeppe Agger Nielsen & Kim Normann
Andersen

MUSIKTERAPI I DEMENSPLEJEN
• ” Fortæl mig hvilken musik, du lytter til, og jeg kan fortælle
dig, hvem du er. ”
• Tæt sammenhæng mellem musikpræferencer og
identitetsdannelse
• Musikterapi og multisensorisk for stimulationdemensramte
med agiteret adfærd
• Musik kan skabe fællesskab og bekræfte værdier, og kan
bidrage til at dække psykosociale behov hos mennesker
med demens
• Musikterapi har dermed en effekt der rækker ud over selve
musikterapisessionen.

Musikterapi som bidrag til en tværfaglig og personcentreret
demensomsorg, Hanne Mette Ochsner Ridder

REHABILITERING
• Bagvedliggende forståelse for og forventninger til
rehabilitering blandt administrative ledere og
kommunalpolitikere i to kommuner.
• Især det økonomiske rationale styrer interessen for
rehabilitering i kommunerne.
• Nye kriterier for fortjenstfuldhed: de der søger at være
aktive og selvhjulpne, og de der vil have ydelserne for de
har ret til dem (men i den nye diskurs ikke har fortjent
dem)
’Det nye ord bliver rehabilitering’ – lokale policy-aktørers syn på
hverdagsrehabilitering som (nyt) koncept i ældreplejen, Barbara
Fersch

Tema: Ældrepleje
ÆLDREPLEJEN I I KOMPARATIVT PERSPEKTIV
• Ældreplejens organiseringsform afhænger af den
kulturelle sammenhæng
• Den gode pleje social konstruktion
• Ældreplejeregimer: Beveridge, Bismarck og
familieorienteret
• Ældrepleje kan udføres som uformelt, semiformelt eller
formelt arbejde og med tydelig konsekvens for
kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse og konfliktlinjer
Ældrepleje: fra uformelt til formelt arbejde i et
komparativt perspektiv, Per H. Jensen & Rasmus Juul
Møberg

KVALITETSREFORMER I HJEMMEPLEJEN
•
•
•
•

Reformer i ældreplejen inspireret af NPM
Pres for større gennemsigtighed og kvalitetsforbedring
Men end i paradoks ml. standardisering og individualisering
Større politisk styring sket på bekostning af
brugerindflydelse og inddragelse af plejepersonale og
visitatorer

Kvalitetsreformer i hjemmeplejen – balancen mellem
standardisering og individualisering, Tine Rostgaard

KONKURRENCEUDSÆTTELSE I ÆLDREPLEJEN
• Argumentation: giver exit mulighed og dermed
kvalitetsudvikling. Giver borgeren medindflydelse
• Bedre kvalitet??? Billigere???
Introduktion af marked og konkurrence i ældreplejen – udvikling
og konsekvenser, Tine Rostgaard og Tilde Bertelsen

OMSORGSBETINGETLIVSKVALITET
• Størst behov med at holde boligen ren og komfortabel, men
også at have kontrol over sin hverdag
• Mere livskvalitet efter at have modtaget hjemmehjælp, men i
mindre graf ift social kontakt og aktiviteter
• Relationen til hjemmehjælperen og opfattelsen af god kvalitet
vigtig
• Ældre med kun lidt rengøringshjælp oplever en proportional
stigning i livskvalitet med mere hjælp

Livskvalitet i senlivet – hjemmehjælpens betydning for ældres
livskvalitet, Stine Rasmussen, Morten Højmose Andersen, Sanne
Lund Clement og Tine Rostgaard
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