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Familiens rolle i fremtidens 
velfærd til syge og svækkede ældre 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Familiens rolle i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre….Da jeg så nærmere på denne titel gik det op for mig, at det var jeg da vist ikke umiddelbart kvalificeret til at sige noget om



Fremtiden….. 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
For fremtiden er svær at spå om, og da jeg ikke har en krystalkugle vil jeg holde mig til de tendenser, der er belæg for i 2015.Dernæst blev jeg klar over, at jeg ikke var helt afklaret med, hvad der egentlig menes med velfærd. Så for at lande på en definition måtte jeg slå det op….



Velfærd 

 En persons el. gruppes sundhed, lykke og trivsel, 
især mht. materielle goder og social tryghed 

 Etymologi: Oldn. Velferð 
 
Velfærdsstat: 
 Samfund der bygger på idéen om generel velfærd 

for alle borgere i samfundet 
 

 Den Danske Ordbog. Gyldendal 2005 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad er velfærd egentlig? Den Danske Ordbog definerer det således:Her er forudsætningen at der sker en omfordeling af ressourcerne, så der sker en ligelig fordeling af goderne gennem skatter og offentlige ydelser. Det forudsætter Robin Hood-princippet at tage fra de rige og give til de fattige. Så langt så godt. Dernæst var der begrebet familie. Hvad er egentlig dét i dag?



Familie 

 Gruppe af personer der er forbundne gennem 
slægtskab, ægteskab eller adoptation 

 
 Etymologi: latin familia afledt af famulus ‘tjener’ 
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Den Danske Ordbog. Gyldendal 2005 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I samfundet, som det ser ud nu og i stigende grad fremover at dømme efter familiemønsteret nu, og med de mange, der bor alene, slår den traditionelle familieforståelse ikke til. Derfor er jeg gladere for begrebet pårørende.



Pårørende 

 En person som tilhører den nærmeste familie eller 
på anden måde er nært knyttet til en person, der er 
syg, har været ude for en ulykke e.l. 

 
 Etymologi: stammer fra det forældede verbum 

pårøre ‘at stå nær, være i familie med’ 
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Den Danske Ordbog. Gyldendal 2005 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Man kan sige at det var lidt cirkulært, men i hvert fald udvider det familiebegrebet til også at gælde dem, der er et nært tilknytningsforhold til.
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Disse billeder viser livsfaserne og den betydning og de roller, den ældre patient har og har haft for familien. Vi ved ikke, hvilke konflikter, svigt eller traumer, der har været i løbet af deres liv sammen, eller hvordan relationerne og positionerne har været. Der hersker ikke idyl i alle familier, måske i de færreste, men uanset, så er der en historik, og den får betydning for nuet, og måske også for – ikke alene pårørendes villighed til at hjælpe, men også – den ældres ønske om at modtage hjælpen.



Har pårørende en rolle som ‘tjener’ ift. at sikre syge 
ældres sundhed, lykke og trivsel, og i givet fald 

hvilken rolle? 
 

Vil de? Kan de? 

Familie Den 
ældre 

Pårørende 
Ældreplejen 

Samfundet  

2. november 2015 Tove Lindhardt 7 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi så at pårørende = familie = tjener, men har pårørende en rolle som ‘tjener’ ift. at sikre syge ældres sundhed, lykke og trivsel? Og i givet fald hvilken rolle. Hvem har ansvaret?Spørgsmålet er i høj grad politisk, både i sin oprindelse og i sin valg af løsning.Lige nu lægges der op til at deltidsbeskæftigede skal op på fuld tid for at dække arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. På samme tid skal pårørende også påtage sig mere ansvar ift. syge og svækkede ældre – altså tage noget af presset af velfærdsstaten.



Samfundet 

Velfærdsstaten under pres 

• Stigende 
ældreandel 

 
• Mangel på 

arbejdskraft 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vores velfærdsmodel er efter sigende under pres pga. af en stigende forsørgerbyrde og vigende antal arbejdsaktive til at skabe finansieringen af denne. Som sagt er dette i høj grad politisk skabt og løsningsmodellen ditto. Velfærdsstaten er under pres, og det er Robin Hood-princippet også. Faktisk har de siddende regeringer gennem de sidste mange år excerseret en omvendt Robin Hood med skattelettelser til de rige til dels finansieret af nedskæringer på ydelserne til de fattige og mest sårbare. Nu skal familierne så på banen, hvilket er en særdeles sårbar model ift. ulighed både socialt og sundhedsmæssigt set.Det er en politisk tanke værd, at rapporten ”Den danske velfærdsstat” fra velfærdskommissionen i 2004 slog fast, at befolkningens accept af det høje skattetryk hænger i høj grad sammen med tilfredsheden med kvaliteten i sundhed- og uddannelsesydelserne.(Den danske velfærdsstat – en rapport til velfærdskommissionen, april 2004)



Hvad siger danskerne?* 

Hjælp fra familie/pårørende: 
 62 % nej tak til praktisk hjælp  
 85 % nej tak til personlig hjælp 
 46 % er villige til at påtage sig opgaver ift. forældre 
 65 % forventer ikke familiens hjælp (fremtid) 
 

Hjælp fra frivillige: 
 56 % nej tak til praktisk hjælp 
 83 % nej tak til personlig hjælp  
 
   *Gallup 2010 for Ugebrevet A4. 1.047 personer 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der tegner sig et billede at, at man i højere grad er villig til at hjælpe end til at ligge sine pårørende til last eller byrde.



Frivillighed* 

 22 % støtter en højere andel af velfærdsopgaverne løses 
af frivillig arbejdskraft 

 60 % siger klart nej 
 14 % enige i at pårørende skal aflaste kommunerne med 

praktiske hjælp 
 55 % siger nej til frivillighed for at skabe offentlige 

besparelser 
 Flere kvinder end mænd er siger nej 
      
    *YouGov for Ugebrevet A4, juni 2013 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi ved fra forskning gennem flere årtier, at kvinderne er dem, der hyppigst yder omsorg op og ned i generationerne. Der er også solid evidens for at det er dem, der bliver hårdest ramt af det med konsekvenser for såvel fysisk som psykisk sundhed. Omkostningerne ved at være uformel omsorgsgiver er store. Spørgsmålet er, om en mere intensiveret jagt på familiens indsats ift. vore gamle vil give samfundsøkonomisk bagslag på en anden konto med sygedagpenge, sygehus- og speciallægebehandling samt medicinudgifter?Men hvorom alting er: Det sker allerede!



Det sker allerede! 

 28 % er hjælper aktuelt  
 36 % har hjulpet indenfor de sidste 10 år 
 43 % har hjulpet i mere end 3 år 
 23 % i mere end 5 år 
    Analyse for Ældresagen 2009 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Og det sker på trods af relationer….



Man hjælper da 

 "Ja fordi vi kan jo ikke lade være med at hjælpe ham i hvert fald, vel! 
..Han er sur og han er det mest utaknemmelige menneske i verden. 
(Latter) Så det er sådan lidt svært. ……Jamen vi holder jo også af ham, 
ikke! Og vi vil jo ikke have at han skal lide unødvendigt fordi han ikke 
selv er god til at tage hånd om sig selv, vel. Og øh … (pause).. jo det er 
det da, det er da derfor. Børns kærlighed til deres forældre er jo 
uudslettelig havde jeg nær sagt, ikke!…Der skal sikkert rimelig meget 
til man siger; ”Dig gider jeg ikke have noget med at gøre” (..) .. 
Familien bliver trommet sammen og så man jo snakke om hvordan 
skal vi hjælpe ham bedst muligt. Det visker lidt tavlen ren jo ikke, når 
folk bliver hjælpeløse".  

      Svigerdatter 40 år 
Lindhardt T, Hallberg IR, Bolmsjö I.  Standing Guard – Being a relative to a hospitalised elderly person. Journal of Aging 
Studies, Vol 20(2), May 2006, pp. 133-149 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det visker tavlen rent…



Hjælper mere end en gang om ugen (%) 
Hjælper hver dag (%) 

77,1 
27,9 

Antal timers hjælp pr. uge -  Mean (SD)   9 (15)  

Har hjulpet i 1 år eller mindre (%) 
Har hjulpet i mere end 5 år (%) 

20,9 
41,5 

Andel, hvor den ældre kan være alene > 12 timer  36.9 

(N=385) 

Det sker allerede 2 

Lindhardt T et al. 2015 submitted 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
I min egen undersøgelse blandt pårørende til ældre medicinske patienter ser vi at….Det sidste tal afspejler tyngden.Her er der selvfølgelig tale om svækkede indlagte ældre. Det afspejles i tallene, som er større end i Ældresagens undersøgelse.Det har ikke været lige intensivt i alle årene. Det tager til over tid….



Om varighed 
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"Jo, det er jo sådan noget, der har eskaleret sådan stille 
og roligt fra at komme og besøge sin mor, ikke , og så .. 
Nå men, så har hun ikke kunnet klare det (…) og så har 
man været nødt til at gå i banken, ikke … (..) Det sker jo 
stille og roligt, og alligevel så kommer det som et chok,  
ikke .. at man pludselig står med det hele, ikke"  
        
       Søn 56 år  

 
Lindhardt T, Hallberg IR, Bolmsjö I.  Standing Guard – Being a relative to a hospitalised elderly person. Journal of Aging 
Studies, Vol 20(2), May 2006, pp. 133-149 



Ansvar * 96,4 

Magtesløshed* 60,1 

Skyldfølelse ** 51,4 

Føler, jeg ikke hjælper nok** 42,8 

* I høj/nogen grad 
** Meget ofte/ofte 
 
 

Konsekvenser 

2. november 2015 Tove Lindhardt 

15 

Lindhardt T et al. 2015 submitted 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Bagsiden af medaljen – ansvarsfølelsen – er skyldfølelse og magtesløshed



Samarbejde 

 Når formel og uformel omsorg kombineres 
 Uklar rollefordeling og forventninger 

 Pårørende – en krævende ressource 
 Ressource eller klient? 

 Personale under pres – ”Sitting ducks” 
 

 
 Lindhardt et al. 2008. Nurses’ experience of collaboration with relatives of frail elderly patients in acute hospital wards: A 

qualitative study. Int J Nurs Stud. May; 45(5):668-81 
 Walker, E., Dewar, B.J., 2001. How do we facilitate carers’ involvement in decision making? Journal of Advanced  Nursing 34 (3), 

329–337 
 Hertzberg, A., Ekman, S.L., Axelsson, K., 2003. ‘Relatives are a resource, but …‘: registered nurses’ views and experiences of 

relatives of residents in nursing homes. Journal of Clinical Nursing 12 (3), 431–441 

 
2. november 2015 Tove Lindhardt 

16 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis pårørende skal aflaste den professionelle plejeindsats kræver det samarbejde. Og når et Det er de ikke i dag.I forskning omkring uformelle omsorgsgivere anskues pårørende som klient, men hvis der er tale om opgavevaretagelse er det et andet perspektiv, der skal til. Her er der tale om en ressource, kompetent partner i beslutningsprocesser og omsorgen for den ældre. Man kan ikke forvente pårørende skal løse opgaver for sundhedsvæsenet men ikke være med i beslutningsprocesserne. Her møder vi ofte problemer, for det er ikke dét syn på pårørende, der er det fremherskende. Det ser ud til, at der skal arbejdes med holdningerne hos sundhedspersonalet. Der findes efterhånden en del forskning på området ud fra plejepersonalets perspektiv, og resultaterne er næsten enslydende:



 
 

 
 

% 
Jeg havde indflydelse på beslutninger om  
- Behandling og pleje 9,6 

-  Udskrivelsen  19,1 

-  Arrangementerne efter udskrivelsen 24,7 

Min viden om pt. blev brugt at plejepersonalet 19,1 

Jeg var tilfreds med den indflydelse jeg fik 36,3 

Indflydelse på beslutninger  

Lindhardt T et al. 2015 submitted 



Samarbejde 

 Når formel og uformel omsorg kombineres 
 Uklar rollefordeling og forventninger 

 Pårørende – en krævende ressource 
 Ressource eller klient? 

 Personale under pres – ”Sitting ducks” 
 

 
 Lindhardt et al. 2008. Nurses’ experience of collaboration with relatives of frail elderly patients in acute hospital wards: A 

qualitative study. Int J Nurs Stud. May; 45(5):668-81 
 Walker, E., Dewar, B.J., 2001. How do we facilitate carers’ involvement in decision making? Journal of Advanced  Nursing 34 (3), 

329–337 
 Hertzberg, A., Ekman, S.L., Axelsson, K., 2003. ‘Relatives are a resource, but …‘: registered nurses’ views and experiences of 

relatives of residents in nursing homes. Journal of Clinical Nursing 12 (3), 431–441 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
………….. Samme slide!!! Pårørende er nødvendige og en ressource, men anskues samtidigt som besværlige elementer, der forstyrrer personalets rutiner og beslutninger. ? Ikke sjældent føler personalet sig som sitting ducks ift. pårørende, fordi de føler de skal lægge ryg til kritik og muligvis endda skæld ud, men ikke tage til genmæle.I vores afdeling er pårørende tit på dagsorden og deres legitimitet ift. at blande sig i beslutningerne diskuteres livligt. Forleden blev en case drøftet, hvor spørgsmålet var om man skal følge dem, når de stiller krav om iv-væske til en terminal patient, hvor behandlingen er indstillet.Ikke sjældent synes personalet at de skal beskytte patienten imod de pårørende…



Forventninger 
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”Jeg synes de var omsorgsfulde og behagelige og ja, de 
var faktisk de gode pårørende (…) de opfyldte de der 
krav .. De stod ikke i døren på kontoret hele tiden og 
bankede og … det tog dem kun 3 minutter at levere en 
besked”  
      (SoSu)  
 
 
 
Lindhardt et al. 2008. Nurses’ experience of collaboration with relatives of frail elderly patients in acute 
hospital wards: A qualitative study. Int J Nurs Stud. May; 45(5):668-81 

 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Min egen forskning indikerede at sygeplejepersonalet havde et sæt uskrevne regler for acceptabel pårørendeadfærd. F. eks. som udtrykt her.



05-11-2015 Tove Lindhardt 

Plejepersonalets respons 

 ”..det er meget tidsskrævende (..) Sommetider flygter vi .. Vi gemmer 
os lidt nogen gange” (Spl.)  
 

 ”Man lærer at afgrænse sig .. Det kan godt være de oplever dig .. At du 
sommetider er ubehagelig, men (..) sommetider undgår man konflikter 
ved at afgrænse dig på den måde .. Undgå at stille åbne spørgsmål (lille 
latter) ..virkelig sådan bambam (laver huggende bevægelser med 
hænderne) .. Lukker” (SoSu)  
 

 ”..og jeg fejer dem nok af somme tider, fordi der ikke er nok tid .. Eller 
du ikke rigtigt ved eller fordi … ikke har energi til at tage diskussionen. 
(…) Dem jeg fejer mest af er dem med de 1000 spørgsmål” (Spl.) 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dette er så fra en hospitalskontekst. Det kan jo være det ser anderledes ud i hjemmeplejen.Men da svækkede og syge ældre ofte ryger ind og ud af sygehuset er det vigtigt at personalet også dér kan samarbejde med pårørende.



05-11-2015 Tove Lindhardt 

Holdninger og værdikonflikt 

Teoretisk/etisk holdning 
 Vigtigt for kvaliteten af pleje og behandling 
 En struktureret proces, som starter ved indlæggelsen  
 Dokumentation er vigtigt 
 
Praksisrelateret holdning 
 Lavt prioriteret -> Tilfældigt og sjældent 
 Initieret af de pårørende 
 Samspil = informere. Formål: Kompliance og undgå klager 

Lindhardt et al. 2008. Nurses’ experience of collaboration with relatives of frail elderly patients in acute 
hospital wards: A qualitative study. Int J Nurs Stud. May; 45(5):668-81 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er jo ikke fordi de har taget en bevidst beslutning om at være ubehagelige imod pårørende, men fordi systemet, de skal udføre samarbejdet i, ikke er gearet til de gode intentioner på policyniveau.For det som efterspørges i sundhedsvæsenet er produktivitet og mest mulig sundhed for mindst mulig økonomi.Det betyder, at det er overladt til den enkeltes faglige og etiske habitus, hvordan og i hvilken grad pårørendesamarbejdet kommer op at stå.



Effekt af samarbejde 
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 DeChillo et al (1994) 
 Stærk korrelation mellem samspillet og tilfredshed 

blandt pårørende 

 Voutilainen et al (2006) 
 Signifikant sammenhæng mellem pårørendes 

mulighed for indflydelse på beslutningsprocesserne 
og deres oplevelse af plejens kvalitet 

 Lindhardt et al (2008 + 2015) 
 Signifikant sammenhæng mellem pårørendes scoring 

af samspillet og deres tilfredshed med patientforløbet 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der har faktisk gennem tiderne været påvist gavnlig effekt af at samarbejde med pårørende



Krav til kompetencer 

 Samarbejde med pårørende kræver 
kompetencer 
 Viden 
 Færdigheder 
 Holdninger 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Udover rammer og en operationalisering af policy-intentionerne er det nødvendigt at sikre personalet de relevante kompetencer



Hovedpersonen igen 

 Fagprofessionelle og pårørende hørt, men ikke 
hovedpersonen selv* 

 Vi mangler viden om svækkede ældres ønsker og 
perspektiv 

 
  
 
   *Ældresagen. Maj 2010. Pårørende og ældreområdet – et inspirationskatalog 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tilbage til hovedpersonen – den ældre. Hvad vil han eller hun?Det slog mig, da jeg læste Ældresagens inspirationskatalog fra 2010, at det var de fagprofessionelle og enkelte pårørende, der havde været med, men ingen plejekrævende ældre. Vi mangler viden om svækkede ældres ønsker og perspektiv på familieomsorg.



2. november 2015 Tove Lindhardt 25 Benny Dröscher Blissfully Still 

Tak for opmærksomheden 
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