
2 
33. år gang

December 2013

For æl dre til Voks ne Børn

Om at være mor til en for fat ter 

Om at op da ge al der dom mens mu lig he der

Mere liv i gam les hver dag

Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM



Re dak tør:
Knud Ra mi an, Eng lod den 6, Stor høj, 8320 Mår slet
Tlf.: 8627 4042 E-mail: knud.ra mi an@gmail.com

Lay out og sats:
Børge Helmer, Storhøjvej 16, 8320 Mårslet
 Tlf.: 8627 2900 E-mail: bor ge.hel mer@gmail.com

Sidste frist for stof til Nyhedsbrev nr. 1/2014: 
28. april 2014

 Be styrel se

Knud Ra mi an 8627 4042

To ve Holm (sek re tær) 8617 9065

Søren-Pe ter Pe der sen (kas serer) 8613 4788

Trau te Lar sen 8615 5917

Kir sten Trol le gaard Jør gen sen 8636 2511

Lis bet Thoren dahl 8627 2802

Hel le Snell 2993 8602

  Supple an ter:

Ir ma Mag nus sen 8625 9804

Børge Helmer 8627 2900

 Læs i det te num mer
Al der dom mens ud for drin ger el ler vel færds sam fun dets? . 3
For æl dre til Voks ne Børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Om at være mor til en for fat ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Et ”under ligt op løf ten de” hol landsk ple je hjem . . . . . 10
Giv din al der et kæ le navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hvad skyl der vi de gam le? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Om at op da ge al der dom mens mu lig he der . . . . . . . . . 18
Ind kal del se til Gen eral for sam ling i FUAM . . . . . . . . . 20
Bli ver du snydt af dit sund heds væ sen? . . . . . . . . . . . 21
Mere liv i gam les hver dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mø de ka len der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



3

Det er gan ske få år si den, at Klara
Juul-Madsen fra FU AM måt te slås for at
få gen op træ ning i hjem met. Nu kan
man over alt få hjælp til gen op træ ning
og re ha bi li tering, så man kan klare sig
selv læn gere. Det er bare så godt. Det er
næ sten for godt. Det er nem lig og så bi -
lli gere. Plud se lig kan man ge byråd ik ke
nære sig, og bru ger den go de ide som
spyd spids for be sparel ser. Plud se lig bli -
ver det, der var en ga ve til tvang: Det til -
bud, vi har til dig, er gen op træ ning.  Det 
er bare ble vet et en kelt eks em pel på, 
hvor dan der spares mil li ar der på ældre -
om rå det - og der er in gen, der skam mer
sig over det læn gere. 

Det ly der el lers så godt, når en Ze nia
Stam pe skri ver: ”Det hand ler om øko -
no mi. Men det hand ler i end nu hø jere
grad om vær di er. Om sy net på fa mi li en, 
fæl les ska ber ne og vel færds sam fun det.
Vel færds sam fun det må ik ke re du cere
os til ret tig heds ha vere, for bru gere, væl -
gere, bor gere el ler skat te y dere. For før
alt det, er vi men ne sker. No gens søn,
dat ter, mor el ler far. No gens na bo, ven
el ler kol le ga. Vi har et an svar for at en -
ga gere os i hin an den.”  

Det er syns punk ter, der bli ver helt
utro vær di ge, når de bru ges som ar gu -
ment for at ju stere vores for vent nin ger
til om sorg i et sam fund, der på trods af
kri sen er ri gere end no gen sin de. Læs
ar tik len om, hvad vi skyl der de gam le.

Som vi for tæl ler, kan der ska bes me get
mere liv i gam les hver dag, men de fri vil -
li ge og de pårøren de kan ik ke løf te op -
ga ven, hvis de pro fes sio nel le fra læg ger
sig an svaret. 

Der kører i de bat ten om fa mi li ens an -
svar man ge fore stil lin ger om den fa mi li -
ei dyl, der skal løf te om sorg sop ga ver ne.
To ve Holms ar tik ler i det te blad ska ber
skram mer i det glans bil le de. 

Det skal så mænd nok lyk kes at ju -
stere for vent nin ger ne, for som ar tik len
om livskraft vi ser, klarer gam le voks ne
al der dom mens ud for drin ger ved at til -
eg ne sig en hø jere grad af plasti ci tet i li -
vet end an dre. 

Det går el lers frem ad. Læs om, at der
er ny do ku men ta tion for, at det slet ik ke
bli ver så slemt med al le de gam le voks -
ne. Vi bli ver slet ik ke så sy ge, som man
hav de fryg tet. Vi glæ der os til snart at
kun ne stop pe alarm klok ker ne. Ang sten 
er nem lig med til at ska be priori terin ger, 
som må ske vil vi se sig at være grund lø -
se. Ar gu men tet om de man ge gam le
voks ne kan nem lig mis bru ges. Læs an -
mel del sen af bo gen om Priori tering i
Sund heds væs net. Der er fx in gen der,
når de nævner nød ven dig he den af at
skære ned, sam ti dig  glæ der sig over, at
der kom mer man ge flere skat te kro ner
fra de man ge pen sio ni ster end før. De
gam le be ta ler alt så selv.

Al der dom mens ud for drin ger 
el ler vel færds sam fun dets?
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Af Tove Holm

Ved FU AM’s mø de i sep tem -
ber 2013 holdt for fat teren
Katri ne Krebs et spæn den de
op læg om for hol det mel lem
voks ne børn og de res for æl -
dre. 

Katri ne Krebs har skre vet bo gen
”Fa mi li e fred”, hvor hun har be skæf ti -
get sig med spørgs må let set fra de
voks ne børns si de, og hun ar bej der på 
en ny bog, hvor hun ser på det fra for -
ældre nes si de. Det er gå et hen de på
sam me må de, som det i sin tid gik for
mig, da jeg i 1994 sam men med en
ar bejds grup pe i FU AM for søg te at
sam le bi drag fra for ældre ne: Det var
me get svært.

 Som for æl dre er vi må ske så loya le
over for vores børn, at vi ik ke vil for -
tæl le om pro ble mer ne mel lem os, el -
ler og så er vi ban ge for at mis te den il -
lu sion, at vi al tid har det så godt med
hin an den. Må ske er vi ban ge for, at
bør ne ne vil le bli ve vre de på os, hvis
de føl te sig ”hængt ud”, og no get af
det vær ste for os er at ha ve kon flik ter
med vores voks ne børn. Vi fø ler os
som de sva ge, vi ta ler helst hel ler ik ke
med an dre om det, og det kan fø les
me get en somt.

De fle ste men ne sker, der i sin tid
hør te om pro jek tet, var me get po si ti -
ve, men kun me get få syn tes, at de
selv kun ne for tæl le en historie fra de -
res egen fa mi lie. Langt de fle ste si ger,
at de kun har po si ti ve ting at for tæl le,

for de res for hold til de res voks ne
børn er al tid så godt. Jeg tror og så, at
det for langt de fle ste af os er de po si ti -
ve ting, der do mi nerer, men selv om vi
gan ske sik kert har man ge flere glæ der 
end sor ger, er der in gen tvivl om, at vi
al le sam men op le ver kon flik ter el ler
kan fø le os såre de. 

Selv om bå de dags- og uge pres sen
brag te om ta le af pro jek tet, lyk ke des
det først i lø bet af 2-3 år at få ind sam -
let 60 ind læg. Af de 60 ind læg er kun
3 skre vet af fæd re - og i ar bejds grup -
pen fik vi nog le for dom me be kræf tet:
“Den slags” be skæf ti ger mæn de ne i
vores gen era tion sig ik ke med. 

Skri ve pro ces sen
Nog le har skre vet et bi drag og sam ti -
dig for talt lidt om selve skri ve pro ces -
sen: En af dem skri ver, at hun vil vi se
sin dat ter, hvad hun har skre vet, og
be nyt te det til at få en snak om det
bag ef ter. Hun slut ter sit brev med
nog le be tragt nin ger om, at hen des
lange brev må ske kun ne ty de på, at
der var et kæm pe problem. Så dan op -
le ver hun det ik ke, men hun op le ver
det som en na tur lig føl ge af et stærkt
fø lel ses liv, der på den ene si de gi ver
man ge in ten se og lyk ke li ge op le vel -
ser, på den an den si de kan gi ve smer -
te og sorg. En an den skri ver, at hun
tror, det er sundt for hen de at skri ve
om fa mi li en. Når hun kom mer til vejs
en de, reg ner hun med, at hun nok er
ble vet klo gere på sig selv - og må ske
på si ne børn. Og en de lig er der en
mor, der har op le vet, at det var
sværere at be skri ve, hvor dan det er at

For æl dre til Voks ne Børn
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være mor til voks ne børn, end hun
umid del bart tro e de. Ved efter tan ke er 
der ik ke me get, der er ble vet, som
hun hå be de og tro e de.

”Jeg gjor de det så godt, jeg
kun ne”. Det er al le for ældres for svar
over for de res voks ne børn, som med
ret te el ler uret te be brej der dem den
må de, de er ble vet op dra get på.

Ind hold af histori er ne
Bre ve ne hand ler først og frem mest
om al min de li ge men ne skers al min de -
li ge for hold til de res voks ne børn.
Man ge af brevskri ver ne for tæl ler ik ke
blot om pro ble mer, men og så om, at
for ældre ne og de res voks ne børn har
fun det en løs ning på pro ble mer ne,
som de ger ne vil gi ve vi dere. 

In gen ind blan ding
Et gennem gå en de te ma i man ge bre -
ve er, at vi ik ke må blan de os i de
voks ne børns for hold, og vi må slet ik -
ke kri ti sere, men vi kan næ sten ik ke
la de være. Nog le for æl dre fin der det
svagt - må ske ne ga tivt, hvis de ik ke gi -
ver ud tryk for de hold nin ger, de har,
og så selv om de ik ke bli ver spurgt. Så
kan bør ne ne jo selv væl ge de res eg ne
hold nin ger.

En mor skri ver, at hun er til bø je lig
til at en ga gere sig i bør ne nes for hold,
men hun er på vagt over- for, at hun
ik ke gør de res pro ble mer til si ne, for
de un ge kom mer nok let tere over det,
end hun gør.

Det be hø ver ik ke at være ens be ty -
den de med kri tik, når man blan der
sig. Det kan godt være for ældres
ubetvin ge li ge trang til at bli ve ved
med at gi ve go de råd. Og det i sig selv
er pro vo keren de. Det er tan ke væk -
ken de, at de voks ne børn fin der det

na tur ligt at kri ti sere de res for æl dre. En 
kvin de fra mi ne børns gen era tion for -
tal te, at hun var kom met til at tæn ke
på, at det i grun den var mær ke ligt, at
hun al tid hav de syn tes, det var helt i
sin or den, at hun kri ti sere de sin far,
men at hun ab so lut ik ke selv vil le fin -
de sig i at bli ve kri ti seret af ham.

For vent nin ger
En mor me ner, at det er de for vent -
nin ger, hun har haft til sig selv, der har 
gi vet hen de de stør ste pro ble mer. Det
var svært at le ve op til det ide al bil le de, 
hun hav de af sig selv som mor. En an -
den af brevskri ver ne me ner, at man
skal la de være med at ha ve for vent -
nin ger om at ha ve bør ne nes for tro lig -
hed, når de bli ver voks ne, og at man
skal la de være med at over skri de de -
res græn ser. Hun kan ik ke for ven te,
men må ske hå be og drøm me om, at
de vil gi ve for ældre nes “stem pel mær -
ke” vi dere i slæg ten.

En an den mor har den ind stil ling,
at hen des voks ne børn er “mu li ge
ven ner”, men at de ik ke nød ven dig vis 
skal ha ve en hel mas se med hin an den
at gøre he le li vet. For æl dre og voks ne
børn skal være uaf hæn gi ge af hin an -
den og kun mø des og være sam men,
hvis de har lyst til det. Der be hø ver ik -
ke at være no get for kert i, at inter es -
ser ne er for skel li ge. Hel lere mø des
sjæl dent og ny de det end være sam -
men af “hen syns be tæn del se”.

Hen syns fuld hed - el ler
ude luk kel se
Det sker of te, at de to gen era tio ner
op le ver den sam me si tu a tion helt for -
skel ligt. En søn und lod at for tæl le sin
mor, at der var syg dom i fa mi li en.
Han reg ne de ik ke syg dom men for no -
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get sær ligt og syn tes, hun skul le skå -
nes for be kym ring. Hun føl te sig ik ke
skå net, men holdt uden for.

I det te ma teri a le har fire for ældre -
par op le vet det bå de yd my gen de og
såren de, at de først bag ef ter fik at vi -
de, at de res barn hav de gif tet sig.

Såre de fø lel ser
En af brevskri ver ne føl te sig dybt såret 
over, at hen des søn som vok sen uden
var sel be gynd te at kal de hen de ved
for navn, selv om for hol det mel lem
dem el lers ik ke blev æn dret. Der gik
et par år, før hun tog sig sam men til at
spør ge ham, og hun fik det svar, at det
var nød ven digt for ham, for at han
kun ne op fat te sig selv og for ældre ne
som tre voks ne, selv stæn di ge ind i vi -
der. Hun valg te at kø be den for -
klaring, som hun med sin for stand
kun ne ac cep tere, men hun skri ver, at
det må ske var smer ten over, at det al -
tid hav de været svært imel lem dem,
som var van ske ligst at kom me over.

Brud
Det svære ste for de fle ste for æl dre er
at op le ve et brud med de res børn,
uan set om det er for kor tere el ler læn -
gere tid. En kel te af bre ve ne er næ sten
nød råb fra for æl dre, der ik ke ved,
hvor dan de skal få gen op ta get en
kon takt, der blev brudt, må ske oven i
kø bet af grun de, som de ik ke er klar
over, for di de al tid har haft svært ved
at ta le med hin an den.

I det te til fæl de er det en far, der skri -
ver: “Vi for står sta dig ik ke hen des
vold som me re ak tio ner og mang len de 
for stå el se og re spekt for os. Vi for står
hel ler ik ke, at hun har kun net vol de os 
den dy be sorg, at vi har mis tet et af
vore børn. Vi kan slet ik ke for stå,

hvor dan vi er havnet i den ne lå ste si -
tu a tion. Om det er vores skyld, el ler
hen des, må ind til vi dere være det
spørgs mål, som vi skal le ve med til
vores døds dag. Vi vil le ger ne ta ge ini -
ti a tiv til at mø de hen de. Som me ti der
fore stil ler vi os, at vi be søg te hen de
uan meldt, men vi vi ger til ba ge for det, 
for vi tror ik ke, vi kan hol de det ud,
hvis hun luk ker døren for os.”

En mor be skri ver sin af hæn gig hed
af kon takt med bør ne ne så dan:“For -
æl dre el sker de res børn og er i en sær
for stand af hæn gi ge af at ha ve kon takt
med dem, næ sten uan set ar ten af
den ne kon takt. Men det er vel så dan,
at de er kød af vores kød og blod af
vores blod, de er i al le aldre det vig tig -
ste i vores til værel se. At mis te dem er
at mis te det al ler vig tig ste af sig selv og
nok især, hvis det at mis te er lig med,
at man bli ver kas seret og glemt. Jeg
tror, at det er vær re, end hvis man
mis ter et barn, for di det dør, for i den
si tu a tion har man da lov til at tro, at
det ik ke var kær lig he den, der ske te
no get med." 

Svi ger børn
I de bre ve, hvor det er svi ger forældre -
ne, der har or det, vi ser det sig, at der
er man ge go de er farin ger med svi ger -
bør ne ne. Det si ger sig selv, at der og så 
er ne ga ti ve op le vel ser, men flere
kom mer med be mærk nin ger om, at
svi ger dat teren har været en ge vinst
for fa mi li en. Når det er så al min de ligt,
at for æl dre og voks ne børn har svært
ved at ta le sam men, er det vel i øv rigt
ik ke så mær ke ligt, hvis et svi ger barn
har end nu stør re van ske lig he der. En
“svi ger” kom mer ind i fa mi li en med
an dre nor mer og fø ler sig frem med i
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Bo ta nisk Have
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lang tid. En “svi ger” kan hel ler ik ke
for ven te at få den ac cept, som en søn
el ler dat ter får af si ne for æl dre. En svi -
ger mor for tæl ler om sit an spænd te
for hold til svi ger dat teren og er efter -
hån den kom met til den er ken del se, at 
hun i sin tid blev ja loux på svi ger dat -
teren, for di hun selv ik ke mere var
den vig tig ste per son i fa mi li en. De
skår, der bli ver slå et, er svære at sam -
le igen.

En an den svi ger mor re ferer en sam ta -
le, hun hav de med et par jævnaldren de 
ve nin der: “Al le bærer på erin drin ger
om, hvad vores svi ger mød re i åre nes
løb kom for ska de at såre os med. Vi er 
og så eni ge om, at så dan er vi i hvert
fald ik ke! Vi lø ber ik ke vore børn på
døre ne. Vi blan der os ik ke i de res dag -
li ge liv. Vi har selv et ak tivt liv og har
der for stil let bå de os selv og vore børn 
fri ere. Nej, vi be går sik kert ik ke de
sam me fejl, men vi kan være sik re på,
vi be går an dre! Vore søn ner væl ger tit
ko ner, der er vore di a metra le mod -
sæt nin ger. Vi kom mer fra me get for -
skel li ge mil jø er med helt for skel li ge
tra di tio ner. Det kan un dre mig, at der
ik ke er de sam me pro ble mer med svi -
ger søn ner. Så vidt jeg kan se, op står
der flest van ske lig he der, når svi ger -
søn ner do mi nerer vore døtre for me -
get. Jeg har haft et godt for hold til min
svi ger dat ter, har of te pas set bør ne ne.
Nu er de ble vet store, næ sten selv -
hjulp ne og fa mi li en der med uaf hæn -
gig af mig. Nu er det, som om vi of te
ta ler for bi hin an den. Min svi ger dat ter
er tak ket være sit job ble vet sta dig
mere magt fuld. Og jeg er tak ket være
min al der ble vet mere be vidst om at
ud nyt te min fri hed, som jeg værds æt -
ter højt. Jeg er godt klar over, at vi en -

li ge er i fare for at bli ve lidt ”eg ne",
men jeg stej ler, når og hvis jeg fø ler, at
mi ne børn/svi ger børn be gyn der at vil -
le be stem me over mig. De kan gem -
me de res om sorg, til jeg træn ger til
den, og ind til da øn sker jeg, at vi vi ser
hin an den hen syn som lige vær di ge."

Ga ver
De te ma er, som har været frem me i
bre ve ne, hand ler om bå de småt og
stort: Hvor dan skal vi hol de jul sam -
men - el ler skal vi over ho ve det hol de
jul sam men, hvis bed ste mor i grun -
den hel lere vil være fri for ju le hal lø jet?  
Ga ve gi veri et vol der man ge pro ble -
mer. Hvor dan gi ver vi ga ver? Store
byt te dag er og så de skøn ne spild te
kræf ters dag. Det var jo me nings løst
at gå på jagt i di ver se bu tik ker for at
fin de det, vi tro e de var det rig ti ge, når
bør ne ne al li ge vel byt ter det tred je ju -
le dag. Skal vi af skaf fe ju le ga ver ne til
de voks ne? På den an den si de er det
så koldt at gi ve en check. Mo der ne
børn si ger ik ke tak for ga ver ne, og det
vir ker såren de. - jo, der kan sag tens
bli ve svære over ve jel ser op mod jul.

På den an den si de hører det med til 
for ældrerol len, at vi ger ne vil bli ve
ved med at gi ve til vores børn. Løs nin -
gen kan må ske være, at vi gi ver dem
no get af det, de savner mest, og som
vi får mere af med al deren, nem lig tid.
Skønt vi ved, at de godt kan klare de -
res til værel se selv, har det en vær di for 
bå de dem og os, at vi kan gi ve en
hjæl pen de hånd. Må ske i det al min -
de li ge hver dags ræs, må ske med at
pas se bør ne bør ne ne.

Bør ne børn 
Man ge af brevskri ver ne for tæl ler om
de res bør ne børn - og næ sten kun po -
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si tivt. En far mor for tæl ler om, hvor -
dan hun op le ve de det, da det før ste
bar ne barn kom til ver den. Hun og
hen des mand så det nye vid un der li ge 
ef ter føds len, og hun for tæl ler om,
hvor dan hun og hen des mand næ sten 
føl te sig som ny forel ske de igen. Det
var nær mest, som om ti den stod stil le
for en stund.

Hvis bed ste for æl dre har mu lig hed
for at føl ge bar net tæt, fra det kom mer 
til ver den, op står der helt selv føl ge ligt
et spe ci elt for hold mel lem dem. Bed -
ste for æl dre kan være den in stans,
som bar net hen ven der sig til, når det
op le ver, at for ældre ne er uri me li ge og
uret fær di ge, og man ge små pro ble -
mer kan lø ses, uden at bed ste -
forældre ne er il loya le over for de res
voks ne børn.

Der kan dog være pro ble mer. Der
er et par eks empler på, at bed ste for -
æl dre har følt sig i klem me, for di de
fandt, at for ældre ne be hand le de bør -
ne ne uri me ligt groft, men ik ke kun ne
til la de sig at gri be ind.

Pro blem lø se for hold
Nog le ud ta lel ser fra bre ve ne kun ne
ty de på, at det gi ver sta tus at ha ve et
pro blem løst for hold til de voks ne
børn, og at vi helst vil gi ve an dre de -
tind tryk, at vores børn er “eng le”. Når
nu “al le de an dre” la der til at ha ve
det så nemt og så glat, vil vi ik ke være
ved, at vi ik ke kan præ stere det sam -
me flot te fa mi li e liv. Vi glem mer bare,
at vi er med til at hol de liv i my ten om,
at for hol det til de voks ne børn er lut ter 
idyl, når vi og så kun for tæl ler “eng le -
histori er ne”. 

Dø den
For de efter lad te er det en god hjælp,
hvis der fin des af ta ler el ler op teg nel -
ser om, hvor dan af slut nin gen skal
være, men en for udsæt ning her for er,
at man kan ta le om dø den som det vil -
kår for li vet, vi al le er fæl les om.

For år til ba ge, da de fle ste dø de i
de res eget hjem, og dø den der for blev 
en na tur lig del af til værel sen, var ri tu -
a ler ne om kring dø den og tra di tio ner -
ne om kring be gra vel sen i hø jere grad
en be gi ven hed, som fa mi li e med lem -
mer ne var fæl les om. I de sid ste gen -
era tio ner har ho spi ta ler ne i de fle ste
til fæl de over ta get an svaret, og der -
med bli ver vi frem me de over for dø -
den. Vi har helst ik ke vil let vi de af den, 
men har skub bet bå de tan ken og ta -
len om den fra os. “Du bli ver snart
rask igen”, er må ske bør ne nes håb,
men det, som den sy ge hører, er, at de
ik ke vil ta le om det, der lig ger ham el -
ler hen de mest på sin de. 

 En gam mel mor for tæl ler, at hun af 
og til hav de brugt ud tryk ket “Hvis jeg
le ver så læn ge”.” En dag re a gere de
min dat ter kraf tigt på den ne be mærk -
ning. Nu gad hun ik ke mere høre mig
si ge så dan. Jeg lo ve de, jeg vil le prø ve
at und la de den be mærk ning i frem ti -
den. Bag ef ter tænk te jeg selv føl ge lig
over min dat ters re ak tion samt over,
hvor for jeg tæn ker og si ger den ret al -
min de li ge flo skel. Jeg tror, min dat ter
helst skub ber tan ken om min el ler an -
dres død fra sig. Når man som jeg har
pas seret de 80, er det vel na tur ligt, at
man ta ger vis se for be hold. Jeg an ser
det for en god ting at for bere de sig på,
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at dø den kan kom me når som helst,
selv om jeg hver ken øn sker el ler tror,
den er li ge om hjør net. Jeg har tænkt
me get over, hvor for det er mig magt -
på lig gen de, at min nære fa mi lie og så
gør sig det klart. Er grun den den, at
jeg ik ke sy nes, de ta ger nok hen syn til
mig? Skøn ner de ik ke på mig? Ta ger
de mig som en selv føl ge? Jeg har
drøf tet min op le vel se med man ge af
mi ne ven ner og er faret, at den slet ik -

ke er så ual min de lig. Re ak tio ner ne er
der i mod ret for skel li ge!"

Som for æl dre til voks ne børn kan vi 
læg ge an svaret fra os. De skal le ve de -
res egen til værel se, og vi skal le ve
vores. Vi skal ik ke træn ge os ind på
dem, men de bli ver ved med at være
en vig tig del af vores vir ke lig hed, og vi 
har brug for en god di a log med dem. 

Den 27. ok to ber 2013

Om at være mor til en for fat ter 

Af Tove Holm

Da jeg skrev min ar ti kel om ar -
bej det med”For æl dre til voks -
ne børn” vil le jeg ger ne ha ve
ind dra get for fat teren Mor ten
Sa bro es bog ”Du som er i him -
len”. 

Bo gen er et vid nes byrd om, hvor
vold som me kræf ter, der kan være på
spil imel lem for æl dre og børn. Min
tekst om Mor ten Sa bro es bog hand le -
de ik ke direk te om ”For æl dre til voks -
ne børn” da bo gen jo mest er en be -
skri vel se af, hvor dan en søn kan ha ve
det med sin mor.  Som så dan for tje ner 
historien i min version at stå alene. 

Mor ten Sa broe har i bo gen ”Du
som er i him len” be skre vet sit svære
for hold til mo deren. Bo gen var skre -
vet som en ro man, og den var ik ke he -
le sand he den, men den hand le de om
de ting, der var sket, og de vold som -
me kon flik ter, der hav de været, og
selv føl te bå de han og mo deren, at det 
var sand he den. Det, der kræn ke de
hen de, var at hen des søn del ag tig -

gjor de al le i de res fa mi li es pri va te liv.
Hun så sig selv ud stil let som det,
vores kul tur mindst af alt ac cep terer:
En kvin de, der ik ke kan el ske si ne
børn. Han var det barn, der hav de hi -
get ef ter kon takt med sin mor, blev
gre bet af angst, hvis hun ik ke var i
nær he den, for søg te at føl ge i hæ le ne
på hen de og gri be fat i hen des skør ter
– til stor ir ri ta tion for mo deren. Han
af le vere de ma nu skrip tet til sin 84-åri -
ge mor før ud gi vel sen, vel vi den de at
”hun vil le sid de sammen knu get og
skære tæn der, mens hun læ ste. 

Ved at skri ve bo gen hå be de han, at
han kun ne kæm pe sig fri af sin mor:
—”De la ver hver de res historie om
det, der er imel lem dem. De to histori -
er er ufore ne li ge. De har beg ge ret, og
beg ge me ner, at den an den er
uretfærdig.”

Han el sker hen de og ha der hen de,
om ta ler hen de som en blan ding af 
blu fær dig hed, stolt hed, vil jestyr ke og
selv ret fær dig hed. Han kal der hen de
for ”Mrs. Fri gi daire”.”Hun rej ste en
sta tue af sig selv i si ne børns
bevidsthed”. 
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Der ef ter tal te de ik ke sam men, før
mo deren lig ger for dø den, og da er
det ham ale ne, der er hos hen de det
sid ste døgn. Han gør sit bed ste, vil
ger ne hjæl pe hen de over på den an -
den si de og prø ver at ta le hen de til ro
med en be skri vel se af hen de på en
fred fyldt sej lads på en flod. Igen gør
han det for ker te, han bar net, der al tid
hæng te ef ter hen de og blev en stor ir -
ri ta tion for hen de, og hun si ger: ”Vil
du godt la de være med det der”.  Han
kon sta terer lidt bit ter, at hun alligevel
fik det sidste ord.

”Der er ik ke no get smuk kere sted,
man kan be gra ve si ne for æl dre, end i

hu kom mel sen, hvor grav ste det he le
ti den for an drer sig, som ti den går, og
hvor de, der lig ger i gra ven, bli ver
klip pet og re di geret, så de kom mer til
at frem stå som de bed ste for æl dre,
ver den har set. For så dan er hu kom -
mel sen. Den træk ker skyg ger ne ud af
bi lle det, ind til det frem står så dan som
min mor for tviv let øn ske de det: ”Men
der var lys!” Som de fle ste for æl dre
trak hun skyg ger ne ud af sit eget liv, så
den erin dring, hun hav de om det, ik -
ke ale ne var til at bære, men og så var
en fej ring vær dig: ”Vi hav de det fan -
tastisk”. 

Et ”under ligt op løf ten de”
hol landsk ple je hjem
Af Hel le Snell

”Under ligt op løf ten de” er jour -
na li stens ord valg i den ar ti kel,
som In for ma tion brag te med
over skrif ten ”Lands by en, hvor 
de de men te har det sjovt”. 

Det, der er ”under ligt op løf ten de”
er, at de svært de men te be bo ere på
ple je hjem met vir ker gla de, frie, fy sisk
og so ci alt ak ti ve og frem for alt tryg ge.
Bi lle det af de men te, der har frie tøj ler,
frit går rundt ude på ga der og stræ der
– og så i regn vejr – hand ler ind i det lo -
ka le su per mar ked, mø der an dre og
sæt ter sig på en bænk ved spring van -
det for at snak ke el ler ny der en kop
kaf fe på ter ras sen uden for den lo ka le

pub, er i sand hed ”under ligt op løf ten -
de”. 

Men det er det bi lle de, der teg ner li -
vet for be bo er ne i lands by en ”De Ho -
ge we yk”, lidt uden for Am ster dam i
Hol land. Lands by en, som hu ser 152
svært de men te, er ind ret tet spe ci elt til
dem, men den lig ner en fuldstæn dig
nor mal lil le by, komplet med en bou -
le vard, hyg ge li ge si de ga der, pladser,
be skyt te de går de, ha ver med små sø -
er og siv, mas ser af blom ster og et cen -
tralt torv med te a ter, restaurant, pub,
mini mar ked og fri sør. Men der er in -
gen bi ler. Selv om det sam le de are al
er stort (4 hek tar), kan be bo er ne ik ke
for vil de sig ud i den vir ke li ge ver den,
for ve je og stræ der er an lagt på en så -
dan må de, at man al tid kom mer til ba -
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ge til det cen tra le torv. Der er in gen lå -
ste døre, in gen bar ri erer for be væ gel -
ses fri hed. Kun indgangen til re cep tio -
nen i den rummelige forhal kan af lå -
ses.

Den af gøren de im puls 
Hvor dan har man nu fun det på så dan 
en kon struk tion? Jo, det er tan ke væk -
ken de. En af lands by ens le dere for -
tæl ler: De Ho ge we yk var et gan ske al -
min de ligt ple je hjem ind til 1992, seks
eta ger, an o ny me af de lin ger, non-stop 
TV, cen tralt køk ken, mas ser af med i -
cin. Så ske te der det, at to af med ar -
bej der ne mis te de en for æl der gan ske
plud se ligt, uden for var sel. Det vi ste
sig, at den før ste tan ke hos dem beg ge 
hav de været - Gud ske lov, at det gik så 
hur tigt, så slap han da for at en de på
det her fryg te li ge sted. Den re ak tion
var jo gan ske skræm men de, og da
der var gå et no gen tid, tog de det op
med kol le ger ne. Det vi ste sig så, at
man ge gik rundt med lig nen de ne ga -
ti ve, men al drig ud tal te, tan ker. Al le
sam men hav de fra tid til an den tænkt
– det må da kun ne gøres an der le des
og bed re. Og ef ter man ge sam ta ler,
en mas se brain stor ming og idéud vik -
ling blev vi eni ge om at prø ve at vin de
ge hør for vores ide er. I 1993 star te de
den egent li ge re se arch, ind sam ling af
ma teri a le fra ud lan det, fo kus grup per
osv., og det blev så om si der til lands -
by en ”De Ho ge we yk”, som åb ne de i
2009.

Til stræbt nor ma li tet
Ste det er i mel lem ti den ble vet inter -
na tio nalt kendt, og på YOU TU BE fin -
des der ad skil li ge vi de o er som gui der
rundt og op ly ser om det te og hint.
Slå en de er, at det he le ser så nor malt

ud. Hu se ne er et plans, al min de li ge
rø de mur sten, vejskil te ne er de sam -
me som dem man ser i he le Hol land,
der er pus se nus se de for ha ver og store 
vel hold te of fent li ge om rå der med
spring vand og be plant nin ger, sam me
bro læg ning som over alt i Hol land.
Går man inden for i hu se ne, ser man
hyg ge li ge stu er med for skel lig ind ret -
ning, helt al min de li ge hjem, hvor be -
bo er ne ty de lig vis har sat de res eget
præg på møbler og in ven tar, og hvor
al min de li ge for skel li ge dag lig dags ak -
ti vi te ter fore går. Alt sam men fuld -
stæn dig som i en nor mal hushold -
ning. 

Man ser ik ke en mas se hjæl pe mid -
ler el ler elektro nik, og der kører ik ke
tænd te TVer over alt. Der la ves mad,
snit tes bøn ner, læg ges va ske tøj sam -
men. Man kan duf te ma den, som til -
bere des i de åb ne køk ke ner, som ven -
der ud til stu en, så be bo er ne kan føl ge 
med i mad lav nin gen og fø le sig in vi -
teret til at del ta ge med kar tof fel skræl -
ning, bord dæk ning el ler hvad man nu 
har lyst til. En an den vig tig poin te er,
at stu er nes vin du er ven der ud mod de 
of fent li ge are a ler, så be bo er ne kan
føl ge med i, hvad der fore går der u de.
Det in vi terer til at gå ud og mø de an -
dre. Fy sisk ak ti vi tet og so ci alt sam vær
er højt priori teret i De Ho ge we yk.
Mål sæt nin gen er at mind ske og af bø -
de angst, for vir ring og vre de ved at
ska be et mil jø med kend te ting og
gøre mål. Mak si mere livskva li te ten
ved at gøre det mu ligt for be bo er ne at
fort sæt te med at gøre de ting, som
som de ple je de at gøre, og som de tri -
ves med at gøre. Fo kus alt så på det,
de sta dig kan og vil i ste det for på det,
de ik ke kan. 
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Det so ci a le i høj sæ det
Men der er mere stof til efter tan ke i
ind ret nin gen af lands by en. Be bo er ne
bor i 23 la ve, små hu se med 6-8 de -
men te be bo ere i hvert hus og to fa ste
ple jere til knyt tet. Hu se ne er ar ran -
geret i grup per ef ter livs stil. Der er syv
for skel li ge livs sti le rep ræ sen teret – re -
la teret til den en kel tes tid li gere ar -
bejds liv, fa mi li e liv, for brugs møn ster
og fri tids in teres ser – nem lig ur ban,
hånd vær ker, kri ste lig, hus mor, ind o -
ne sisk, over klas se og kul tur/kunst. I -
de en bag er, at det er godt og trygt for
gam le, som har brug for hjælp og ik ke
kan klare sig i eget hjem læn gere, at
bo sam men med an dre, som de de ler
inter es ser og vær di er med. Det gæl -
der ik ke mindst for de men te. ”Det sti -
mu lerer at bo sam men med men ne -
sker, som du kun ne ha ve valgt som
ven ner, den gang du var selv hjul pen”, 
for tæl ler le deren. Fø lel sen af at ha ve

no get til fæl les med med be bo er ne
ska ber ro og støt ter op ret hol del se af
den per son lig hed, som de men te sta -
dig har. Hvert hus plan læg ger eg ne
mål ti der, kø ber ind og la ver mad sam -
men. Hvert hus sør ger for tøj vask hver 
dag. De fa ste dag li ge ru ti ner af lav -
prak tisk art be vir ker, at de de men te
op le ver at de bi dra ger til fæl les ska bet
og er no get værd som mennesker. 

Der er 25 fore nin ger og klub ber,
som be bo er ne kan bli ve med lem af,
f.eks. film klub, bag e klub, cy kel klub,
van dre klub, kort klub, klas sisk mu sik,
læ se klub, bi llard etc. Der ta les be vidst
ik ke om ak ti vi tet stil bud, træ ning el ler
tera pi. Le del sen har sans for, at det
gør en for skel, hvor dan man kal der
tin ge ne. Det hed der så le des te a ter, bi -
o graf og restaurant, og ik ke multi sal
og ca fe teria. Selv om det er det sam -
me, der fore går, så be vir ker den an -
der le des be nævnel se, at bå de med ar -

Per so na le
Der er 240 an sat te hjæl pere (man ge på del tid), 150 fri vil li ge, to
geri a tere og to al min de li ge læ ger. Al le an sat te (inkl. kas se da men i 
su per mar ke det, fri søren, bar ten der ne i pu ben og per so na let i
restauran ten, hvor og så pårøren de kan spi se) har gennem gå et en 
ud dan nel se, som sik rer at de ved, hvor dan de skal om gås de res
de men te kun der.

     Man skal vi si teres til De Ho ge we yk lige som til en hver an den
ple je bo lig i Hol land, men vi si ta tio nen ta ger ud gangs punkt i den
de men tes tid li gere livs stil. Det er den de men te selv og de pårøren -
de, som væl ger, hvil ket mil jø el ler hvil ken livs stil de fø ler sig mest
hjem me i. 

     Det har været no get dyrere at an læg ge og byg ge De Ho ge we yk
end et til svaren de al min de ligt ple je hjem, men om kost nin ger ne
ved drif ten her er ik ke hø jere end i mere tra di tio nel le ple je hjem.

     Mad lav ning og ind køb i hvert hus er ik ke dyrere end i et cen tralt
køk ken p.gr.a. re du ceret mad spild.
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bej der ne, de be sø gen de og be bo er ne
op fører sig an der le des, mere vær digt. 

Mål sæt ning og re sul ta ter
Må let i De Ho ge we yk er at ska be så
me get som mu lig nor ma li tet, så me get 
som mu lig hjem lig hed. Det gøres ved
at under stre ge og syn lig gøre an dre
vær di er end de rent ple je kræ ven de,
for det er dem, der er vig ti ge for at ska -
be fø lel sen af hjem lig hed. 

Fø lel sen af fri hed, fæl les ska bet i
små en he der og de hver dags li ge gø -
re mål vir ker af slap pen de på de de -
men te og ska ber ro. Re sul ta tet er, at
de be væ ger sig mere, får bed re ap pe -

tit, spi ser mere og er mere lige væg ti ge
og gla de. Sidst, men ik ke mindst, er
re sul ta tet i De Ho ge we yk, at uro -
dæm pen de og an den med i cin har
kun net re du ceres kraf tigt. 

De Ho ge we yk frem står i mi ne øj ne
som en æg te for be dring af livskva li te -
ten hos de men te. Al le ved jo, at om -
sor gen for de men te er en enormt kræ -
ven de og ud for dren de op ga ve. Vi sio -
nen bag De Ho ge we yk for tje ner op -
mærk som hed og kan for hå bent lig tje -
ne til in spira tion og så i Dan mark.     
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Giv din al der et kæ le navn
Et mini-cau seri af                  

Knud Ra mi an

Ve jen til al der dom men er bro -
lagt med selv modsi gel ser. Den 
vær ste er, at selv om man ger -
ne vil le ve læn ge, bry der man
sig ik ke om at bli ve gam mel.

 Aldrin gen kan være ube ha ge lig og
den er ik ke sund, men hvis man er
hel dig, en der man al li ge vel med at bli -
ve æl dre el ler lige frem gam mel. Det
skal helst ik ke ske for hur tigt. Selv om
al der er no get, der er kom met for at
bli ve, må man ta ge den til sig i gan ske
små bid der. For at få det bed ste ud  af
det er der nog le, der gi ver de res al der
et kæ le navn.  Det skal for en stak ket
stund si ge no get po si tivt om det sted i
li vet, hvor de li ge nu op hol der sig. De
la ver og så of te en for ening for de, der
vil kal de sig det sam me.  I 2010, da jeg 
la ve de en li ste, var der så mænd en
hjem me si de, der kald te sig for ’Se -
nior fryd’, men fry den var en kort varig 
for nø jel se, men den var nu og så kun
la vet for at tje ne pen ge på det. Jeg sy -
nes, at det er inter es sant med dis se
kæ le navne. Man skal ik ke hol de sig
for god. Jeg kan selv godt li de at kal de
mig for ar bej den de se nior. Jeg har
haft lyst til at op da tere den gam le li ste, 
som kan ses neden for. Så  kan man jo
væl ge på hyl der ne. Det fører for vidt
at an mel de dem al le sam men, men de 
fin des på net tet. 

Mu lig he der i den sid ste del
af vok sen dom men
Fra 45 og op

· Jeg er pri me time kvin de

· Halv gam mel kra ge

Fra 55 og op

· Jeg er  50+’er

· Rig tig vok sen

· Deep smart

· Al der spi lot

· I plus-al deren

· Plus ge nera tion

· Age for cer

· Ny gam mel

Fra 65 og op

· Jeg er ar bej den de se nior

· Grå guld

· Den tre die al der

· Se nior uden græn ser 

· Se nior fol ket

· Se niorer i be væ gel se

· Se nior styr ken

Fra 75 og op

· Jeg er en fri se nior

· Til ba getruk ket se nior

· Sølv ræv

· Grå pan ter
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Fra 85 og op

· Jeg er su per-se nior

· Af hæn gig se nior

Fra halv fems og op

· Den fjer de al der

· Jeg er en fjer de-gen era tio ner

Der læg ges me get ener gi i ud vik lin -
gen af kæ le navne ne, der bli ver skre -

vet bø ger, hjem me si der og la vet fore -
nin ger.  Det er da en tan ke værd.  Det
må alt så være be tyd nings fuldt at hol -
de sig fri af be teg nel ser som  gam mel
og æl dre. Æl dre skul le jo el lers være
en pæ nere ud ga ve af gam mel, men
aldrin gens kæ le navne sli des ned he le
ti den. Der må he le ti den fin des på
nye, der kan hjæl pe til at hol de mo det
op pe på rej sen.  Det blir spæn den de

med de næste.

Af Knud Ra mi an

Det er jo lidt para dok salt, at vi 
er et sam fund, der på trods af
kri sen er ri gere end no gen sin -
de før, men al li ge vel til by der
de gam le voks ne min dre hjælp 
end no gen sin de. 

Et hvert sam fund og en hver fa mi lie
må for hand le, hvad de skyl der de res
gam le. De må og så for hand le om,
hvor dan de for de ler an svaret. Der har 
at ter været en run de mere i de of fent -
li ge for hand lin ger i avi sen i for bin del -
se med finans lo ven og kom mu nal val -
get. Der har været rig tig man ge op -

hidse de stem mer i de bat ten. 
Der skæres ned. An de len af hjem -

me bo en de gam le voks ne, der får
hjælp i hjem met, er si den 2008 be -
skåret med en fjer de del. 5 mil lio ner
år li ge hjem meh jælpsti mer er sløj fet
på lands plan, og kom mu ner ne har
sparet et par mil li ar der kro ner i den
perio de, hvor der sam ti dig er ble vet

150.000 flere  i dis se al ders grup per.
Det går spe ci elt ud over den prak ti ske
hjælp, men og så ud gif ter til ple je fal -
der.  Det er et ar gu ment, at de gam le
voks ne bli ver sun dere og sun dere,
men det ar gu ment er ik ke en til stræk -
ke lig for klaring. Der er om fat ten de
spare ø vel ser igang. 

For  få år si den måt te Clara Juul
Madsen fra FU AM’s be styrel se kæm -
pe for at få hjælp til gen op træ ning,
men det var der ik ke ”tid til” i kom mu -
nen. Om si der fandt man så ud af, at
det er godt at til by de gam le men ne -
sker gen op træ ning, re ha bi li tering, så
de kan klare sig selv bed re el ler læn -
gere tid uden hjælp. Det er man ge be -
visligt gla de for.  Det sparer sam ti dig
pen ge. Det er fak tisk be vist for snart
30 år si den, men nu……..! Før man
får set sig om, er al le kom mu ner gå et
amok i ”hver dags re ha bi li tering”, og
det bli ver som ro bot støv su geren en
tvangs foran stalt ning og en ren spare -
ø vel se. Hvor for skal det så  tit gå så
galt med de go de ide er? Er der in gen

Hvad skyl der vi de gam le? 
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græn ser for grå dig he den i kom mu -
ner ne? 

Kom mu ner ne er I gang med en for -
vent nings-ned ju stering af bor ger ne.
Den prak ti ske hjælp vil for svin de,
”for udsi ger” den ene borg me ster ef ter 
den an den. Pen sio ni ster ne er så ri ge,
at de må be ta le selv. De si ger det, for di 
de reg ner med, at vi så ind stil ler os på
det.  Men  dér er be folk nin gen slet ik ke 
end nu. You Gov har for Æl dre Sa gen
la vet en under sø gel se, der vi ser at 77
pro cent af dan sker ne er eni ge i, at
kom mu ner ne fort sat skal stå for den
prak ti ske hjælp. 86 pro cent fast hol -
der, at kom mu nen har an svaret for
den per son li ge ple je. 90 pro cent me -
ner, at mod ta gere af hjem meh jælp
skal ha ve bad of tere end en gang om
ugen. Ot te pro cent fin der, at én gang
om ugen er i or den. 

Kan vi ik ke skel ne mel lem al der -
dom og han di cap?.  Gam le voks ne
må vel ha ve ret til hjælp i for hold til
de res han di cap lige som al le an dre
voks ne og ik ke i for hold til de res al der. 
Først da kan vi kom me frem til den
næ ste for hand ling: Har vi over ho ve -
det ret til no get sær ligt ALE NE i kraft
af vores al der? 

Er det vel færds sam fun det
som er i spil?
Ze nia Stam pe skri ver bl.a i en blog ,
der i en må ned var den mest de bat -

tere de på Po li ti kens hjem me si de:
”Det af gøren de er vel, at der rent

fak tisk er no gen, der har tid til at gå en
tur med den æl dre el ler blad re i et
gam melt bi lle dal bum. Og hvem si ger i 
øv rigt, at det er bed re at gå tur med en
med ar bej der end med en fri vil lig be -
søgs ven.  Jeg hå ber selv, at min fa mi -

lie og fri vil li ge vil hjæl pe og støt te, når
jeg bli ver gam mel. Jeg øn sker ik ke
kun at være over ladt til ro bot støv su -
gere og pro fes sio nel le om sorgs med -
ar bej dere, der får pen ge for at være
sam men med mig. Kun sten er selv føl -
ge lig at fin de en ba lan ce, hvor bå de
pårøren de, fri vil li ge, ple je per so na le
og de æl dre op le ver sam ar bej det som 
bå de af la sten de og be ri gen de. Men
det er jo for pok ker det, vel færds sam -
fun det går ud på. For det har vel al drig 
været me nin gen, at det of fent li ge
skul le er stat te fa mi li en og an dre fæl -
les ska ber?  El ler at pro fes sio na lis me
og fag lig hed skul le er stat te al min de lig
mel lem men ne ske lig om sorg?  Den of -
fent li ge sek tor skal under støt te fa mi li -
en. Den skal supplere fæl les ska ber ne. 
Den skal ud fyl de tom rum met, hvor
der ik ke er no gen fa mi lie el ler no get
fæl les skab. Det hand ler om øko no mi. 
Men det hand ler i end nu hø jere grad
om vær di er. Om sy net på fa mi li en,
fæl les ska ber ne og vel færds sam fun -
det. Vel færds sam fun det må ik ke re -
du cere os til ret tig heds ha vere, for bru -
gere, væl gere, bor gere el ler skat te y -
dere. For før alt det, er vi men ne sker.
No gens søn, dat ter, mor el ler far. No -
gens na bo, ven el ler kol le ga. Vi har et
an svar for at en ga gere os i hin an den.
Det an svar er ik ke kun øko no misk el -
ler po li tisk. Det er et men ne ske ligt an -
svar. Nog le vil me ne, at det er der for,
vi er her.”

Det kan da godt være, at hun ger ne
vil pas ses af sin fa mi lie, men det ved vi 
med sik ker hed, at det vil de fle ste
gam le voks ne ik ke. De vil være uaf -
hæn gi ge og ik ke en byr de i stres se de
fa mi li er. Det gi ver den bed ste og den
mest an svar li ge fa mi lie, at det ik ke er
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sta ten der be stem mer, hvori fa mi li ens
an svar be står. Po li ti ker nes tro vær dig -
hed li der ska de, når de res ta le om

vær di er he le ti den bli ver til ar gu men -
ter for ned skærin ger af det vel færds -
sam fund, som vi øn sker.

Om at op da ge al der dom mens mu lig he der:

Al tid på vej. Al tid i ud vik ling.
Al drig fær dig.

Der brug for de bat om, hvor dan vi
hånd terer det aldren de sam fund. Ik ke 
bare suk over ældre byr den. Man ge 
må al lere de nu se i øj ne ne, at de ik ke
kan kom me på pen sion, før de er op -
pe i halv fjerds er ne. Den ud vik ling får
for det før ste be tyd ning for det ar -
bejds mar ked og de le dere, der skal
ud vik le med ar bej der ne i de kom men -
de år. Ud vik lin gen be ty der for det an -
det me get for men ne skers op fat tel se
af, hvor dan de res egen aldring for lø -

ber, og hvor dan de vil klare den.  
Det har den tid li gere sports jour na -

list og che fre dak tør for BT Pe ter
Brüchmann få et en bog ud af. Den
hed der Gen era tion +. Han har gen -
nem sin er faring fra en tur bu lent med -
i e bran che om si der og med eg ne øjne
set: ”at man kan ud vik le sig li ge så
dra ma tisk fra 50-60 år, som man kan
fra 20-30 år, hvis ram mer ne er de rig -
ti ge. - Og man kan gøre det med li ge
så stor lyst og en tu si as me. Og i me get
nær frem tid, må ske al lere de nu, kan
man skri ve det sam me om al deren
60-70 i vis se mil jø er.“ Det kal der han

for Gen era tion +. 

Al der spil ler in gen rol le
Det er jo en vig tig er ken del se og et
vig tigt bud skab. Det hand ler ik ke om,
at man bli ver gam mel el ler ik ke gam -
mel. Det hand ler om ,”at man ud vik -
ler sig el ler ik ke ud vik ler sig. Ik ke en
uge om året, men hver dag.” Det kræ -
ver en sær lig form for le del se med blik 
for den en kel tes per son li ge og fag li ge
ud vik ling. Bo gen har et kil de væld af
go de råd til le dere om, hvor dan de

styr ker den ne ud vik ling. 
Han ta ler med et væld af inter es -

san te eks per ter og le dere, der kan
bak ke hans ide er op. PB sy nes, at ar -
bej det er et pri vi le gium: “Jeg har et ar -
bej de, som hol der min hjer ne skarp,
gi ver mig in spira tion og kre a ti vi tet.
Det vil jeg som ind i vid ger ne fort sæt te 
med he le li vet - det ene ste, der kan
kom me på ta le er, at jeg med al deren
vil sik re mig en flek si bi li tet og en uaf -
hæn gig hed, så jeg selv kan skrue op

og ned.“ 
Se nior po li ti ken skal af skaf fes. “He -

le vores ’mind set’ skal er stat tes af fo -
kus på kom pe ten cer frem for på al der. 
Der for er bo gens under ti tel og så High 

An mel del se
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Per for man ce he le li vet’, skri ver han
på sin hjem me si de. “Al tid på vej. Al tid 
i ud vik ling. Al drig fær dig.” Bo gen
hand ler om at gøre den per son li ge
kom pe ten ceud vik ling til om drej -
nings punk tet. I hver da gen og ik ke
bare en uge om året. Der er ik ke me -
gen trøst til den træt te se nior. 

Mod slut nin gen bli ver han mere og
mere po e tisk: ”Ind i vi det på en ar -
bejds plads er ik ke en blomst, der har
sin smuk ke ste stund et el ler an det sted 
under vejs, men er et træ, der bli ver
stær kere, mere for an kret, mere fro digt 
og med stær kere rød der for hver ene -
ste ar bejds dag. 

Bo gen kom mer vidt om kring og
brok ker sig over bå de det pri va te og
det of fent li ge ar bejds mar ked, fag be -
væ gel sens rol le, se nior- og ud dan nel -
ses po li tik ken, som an kla ges for ik ke at 
ha ve for stå et, hvad der er brug for
frem ad ret tet. 

Al der spil ler en rol le
Det er godt at slå på trom me for, at
man ge langt op i åre ne kan være guld
værd ved den rig ti ge be hand ling,
uan set al der. Men al der spil ler en rol -
le. Det er en grund læg gen de kends -
ger ning, at vi med al deren bli ver mere 
og mere for skel li ge. Det be ty der og så,
at der er man ge aldren de med stor an -
ci en ni tet på en ar bejds plads, som ik ke 
bli ver bed re dag for dag, og som virk -
som he der ne ger ne vil skil le sig af med
på en an stæn dig må de.  Der for slip -
per man ik ke for en se nior po li tik, hvis
de skal lø se den op ga ve. Det er at
ven de det blin de øje til. Med al deren
kom mer der fak tisk og så an dre ud for -

drin ger til end ar bej de. 

Bo gen er bedst, når for fat teren for -
tæl ler om si ne eg ne er farin ger fra sin
egen lærings rej se. Så er han au ten tisk
og inter es sant. Store de le af bo gen er
imid ler tid byg get op om kring ci ta ter
fra eks per ter og kend te folk, som si ger
det, for fat teren ger ne selv vil le ha ve
skre vet el ler li ge selv har skre vet, og
når det sam me bli ver sagt igen og
igen,  bli ver det bare til en ci tat sam -
ling.  På man ge si der er for fat terens
eget bi drag un der en fjer de del af tek -
sten. Det  er en kendt jour na listisk stil -

art, men det er dår lig fag lit tera tur. 
Man må hil se det vel kom men, at en 

mand som Pe ter Brüchmann har skre -
vet en hel bog om, at al der dom men
rum mer mu lig he der for ud vik ling og
ik ke bare frem stil les som af vik ling og
byr de .  Er det no get man gør, når
man selv er godt på vej ind i det se -
nior po li ti ske mi ne felt? Det vil le være 
rig tig inter es sant, hvis det for al vor
lyk kes at få det på sam fun dets dags or -
den, og hvis det fører til , at op le vel sen 
af ældre byr den bli ver let tere. Men
hvis det er stat tes med et krav om træ -
ning og præsta tions frem me som om -
drej nings punkt, kan man  spør ge, om
der nu er så me get vun det. For fat teren 
får det sid ste ord: “Jeg vil ger ne ar bej -
de med ud vik ling: Jeg har ide er om
evnen til at knyt te den per son li ge ud -
vik ling med den fag li ge og få det he le
men ne ske med. Det er der ed der -
man me dri ve i!” Vel kom men til kam -
pen.

Pe ter Brüchmann, Gen era tion+     ,
High Per for man ce - he le li vet. 
Li bris Bu si ness, 2013, 

Kø ben havn 278 si der
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Der ind kal des til or di nær

Gen eral for sam ling i FU AM
Ons dag den 12. fe bru ar 2014 kl. 16.30 

i Caféen, Klo ster ga de cen tret, 
Klo ster ga de 37, Aar hus C 

Dags or den iføl ge ved tæg ter ne:

1.Valg af diri gent 

2. Be styrel sens be ret ning 
3. Fore læg gel se af det re vi dere de regn skab for 2013 

4. Fast læg gel se af kon tin gent for 2015
samt god ken del se af bud get for 2014

5. Valg af med lem mer til be styrel sen  
På valg er: Knud Ra mi an

Kir sten Trol le gaard Jør gen sen
Lis bet Thoren dahl
Hel le Snell

6. Valg af supple an ter til be styrel sen 

På valg er: Irma Mag nus sen og 

Bør ge Hel mer     

7. Valg af to inter ne re vi sorer 
På valg er:  Jens-Erik Jør gen sen 

Hen ning Gøtz sche

8. Ind kom ne for slag 

9. Even tu elt
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Bli ver du snydt af dit sund heds væ sen?

An mel del se

Af Knud Ramian

Har du talt med dit sund heds -
væ sen i dag? Jeg ved, hvor min 
læ ge bor, men hvor er mit
sund heds væ sen? 

Jeg fik fros set nog le plet ter i an sig -
tet med fly den de kvæl stof. Det var
uproble ma tisk, og de for svandt. Men
ef ter et år var de al le kom met igen. På
det tids punkt fandt jeg så ud af, at der
fand tes en langt mere ef fek tiv be -
hand ling, men den fik man ik ke til -
budt som sy ge si krings pa ti ent.  Var det 
og så på grund af min al der?  Vil le jeg
ha ve den be hand ling, måt te jeg bare
be ta le selv.  Si den da har jeg kon sta -
teret man ge for skel le på, hvad man
bli ver vi si teret til af sin læ ge, og hvad
der fak tisk fin des af be hand lings mu -

lig he der. 
”Etik og priori tering i sund heds -

væs net - hvor for et det så svært?” er
tit len på en bog, som er ud gi vet af det
eti ske råd.  Den hand ler me get om al -
der dom mens mu lig he der - for be -

hand ling i sund heds væs net. 
Si den da har jeg ledt ef ter li sten

over min dre ef fek ti ve men bi lli gere
be hand lin ger, som stil les til rå dig hed
for bor ger ne – uden at fin de den! 
”Ned priori terin ger i sund heds væ se -
net vir ker som no get, der bare kom -
mer sni gen de af sig selv. Det er ik ke
syn ligt, at no gen har truf fet be slut nin -
ger om dem. Men så dan er det ik ke i
real i te ten. Ned priori terin ger er et re -
sul tat af be slut nin ger! Alt ty der på, at

det bli ver end nu mere nød ven digt at
priori tere i frem ti dens sund heds væ -
sen. Det bli ver nød ven digt at væl ge
sund heds y del ser fra, som kun ne ha ve 
haft stor be tyd ning for bor ger nes hel -
bred.”står der i bo gen. 

Vi bli ver alt så nødt til at være op -
mærk som me på, om vi bli ver ramt af
ned priori tering. Men hvor dan gør
man det? Det får vi ik ke li ge svar på.
Man ge af bo gens te ma er vil ha ve be -
tyd ning for al der dom mens mu lig he -
der. Skal dem med man ge le ve år til -
ba ge ha ve en bed re be hand ling end
dem med de få?  Hvad gør vi, når den
med i cin ske be hand ling bli ver dyrere
og dyrere? Hvem skal ha ve den? Bo -
gen be rører bru ger be ta ling. For
hvem? En de lig duk ker livs stils syg dom -
me ne op. De duk ker jo net op op i det
se ne vok sen liv.  Er man selv med an -
svar lig for sin lun ge kræft (ryg ning), si -
ne blod prop per (mo tion) og sin suk -
ker sy ge (over vægt) el ler har man
bare været uhel dig i for hold til al le
dem, som og så har gri set med de res
livs stil uden at bli ve sy ge? Stig ma ti -
serer man men ne sker og ned priori -
terer man be hand ling af men ne sker
med dis se syg dom me? 

I flere af bo gens ka pit ler bru ges al -
der som ar gu ment for nød ven dig he -
den af priori tering, og der hen vi ses til
det pres, der kom mer fra det sti gen de
an tal æl dre. An tal let af gam le bli ver
alt så brugt som ar gu ment i en priori -
terings de bat.   Tænk, hvis man rent
fak tisk be gyn der at priori tere på det
grund lag, og det så fak tisk vi ser sig, at
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vi bli ver så me get min dre sy ge, at al
den ka ta stro fe tænk ning om kring æl -
dre byr den slet ik ke har no get på sig.
Så bli ver de gam le voks ne vir ke lig
snydt. 

Det er en lang rap port, og selv om
den er skre vet i et næ sten for stå e ligt
sprog, er man ik ke i tvivl om, at det er
de store dren ge, der le ger. Man kan
snu se til pro blem stil lin ger ne gen nem

nog le fi ne vi de o klip på Det eti ske råds 
egen hjem me si de om priori tering i
sund heds væs net. 

Kil de:
Det eti ske råd, 
”Etik og priori tering i sund heds -
væs net. Hvor for er det så svært”, 

2013,  Kø ben havn

Mere liv i gam les hver dag
Knud Ra mi an

Man skal pas se på si ne hver -
da ge. Hver da ge er som ån ded -
ræt. De kom mer helt af sig
selv, den ene ef ter den an den
uden at man an stren ger sig for
det. 

De er så selv føl ge li ge og som me ti -
der næ sten umær ke li ge - og al li ge vel
er ’ti den’ som ån ded ræt tet et af li vets
grund stof fer. Ti den er det nu, man le -
ver og ån der i, men den for svin der he -
le ti den mel lem fin gre ne på os. På den 
ene si de er hver da ge ne of te me get
ens - det er jo der for, de gør nyt te og er 
hver da ge. Det er ens he den, der gør
dem van ske li ge at skel ne fra hin an -
den. Det er og så der for, at man glem -
mer dem. På den an den si de er al le
hver da ge bå de uforudsi ge li ge som
vej ret og for skel li ge som sky er ne på
him len, men hvem hu sker en sky?

VEGA-netvær ket
Jeg har gen nem en ræk ke år været
med i ”VE GA-netvær ket”, hvor al le
inter es serer sig for gam les hver dag og

ti den vi le ver i. Netvær ket be står af
fag folk fra ud dan nel ses in sti tu tio ner og 
prak sis på ældre om rå det. Vi vil for stå
hvor dan hver da ge ne hæn ger sam -
men, og vi under sø ger, hvor dan man
kan fin de den livskva li tet, der fin des i
hver da gens ti der - øjeblik for øjeblik,
stund for stund, dag for dag. Vi fun -
derer alt så over vær di er ne i de en kel -
te tids rum, som vi le ver i.

Hvad er et godt mål tid?
Der er folk fra VE GA som har stu deret 
mål ti der. Et hjem me la vet mål tid kan
rum me et kil de væld af vær di er. Det
ska ber or den i ti den, det skal jo plan -
læg ges. Det kræ ver om tan ke. Der
skal må ske kø bes ind, så kom mer
man ud og i kon takt. Til bered nin gen
er me nings fyldt tid, træk ker på gam le
færdig he der, kan rum me min der og
kan fyl de køk ke net med duf te. Mål ti -
det i sig selv kan være en ny del se og
som me ti der en kil de til sam vær. Selv
op ryd nin gen er jo en me nings fyldt
tid. Der blev i en mål tids- under sø gel -
se kort lagt over 80 for skel li ge be tyd -
nin ger og vær di er knyt tet til mål ti det.
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Når man ik ke læn gere har mu lig -
hed for at la ve mad selv og går over til
at sæt te en frost bak ke i mi kro ovnen,
går det ud over hver da gen. Frost bak -
ker ne træk ker rig tig man ge vær di er
ud af hver da gen og er stat ter dem med 
’tom tid’.

Hvad er en god mor gen?
For no gen er der kva li tet i at gas se sig i 
sen gen til god mu sik in den da gen
træn ger sig på, for an dre er der kva li -
tet i straks at kom me igang og ud til
mor ge na vi sen el ler gå turen. For no -
gen er avi sen da gens høj de punkt, for
an dre en pla ge. Vores vær di er er helt
ind i vi du el le, og vi sø ger he le ti den at
ind ret te da gen, så vi om mu ligt får
præ cis den sammen sæt ning af vær di -
er, som vi øn sker. Er man af hæn gig af 
an dres hjælp, må man ind ret te sin
mor gen ef ter de an dres be hov.

I VE GA er der no gen, der spe ci a li -
serer sig i aft ner, ude liv, sam ta ler, ale -
ne tid, sam vær stid. Det er no get gan -
ske an det end at inter es sere sig for
søvn, mo tion, er næring og kon takt .

Der er over le vel ses vig ti ge
og der er livs vig ti ge op ga ver
Hver da ge ne hos gam le voks ne, der er 
af hæn gi ge af an dres hjælp, er sær lig
inter es san te. De res hver dag be fin der
sig nem lig i en sær lig sår bar si tu a tion.
Den er i kon stant ri si ko for at bli ve lø -
bet over en de af et be hand lings sy -
stem og en ældreple je, der ef ter bed -
ste evne og givne be tin gel ser for sø ger
at hjæl pe dem. Der er per so na le, som
skal vare ta ge ple je op ga ver ne ef fek -
tivt. Det er de over le vel ses vig ti ge op -
ga ver. Det kom mer der over le vel se
ud af, men kom mer der og så liv? Liv
kom mer der, når vi kan svare på

spørgs må let: Hvad er en god dag for
Fru Jen sen? Svaret på det spørgs mål
vi ser de livs vig ti ge op ga ver. Er in gen
op ta get af at svare på det spørgs mål,
har vi et kva li tetsproblem. For hvor -
dan kan vi bi dra ge til et godt liv, hvis
vi ik ke ved, hvad det be står af? Det er
en hel re el kon flikt hver ene ste dag,
når hen sy net til fru Jen sens øn sker til
en god mor gen skal af ve jes imod hen -
sy net til ar bejds prak sis, fag li ge pro ce -
durer, vagt pla ner og ar bejds de lin ger.

Mere liv i hver da gen
I et stort VE GA-pro jekt ”Mere liv i
gam les hver dag” vil le vi fin de ud af,
om vi kun ne være med til at ska be
vær di til vækst i hver da ge ne hos æl dre 
i 18 af de lin ger på ple je cen tre  rundt
om kring i Jyl land. Sam men med le -
del se og per so na le blev der ar bej det
med for be drin ger af fire for skel li ge
tids rum i hver da gen. Vi tal te om 1)
mere mad lav ning , 2) mere ude liv , 3)
bed re af ten- og nat te liv , og 4) bed re
sam ta ler.

 Sam men med be bo er ne an vend te
man en sær lig me to de: ”De små
skridts vej”. Den be stod i at fin de gan -
ske små ting, der kun ne ska be for be -
drin ger på det ud valg te om rå de. Ef ter
en uges tid tænk te man over, om det
var det rig ti ge valg,  og hvad man kun -
ne lære af det. Der ef ter æn dre de man
lidt på pla nen, som så blev over ve jet
og prø vet I den efter føl gen de uge. Og
så dan blev man ved med at eks peri -
men tere med at fin de de små  men
mu li ge for be drin ger og sam ti dig lær te 
man he le ti den hvad der var mu ligt og 
umu ligt. Det kom der rig tig man ge
for be drin ger ud af, som de føl gen de
eks empler vi ser.
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Mere ude liv
I Far sø be slut te de man at gøre de
grøn ne om rå der til en land bo ha ve,
for di en stor del af bru ger ne har til -
knyt ning til land bru get og li vet på lan -
det. Her kun ne man ha ve eg ne plan -
ter med ved ind flyt nin gen, og en gam -
mel Fer gu son-trak tor flyt te de og så
ind I ha ven. Der blev he le ti den ta get
små skridt. Ha ven har ud vik let sig så
grad vist, at be bo er ne kun ne ind dra -
ges i de man ge små pro jek ter. Ha vens 
lang som me til bli vel se kom men teres
af man ge, og man ge af de gam le vil
ger ne være med i plan læg nin gen af
ude li vet. Pro jek ter ne kan være etable -
ring af et bål sted, plant ning af 2
klatrero ser, 3 blom metræ er og op -
sæt ning af driv hus etc. Al le dis se små -
pro jek ter er om gi vet af et ar ran ge -
ment med kaf fe, ka kao, bag værk, fo -
to gra fering og in vi ta tion til pres sen.

Mere Mad lav ning
Som sagt dræ ner man hver da gen for
me nings fyl de og øger mæng den af
tom tid, hvis mad lav nin gen for svin -
der. Det har i pro jek ter ne i Gi ve og
man ge an dre ste der vist sig mu ligt at
la ve me get mere mad lav ning og få
me get mere del ta gel se i den. Be bo er -
ne kan ind dra ges me get i mad lav nin -
gen og mål ti der ne, hvis man tæn ker
sig om. Be bo er ne kan bru ges som le -
ven de ko ge bø ger og smags dom mere, 
der kan ind ret tes til sku er pladser i køk -
ke net og et rul le bord kan bli ve til køk -
ken bord. I før ste del af for sø get blev
der gennem ført 80 for søg med “de
små skridts vej”. Er farin ger ne fra pro -
jek ter ne er nu en del af den na tio na le
mål tids- og kost stra te gi.

Ind sat sen for mere liv i 
In ge borgs af ten liv
Nog le ste der, fx. i Far sø, har man
sam ar bej det mere med en kel te be bo -
ere om at fin de de små skridt på ve jen
til mere liv i hver da gen. I ind sat sen
hos In ge borg kom af ten per so na let
hver af ten på et af talt tids punkt ind til
In ge borg for at ta le om, hvor dan da -
gen var gå et, og hvem der vil le være
på ar bej de, når hun våg ne de næ ste
mor gen. Grad vist ud vi de de af ten per -
so na let ind sat sen til og så at smøre In -
ge borgs fød der ind, når hun var kom -
met i seng. Må let var, at In ge borg
slap pe de af, fik en bed re nat te søvn og 
at per so na let sam ti dig fik en tæt tere
kon takt til hen de. Ef ter et styk ke tid
be gynd te In ge borg at åb ne op og for -
tæl le om si ne be kym rin ger og sor gen
over sin de men te mand. In ge borg vi -
ste ty de lig glæ de over det dag li ge be -
søg in den sen ge tid. Hun be gynd te at
hil se på med be bo ere og per so na le,
hvor hun før var flov over, at de skul le
se hen de i en kørestol. Un der en af -
ten sam ta le kom det frem, at In ge borg
tid li gere læ ste man ge bø ger, og at
hun ger ne vil gen op ta ge det te. Næ ste
dag tog hun sam men med en med ar -
bej der ned på det lo ka le bi blio tek for
før ste gang i man ge år, og hun be -
gynd te at læ se  bø ger, som hun hver
uge per son ligt af le vere de på bi blio te -
ket med hjælp fra per so na let. 

An dre ste der har for sø ge ne på at
ska be bed re sam ta ler ved hjælp af de
små skridts me to de ført til, at en ulyk -
ke lig og util freds be bo er på næ sten
mira ku løs vis i lø bet af en må ned faldt
til ro og blev glad og ini ti a tiv rig. En
an den be bo er kun ne plud se lig klare
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smer te fuld sår be hand ling, når sam ta -
ler ne sam ti dig blev per son li ge og re le -
van te.

Hver da ge ne kan be ri ges
med mere vær di?
Der er sket et utal af kon kre te for be -
drin ger om kring mad lav nin gen, ude -
li vet, af ten li vet og sam ta ler ne. Vi kan
si ge, at vi med de små skridts vej er
ble vet me get bed re til at svare på
spørgs må let: Hvad er en god dag for
Fru Jen sen? Det kan na tur lig vis ik ke
un dre, at det te ud vik lings ar bej de sam -
ti dig gav et bo ost af med ar bej der til -
freds hed. Det er en stor glæ de, når
man op da ger, at man med gan ske
små mid ler kan gøre hver dags li vet
bed re for an dre. Man ge ste der har
man la det sig in spirere af re sul ta ter ne, 
og er i gang med at an ven de de små
skridt.

Al le de go de ide er og re sul ta ter ne
har været præ sen teret på kon feren cer 
og lig ger klar til brug i sær li ge ka ta lo -
ger og i en pje ce ”Mere liv i gam les
hver dag”. Re ak tio ner ne på pje cen vi -
ser, at kon flik ten mel lem de over le vel -
ses vig ti ge op ga ver og de livs vig ti ge
op ga ver er helt re el. En om rå de le der i
en stor kom mu ne sag de ef ter læs ning
af pje cen om re sul ta ter ne: Det er rig tig 
inter es san te re sul ta ter, I har op nå et,
men det er jo ik ke no get fag fol ke ne
skal ta ge sig af. Det har vi de fri vil li ge
til. For valt nings che fen i kom mu nen
var glad for pje cen og send te den vi -
dere til che fen for det fri vil li ge ar bej de, 
og der ske te ik ke yder li gere. Kom mu -
nen har dog valgt at styr ke løs nin gen
af de livs vig ti ge op ga ver ved i en del
en af kom mu nen at sat se på ud vik ling
af det ameri kan ske kon cept “Eden Al -

ter na ti ve”.  “Eden al ter na ti ve” vi ser
ve je til at kom me en som hed, keds om -
hed og hjæl pe løs hed til livs, og de kan  
bru ge man ge af ide er ne fra ”Mere liv i
gam les hver dag”. 

Vi tror, at det bli ver ty de li gere og ty -
de li gere, at be folk nin gen for ven ter, at
hjælp og ple je skal kun ne bi dra ge bå -
de med over le vel se - og med et liv, der 
er værd at le ve i. Det kræ ver, at de
livs vig ti ge op ga ver og så bli ver løst.
Hvis op ga ver ne kun ne lø ses af de
pårøren de og de fri vil li ge ale ne, var
de løst. 

Hvad kan vi an dre lære? 
Man kan godt ar bej de med til værel -
sens store spørgs mål, men “De små
skridts vej” vi ste sig at være en vej til
mere liv i hver da gen hos men ne sker,
der var me get af hæn gi ge af an dres
hjælp.  På de in vol vere de ple je cen tre
er der kom met mere mad lav ning,
mere ude liv, bed re af ten liv og bed re
sam ta ler. Mere liv i hver da gen har jo
vær di i sig selv, men læ ser man mel -
lem lin jer ne, hand ler det om mere
end bare mad lav ning, ude liv, af ten liv
og sam ta ler. Vi fandt nog le bud på,
hvad vær di til væk sten mere gen erelt
be stod i. 

· Der kom mere fyl de i hver da gen -
min dre tom tid

· Der blev øget del ta gel se - flere mu -
lig he der for rol ler og ak ti vi tet

· Mere og bed re kon takt - Mere sam -
vær og flere og bed re (mere nær -
væren de) sam ta ler

· Stør re rå derum - flere val gmu lig he -
der, mere an svar

· Mere or den i ti den - ty de li gere ryt -
me i dage, uger og år sti der.
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Den ne lil le li ste kan fak tisk in spirere 
os an dre til, hvor og hvor dan vi kan
le de ef ter vær di til vækst i li vet. Vi kan
for det før ste få øje på hver da ge ne.
Dis se vær di er er jo til ste de i hver ene -
ste af da gens stun der.  For det an det
kan man bru ge li sten og stil le sig selv
spørgs må le ne med tan ke på si ne mor -
gen er, si ne efter mid da ge el ler si ne lør -
da ge: Hvor dan kan jeg skaf fe mig
mere fyl de, del ta gel se, kon takt, stør re

rå derum og mere or den? For det tre -
die kan man og så bru ge “de små
skrids vej”. Man kan star te med den
mind ste for an dring, man tror, der gør
en for skel – se, hvad der sker, lære af
for sø get og ta ge et skridt til osv osv. Vi
ved, at det lyk kes bedst, hvis man gør
det sam men med an dre.  Det  kun ne
man må ske gøre I FU AM? 

· Høj lund, B. and T. D. Le (2010). “Med ar bej der dre ven in no va tion gi ver nyt liv på 

ple je cen tre.” Geron to lo gi 26(4): 4-7.

· Høj lund, B. (2010). Liv i køk ke net. Do ku men tar film og bog Oden se, Er hvervs skol rnes For lag.

· Ra mi an, K., et al. (2013). “Re ha bi li tering af hver da ge.” Geron to lo gi 29(1): 4.

· Ra mi an, K., Ed. (2010). Mere liv i gam les hver dag. VEGA-netvær ket. År hus, 

Cen ter for kva li tet sud vik ling, Re gion Mid tjyl land.

Hen vis nin ger

De ar bej den de se niorer 
klarer sig gen nem kri sen
En op gørel se af be skæf ti gel sen for delt 
på al ders grup per før og ef ter kri sen 
vi ser, at be skæf ti gel sen fra 2000 til
2011 er fal det med 2 pro cent point
blandt 30 – 59-åri ge. I sam me perio de 
er be skæf ti gel sen fal det 14 pro cent -
point for un ge un der 30 år, og ste get 
med 13 pro cent point for æl dre over

59 år.

Ar bejds mar keds for sker Per Kongs -
høj  Madsen fra Aal borg Uni ver si tet
for klarer ud vik lin gen af be skæf ti gel -
ses fre kven sen:

”Dels ser vi, at den æl dre be folk -
ning har en hø jere ud dan nel se end
tid li gere – samt et bed re hel bred, hvil -

ket beg ge er for hold, der re sul terer i,
at folk bli ver læn gere på  ar bejds mar -
ke det. Dels hæn ger det sam men med
til ba getræk nings re for mer ne, hvor
sær ligt efter løns re for men al lere de nu
be ty der, at flere bli ver på ar bejds mar -
ke det til de 62 år i ste det for at træk ke
sig til ba ge som 59 -åri ge.” 

Der er alt så mas ser af ar bejds kraft i
de ar bej den de se niorer og er farin ger -
ne fra efter løns re for men vi ste, at der
ik ke kom mer flere un ge i ar bej de for di 
de gam le hol der. 

Kil de: 
Sam spil, Ud gi vet af Ar bejds mar keds -
styrel sen nr. 59/2013
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8. Ja nu ar: Me ning med al der dom men
Op læg: Lil ly Bent sen, FU AM
Ar bejds li vet er mere end løn. Det til by der må ske og så en me ning med det he le. På et 
tids punkt skal man fin de me nin gen selv. Et op læg om at få øje på mu lig he der ne for
me ning og en for tæl ling om, hvor dan ar bej det som en slags ”tov hol der” for så vel
dan ske som uden land ske fa mi li er gi ver me ning.

12.fe bru ar: Vær dig hed
Op læg: Dor the Laust sen 
Hvad er vær dig hed? Vær dig hed er no get, no gen me ner, vi kan ha ve ret til fx. ret ten
til en vær dig al der dom, en vær dig død. Så er vær dig hed no get, der kom mer ude fra. 
Det kan og så være en må de at le ve på - at le ve et vær digt liv. Så er det no get der
kom mer inde fra, og som man for sø ger at hol de fast i - må ske på trods.

12.marts: Al der dom mens res sour cer
Op læg: Sy geple jer ske og coach Ag ne te Fen svig 
Hver al der mø der si ne ud for drin ger og har si ne res sour cer. Er det de sam me res -
sour cer, man har brug for til at mø de al der dom mens ud for drin ger med? El ler er der
nye res sour cer man skal ud vik le, og hvor dan gør man det? Kan vi ta le om sær li ge se -
nior kom pe ten cer? 

9.april: Køre kor tet – hvor vig tigt er det?
Op læg: To ve Holm, FU AM
 Det er lø ben de til de bat, hvor når æl dre skal und la de at for ny de res køre kort. For
nog le bli ver det en stor ud for dring, når man på grund af fy si ske svag he der ik ke læn -
gere kan køre bil. Hvad gør ta bet af køre kor tet ved selv fø lel sen og hvad gør bi -
lmang len ved hver da gen? Hvad er det, der sker? Og hvad gør man ved det?

14. maj: Tænk din be gra vel se.  Som stil hed, som sorg el ler som sammen komst? 
Op læg: Trau te Lar sen, FU AM
En dag kom mer man til at tæn ke over sin egen be gra vel se?  Tæn ker man tan ken til
en de?  Hvor og hvor dan øn sker vi at bli ve be gra vet? Der er me get at for hol de sig til.
Hvem skal vi drøf te det med? Hvor me get skal man selv be stem me? Hvem skal der
ta ges hen syn til? Hvor dan be slut ter man og hvor dan får man sin vil je?

Al le mø der er fra kl. 14.30 til 16.30 (obs.! 8. ja nu ar kl. 14-16)
i Ca fe en, Klo ster ga de Cen teret
Klo ster ga de 37, År hus C

Mø der ne er åb ne for al le. 
Det ko ster 25 kr. inklu si ve kaf fe, te og ka ge

Mø de lo ka let har tele slyn ge.

(Se kortskit se på bag si den af om sla get)
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