− fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus

Kærlig Kommune
− fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus

Kærlig Kommune

− fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus
Copyright © 2013
Mandag Morgen Innovation ApS
Valkendorfsgade 13
1009 København K
Tlf.: 33 93 93 23
Web: www.mm.dk
Mandag Morgen
Anne Kjær Skovgaard, projektchef og projektleder
Liv Fisker, analytiker
Clara Dawe, projektkoordinator
Martin Skovbjerg Jensen, projektkoordinator
Astrid Læssø Christensen, direktør
Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Tlf.: 89 40 20 00
Web: www.aarhus.dk
Kontakt: Thune Korsager
Redigering
Stine Carsten Kendal, Kendal – medier og kommunikation
Design
Anne Sofie Bendtson, Mandag Morgen
Korrektur
Martin Lund, Retskrivningspolitiet
Fotografier
Fotografier er stillet til rådighed af Aarhus Kommune
Fotografiet på side 8 er taget af Niels Åge Skovbo
ISBN: 978-87-93038-04-2

Indhold

Forord: Kærlighed og frihed 						

07

Læsevejledning 							

09

Kærlig Kommune i tal 						

10

Kurs mod den kærlige kommune 					

11

Portræt: Ekspert i at være borger − Dorthe Laustsen 			

14

Medarbejderperspektiv: Vi skal gøre os selv arbejdsløse 			

16

Case: Kommune med sjæl – børn, dyr og planter 				

22

Case: Borgermagt 							

24

Portræt: Vi tænker arme og ben tilbage på borgerne − Marianne Nasseri

26

Borgerperspektiv: Forvent mere 					

28

Case: Brev fra kommunen 						

32

Case: Plejeboliger med sjæl, høns og hotdogs 				

35

Portræt: Skønhed og generøsitet − Hosea Dutschke 			

36

Lederperspektiv: En leder at varme sig ved 				

38

Portræt: Direktør med det lange lys på − Niels Højberg 			

44

Teknologiperspektiv: Frihedsteknologi 					

46

Case: Eksperimentarium for velfærdsteknologi 				

50

Portræt: Forpligtet til fællesskabet − Jacob Bundsgaard 			

52

Hvordan er debatoplægget blevet til?
Dette debatoplæg er skrevet af Mandag Morgen på
opdrag af Aarhus Kommune. Aarhus Kommune og
Mandag Morgen samarbejder, fordi vi mener, at der
er behov for en grundlæggende debat om, hvordan
fremtidens velfærdssamfund skal se ud. Mandag
Morgen har fulgt området i mange år, og sætter det på
dagsordenen ved at vise konkrete eksempler på, hvordan nytænkning kan føre til bedre velfærd. I Aarhus
Kommune er man i gang med grundlæggende at gentænke velfærden. Ambitionerne er høje og ønsket er
at skabe en kærlig kommune, hvor borgerne har mere

magt, og hvor velfærden bliver skabt i fællesskaber.
Eksemplet fra Aarhus kan inspirere og sætte billeder
på, hvordan fremtidens velfærd kan se ud.
Mandag Morgen er alene ansvarlig for de redaktionelle valg og den endelige tekst. Research og interview til debatoplægget er gennemført af Mandag
Morgen i maj og juni 2013. Mandag Morgen har talt
med politikere, direktører, ledere og medarbejdere
fra Aarhus Kommune samt borgere og organisationer i Aarhus.

Personer, vi har talt med
Annemarie Zacho-Broe, kontorchef,
Medborgerskab og Folkesundhed
Arne Petersen, formand, Brugerrådet på
Lokalcenter Sønderskovhus
Bente Braad Klausen, sygeplejerske,
Sundhedsenheden Område Nord
Birgit Mikkelsen, chefkonsulent,
Velfærdsteknologisk Enhed
Bjarke Østergaard, chef, HR-Kommunikation
Bodil Petersen, frivillig, Lokalcenter Sønderskovhus
Carol Kristensen, visitator, Visitationslinjen
Dorte Carlsen, teamleder, Sundhedsenheden
Område Nord
Dorthe Laustsen, rådmand, Magistratsafdelingen
for Sundhed og Omsorg
Hosea Dutschke, direktør, Magistratsafdelingen for
Sundhed og Omsorg
Iben Brandenburg, sundhedsfaglig konsulent,
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
(forhenværende projektleder, Vikærgården)
Inger Kirk Jordansen, specialkonsulent,
Velfærdsteknologisk Enhed
Ivan Kjær Lauridsen, kontorchef,
Velfærdsteknologisk Enhed
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune
Jette Harreskov, områdechef, Område Vest
Karin Storr, specialkonsulent, HR og Jura i
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
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Kathrine Maltha, chef, Visitationen
Leif Østergaard, borger, Grib Hverdagen
Lene Hartig Danielsen, chef, Borgerservice
Lise Kofoed, frivillig, Folkestedet
Louise Koppel, implementeringsassistent,
Velfærdsteknologisk Enhed
Marianne Keiser, frivilligkoordinator, Område Nord
Marianne Nasseri, teamleder, plejeboligerne
Abildgården
Merete Tonnesen, projektleder, Grib Hverdagen
Mette Halkier, projektleder, Velfærdsteknologisk
Enhed
Morten Ilsøe, områdechef, Område Syd
Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune
Nikolaj Henningsen, leder, Strategi og Innovation
Per Rasmussen, formand, Oplysningsforbundet for
Senior-It
Pernille Grundvad Schmidt, hjemmetræner,
Område Marselisborg
Peter Kaas, chefkonsulent, Folkestedet
Randi Leth, visitator, Visitationslinjen
Sascha Munk Petersen, SOSU-assistent,
Lokalcenter Carl Blochs Gade
Søren Sørensen, jurist, HR og Jura i
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Thune Korsager, forvaltningschef,
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Tove Jørvang, formand, Ældre Sagen i Aarhus

Forord

Kærlighed og frihed

”K

ærlighed og frihed,” siger vi. Det er kerneværdier i fremtidens kommune. Du
undrer dig måske over ordvalget og synes, det lyder lidt af gammel hippie.
Men velfærdssamfundet er ikke et forsikringsselskab. Vi må ikke forfalde til
bare at yde livslang kompensation for tabte evner og forsvundne relationer. I stedet skal vi
tænke rehabilitering, velfærdsteknologi og medborgerskab.
Du skal støttes, indtil du kan gå selv. Du skal skubbes ud over kanten, så du finder ud af,
at du godt selv kan flyve. Og når du først er på vingerne og ikke længere har brug for hjælp,
kan du finde en flok og være noget for andre.
Den kærlige kommune støtter, skubber og slipper fri. Rehabilitering og velfærdsteknologi
sigter mod, at borgerne skal klare sig selv bedst muligt og længst muligt uden kommunal
indblanding. Frihed til at børste sine egne tænder. Frihed til at leve efter sin egen
døgnrytme frem for andres arbejdsrytmer. Eller bare frihed til selv at tørre sig i den bare.
Medborgerskabet og kærligheden skal mobiliseres på ny. En datters eller svigersøns
beretning om livet, en snak om barndommen eller om børnebørnenes skolegang kan
aldrig erstattes af en samtale med en hjemmehjælper. Og et knus fra en gammel ven eller
god nabo kan ikke erstattes af den nænsomme berøring fra plejepersonalet.
Vi har kort sagt brug for hinanden i vores velfærdssamfund. Ikke fordi vi skal spare
penge. Ikke for at nedlægge arbejdspladser. Ikke for at snuppe frivillige for næsen af de
mange hårdtarbejdende foreninger. Men for mere velfærd og for mere nærhed.
Det er ikke noget særligt for Aarhus. Alle landets kommuner arbejder med at lære,
hvordan kommunen kan skubbe i retning af, at borgerne gør mere for sig selv, for hinanden
og med hinanden. Det er en svær opgave. Hvordan kan man som kommune drive en
udvikling, der dybest set slutter der, hvor der ikke længere er behov for kommunen?
Svaret er ikke fundet i Aarhus, men vi er kommet tættere på de dilemmaer, diskussioner
og debatter, som skal tages op.
For der er behov for debat om, hvordan vi vil leve vores liv, når vi er unge, når vi får børn,
og når vi bliver gamle. Det handler blandt andet om, hvilke roller vi vil spille som borgere,
medborgere og medarbejdere, og om, hvilken rolle kommunen skal tage – og måske især
ikke tage. En debat, alle bør deltage i. Borgere, ledere, medarbejdere, organisationer og
politikere i Aarhus, i landets 97 andre kommuner og på Christiansborg. Vi ønsker en bred
debat om, hvordan fremtidens velfærd skal formes, og hvordan den skal opleves.
Med dette oplæg vil vi gerne åbne debatten. Vi håber at høre fra jer.
Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune
Hosea Dutschke, direktør, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
Astrid Læssø Christensen, direktør, Mandag Morgen Velfærd

7

Xxxxxxxx – Xxxxxxxxx

8

K ærlig K ommune

Læsevejledning

Læsevejledning

”Kærlig Kommune” er et oplæg til debat om, hvordan vi skaber en kommune, hvor
borgerne er friere, hvor velfærd bliver skabt i fællesskaber, og hvor der er bedre plads til
kærligheden. I debatoplægget finder du artikler, cases og portrætter, der sætter ord og
billeder på Aarhus’ pejlemærker i kursen mod den kærlige kommune. Nedenfor kan du
få et overblik over debatoplægget, så du kan starte der, hvor det er mest relevant for dig.
ARTIKLER
Den indledende artikel, ”Kurs mod den kærlige kommune”, giver dig et overblik over
Aarhus’ opskrift på den kærlige kommune. De øvrige artikler præsenterer forskellige
perspektiver på forandringerne. I ”Vi skal gøre os selv arbejdsløse”, ”Forvent mere” og ”En
leder at varme sig ved” anskuer vi den kærlige kommune fra henholdsvis medarbejdernes,
borgernes og ledernes vinkel, mens artiklen ”Frihedsteknologi” sætter fokus på, hvordan
velfærdsteknologi bidrager til at gøre borgerne mere frie og uafhængige. Alle artikler
indledes med debatspørgsmål, der kan være med til at sætte gang i diskussionen.
PORTRÆTTER
Portrætterne tegner billeder af nogle af de personer, der er med til at drive forandringerne
i Aarhus Kommune. Du kan møde rådmanden, teamlederen, direktøren, stadsdirektøren
og borgmesteren og få deres perspektiver på den kærlige kommune.
CASES
Casebeskrivelserne viser glimt af, hvordan medarbejderne i Sundhed og Omsorg arbejder
med at realisere visionen om den kærlige kommune.
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Aarhus Kommune

Borgernes oplevelser

✳ 319.094 personer bor i Aarhus Kommune

✳ 84 pct. er tilfredse med den personlige pleje, de får

✳ 19.498 personer arbejder i kommunen

✳ 83 pct. oplever, at de får hjælpen på et tidspunkt,
der passer ind i deres døgnrytme

✳ Ca. 6.500 personer arbejder i Magistratsafdelingen for
Sundhed og Omsorg (svarer til 4.480 fuldtidsstillinger)

✳ 55 pct. oplever, at personalet støtter dem i at klare
de daglige gøremål
✳ 71 pct. er tilfredse med deres velfærdsteknologiske
løsninger

Flere ældre, færre penge

✳ 55 pct. deltager i aktiviteter eller samvær med
familie og venner mindst en gang om ugen

✳ I 2007 var der 36.000 borgere over 65 år i Aarhus
Kommune. I 2012 var der 43.000
✳ I 2011 og 2012 blev der sparet 183 millioner kr. på
sundheds- og omsorgsområdet. I 2013 skal der spares
yderligere 66 millioner kr.

Kilde - Brugerundersøgelse af fritvalgsordningen, Magistratsafdelingen
for Sundhed og Omsorg, november 2012.

Færre får hjemmehjælp
Pct. borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp

✳ I Aarhus Kommune er andelen af borgere over 65 år,
der får hjemmehjælp, faldet fra 29,3 pct. i 2008 til 17,9
pct. i 2013

35,0
29,3

30,0

✳ I 2007 blev der i gennemsnit tildelt 4,1 timers hjælp
om ugen pr. hjemmehjælpsmodtager. I 2013 er det faldet
til 2,9 timer om ugen
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✳ Fra 2012 er der afsat 10 millioner kr. årligt til ny
velfærdsteknologi
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Kilde — Økonomistaben, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
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✳ I 2011 gennemførte 654 borgere et rehabiliteringsforløb i projektet "Grib Hverdagen". I 2012 var det 1.515
borgere
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Kurs mod den kærlige kommune

Kurs mod den
kærlige kommune

B

orgerne sagde, at det vigtigste i mødet med kommunen var at blive set, hørt og forstået som mennesker
og at opleve nærvær, tryghed og reel interesse fra
kommunens medarbejdere. Det vigtigste for medarbejderne i kommunen var saglighed, grundighed og at overholde
reglerne. Det viste resultatet af en undersøgelse blandt
både borgere og medarbejdere i 2007 i Aarhus Kommune.
Aarhus Kommune kunne ikke leve med den slående forskel mellem borgernes og medarbejdernes syn på, hvornår
kommunen gjorde det godt, fortæller Hosea Dutschke, direktør i Sundhed og Omsorg. Derfor blev undersøgelsen
startskuddet til en ny strategi.
Strategien har fem ledetråde. Sundhed og Omsorg skal
nu give ’al magt til borgerne’, ’holde borgerne væk’, ’slippe
medarbejderne fri’, ’være sammen med borgerne’ og udøve
’ledelse med vilje’. Tilsammen skal retningslinjerne føre til,
at kommunen nærmer sig borgernes oplevelse af, hvad der
er vigtigt i mødet. Sagt med store ord vil Hosea Dutschke
og hans kollegaer gerne skabe en kommune, hvor der er
plads til kærlighed.
De ved dog godt, at mange andre end de kommunale
chefer er med til at bestemme, om den mission lykkes.
En ny slags kommune kan kun bygges op, hvis der er opbakning fra lovgiverne på Christiansborg, fra politikerne
i Aarhus, fra ledere og medarbejdere i kommunen og fra
deres fagforeninger. Og så skal der selvfølgelig være støtte
at hente hos de borgere, der bor i Aarhus og er i berøring
med Sundhed og Omsorg, og hos deres pårørende.
Opgaven er altså ikke let. Men den skal løses, siger stadsdirektør for Aarhus Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen, Niels Højberg.
”Vi bliver nødt til at genopfinde velfærdssamfundet på
en ansvarlig og ordentlig måde, der også respekterer, at det
er borgerne, der udgør kommunen,” siger Niels Højberg.
Arbejdet er i gang i Aarhus, og der er brug for råderum
fra politikerne på nationalt niveau:
”I kommunerne har vi et stort behov for frihed til at
fortsætte den kæmpe omstilling og effektiviseringsøvelse

”I kommunerne har vi et stort behov
for frihed til at fortsætte den kæmpe
omstilling og effektiviseringsøvelse
af velfærdsstaten, som vi har gang i.”
Niels Højberg

af velfærdsstaten, som vi har gang i,” siger Niels Højberg.
Men den nationale debat om velfærd gør det ikke altid
nemt for kommunerne at lave forandringer. Thune Korsager, forvaltningschef i Sundhed og Omsorg, oplever, at
kommunerne ofte får rollen som den grådige ulv, som bare
er interesseret i at sætte tænderne i flere servicereduktioner, men som "heldigvis" er lænket af Christiansborg.
Utilfredsheden kan hurtigt vokse, hvis de nye løsninger
ikke suppleres af en national diskussion om, hvad velfærd
er, og hvorfor det er vigtigt at kunne klare sig selv og hjælpe
hinanden.
Stadsdirektøren er forsigtig optimist: ”Dagsordenen buldrer af sted. Ikke bare i Aarhus, men også i landets øvrige
kommuner. Så der er ingen tvivl om, at vi kommer til at
skabe nye kommunale fællesskaber i de kommende år,” siger Niels Højberg.
GIV OS EN NY SERVICELOV
Den gældende lovgivning på social- og sundhedsområdet
er med til at lægge sten i vejen for forandringerne. Serviceloven lægger for eksempel op til, at velfærd er en service på
linje med en klipning hos frisøren, som borgerne bestiller
og modtager. Det skaber ifølge direktør i Sundhed og Omsorg, Hosea Dutschke, et forkert billede af, hvad velfærd er.
”Velfærd bliver skabt i fællesskaber, hvor kommunen
11
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”I Kina spiser de hunde, og
forældrene kan sagsøge deres
børn, hvis de ikke tager sig af dem.
Det er nok lige i overkanten for os
herhjemme, men vi skal insistere
på, at vi har en forpligtelse over
for hinanden. Pårørendepligten.
Vi har et ansvar.”
Hosea D utschke

kan spille en rolle, men ikke alene. Opgaven er at give plads
til, at andre kan være med til at skabe velfærden og samværet mellem mennesker. Familien er naturligvis bedre til
personligt nærvær, end kommunens medarbejdere er,” siger Hosea Dutschke.
Det tager Serviceloven ikke højde for. Den siger, at kommen har pligt til at drage omsorg, mens de pårørende kun
skal give praktisk hjælp. Hosea Dutschke vil hellere vende
forpligtelserne om:
”Jeg vil derhen, hvor vi i kommunen er med til at skabe
nogle rammer, som gør, at de pårørende har bedre overskud til at drage omsorg for et familiemedlem, der er syg.
Vi kan for eksempel tilbyde familien hjælp til rengøring,
græsslåning og vinduesvask. Og vi kan give medmenneskelig støtte til de pårørende. Det kan være at sidde og
snakke sammen, at spise sammen eller gå en tur. Det er
bedre både for kommunens budgetter og – sat på spidsen –
for kærligheden mellem mennesker.”
For vi har et ansvar over for vores familiemedlemmer,
mener direktøren:
”I Kina spiser de hunde, og forældrene kan sagsøge deres
børn, hvis de ikke tager sig af dem. Det er nok lige i overkanten for os herhjemme, men vi skal insistere på, at vi har
en forpligtelse over for hinanden. Pårørendepligten. Vi har
et ansvar.”
SLÅ AUTOMATPILOTEN FRA
Særligt medborgerskab og frivillighed er politisk kontroversielle temaer, hvor Aarhus savner, at de nationale politikere tager lederskab.
Et eksempel på nationalt lederskab er den britiske premierminister, David Cameron, der siden 2010 har udfol12
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det sin vision om ”Big Society”, der skal inddrage flere
borgere i samfundsopgaverne, fortæller forvaltningschef
Thune Korsager.
”Man kan altid diskutere indholdet og strategien, men
premierministeren har været retningsangivende og insisterende, og har taget de tæsk, som man får, når man sætter
sig for at lave radikale forandringer. Skal man flytte et folk,
kræver det lederskab, og det savner vi.”
Thune Korsager efterlyser konstruktive tilgange og løsninger fra beslutningstagerne inde bag murene på Borgen,
hvor berøringsangsten lurer.
”Når vi taler medborgerskab, så kræver det et opgør med
en mentalitet om, at den offentlige sektor er et forsikringsselskab, som skal kompensere borgerne for tab af kærlighed og nære relationer. Den offentlige sektor kan aldrig erstatte nærheden fra familie og venner, men ramaskrig om
tab af arbejdspladser og udhuling af velfærdsstaten synes
af overdøve hele diskussionen,” siger Thune Korsager.
Politikerne skal slå automatpiloten fra, lyder opfordringen fra forvaltningschefen. De skal løfte blikket fra interesseorganisationernes og fagforeningernes snævre interesser
til samfundets interesser på langt sigt.
”Vi får på puklen af fagforeningerne og interesseorganisationerne med det samme, når vi for eksempel inviterer
frivillige ind på vores plejehjem. Der kunne vi godt bruge
noget opbakning fra Christiansborg og et andet fokus i den
nationale debat,” siger Thune Korsager.
UNDSKYLD VI RODER
For medarbejderne i Sundhed og Omsorg betyder den nye
strategi ændringer i jobbeskrivelsen. De skal ikke længere
vaske borgerens hår eller skrælle hendes kartofler, men i
stedet træne med hende, så hun kan selv. Skiftet til fokus på
mere selvhjulpne borgere involverer også de nyeste teknologiske hjælpemidler. Medarbejderne er bindeleddet, når
den selvbetjente loftlift, fullservicetoilettet eller spisearmen skal give mere frihed i det daglige for borgerne.
Læs mere i artiklen ”Frihedsteknologi”.
Nogle medarbejdere skal tage brydegreb med deres ”omsorgsgen” for at holde op med at gøre ting for borgerne og
i stedet hjælpe dem med at gøre det selv. Dertil kommer, at
de nye rutiner kan være besværlige i starten.
Men den tid og de kræfter, som medarbejderne bruger i
omstillingen, skal tænkes som en investering i, at borgene
har energi til at gøre mere. Derfor er en af de nye opgaver for
medarbejderne at blive gode til at finde mål sammen med
borgerne. Er borgerens første mål, at han gerne vil tilbage til
at kunne sove i dobbeltsengen med konen frem for i hospitalssengen, eller handler det om, at han vil kunne gå en tur?
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Medarbejdernes tid som robotter med minuttal for
alting er forbi med den nye strategi. Tre minutter til
barbering og syv minutter til støvsugning hører fortiden
til. De nye frihedsgrader til medarbejderne gør ikke altid
mødet med borgeren let. Det stiller for eksempel store krav
til medarbejdernes kommunikationsevner, når barriererne
for, at borgeren selv kan dosere sin medicin, skal findes.
Læs mere i artiklen ”Vi skal gøre os selv arbejdsløse”.
Den nye måde at arbejde på er også en udfordring til lederne, som er opdraget til at skulle styre og afrapportere
med standarder og tidsskemaer. Når SOSU-hjælperen selv
skal vurdere, hvor det er vigtigst at tage fat, for at borgeren
selv gør rent om et halvt år, mister excel-arket sin magt. Og
når medarbejderne skal komme på arbejde med hele deres
personlighed, kan indsatsen ikke standardiseres.
Læs mere i artiklen ”En leder at varme sig ved”.
Strategien med de fem ledetråde inviterer til at blive
skældt ud, jublet over og diskuteret. Ledetrådene skal sætte
målene for det daglige arbejde på spidsen og dermed få
medarbejderne med i debatten om, hvad kerneopgaverne
er. Og de har skabt både debat og vrede. Blandt andet hev
medarbejderne ledetrådene frem i en demonstration foran
Rådhuset. Men det bekymrer ikke direktøren.
”Det betyder jo både, at vores medarbejdere er dybt engagerede, og at de havde forholdt sig til vores nye strategi,”
fortæller Hosea Dutschke begejstret.
BORGERNE FÅR MERE PLADS
For nogle borgere føles den nye måde at arbejde på, som
om kommunens medarbejdere trækker sig væk og ikke
længere vil hjælpe. Der er frygt for, at den gode relation
til SOSU-hjælperen bliver erstattet af en maskine. Men det
store mål er, at arbejdet i Sundhed og Omsorg, hvad enten
man er leder, medarbejder, frivillig eller borger, giver bedre
plads til kærligheden. Det kan være i helt konkret forstand,
når frivillige i cafeen på lokalcentret inviterer til singleaften. Men også i overført forstand, når der er ”tough love” i
genoptræningen.
Nogle gange handler det bare om, at kommunen ikke
skal stå i vejen for forhold mellem mennesker.
”Kommunerne har arbejdet benhårdt på at professionalisere en masse relationer. Resultatet er blevet, at når min
mor kommer på plejehjem, så tænker jeg: ’Okay, så har de
styr på, at hun har det godt.’ Jeg bliver overflødig som søn.
Det er selvfølgelig fuldstændig forkert, men det er sådan,
det har virket,” siger Hosea Dutschke.
Han er bekymret for, at når der ikke er behov for, at vi

LEDETRÅDENE
KORT FORTALT
Sundhed og Omsorgs strategi ”Ledetråde til et bedre liv” så
dagens lys i 2010. For at gøre strategien til virkelighed blandt
medarbejderne blev fire ledetråde sendt ud til alle teamledere
i lokalområderne. Hver ledetråd var skrevet på små kort, der
lige kunne være i lommen. Så var ledetrådene nemme at hive
frem i dagligdagen. Teamlederne fik til opgave at dele kortene
ud til medarbejderne og sætte gang i en dialog om ledetrådene.
I 2012 blev ledetrådene version 2.0 lanceret, nu med en
femte ledetråd om ledelse. Den femte ledetråd skulle sætte
fokus på, hvilke kvaliteter det kræver af lederen at skabe de
forandringer, som de fire andre ledetråde udstikker.
Samtidig blev der udnævnt ni ledetrådsagenter, en fra
hvert lokalområde, der skulle være med til at understøtte, at
ledetrådene fik liv ude i lokalområderne. Ledetrådsagenterne
rejser fortsat rundt til forskellige teams i Sundhed og Omsorg
og tilbringer 4-5 uger sammen med teamleder og medarbejdere.
Ved at tage ledetrådene op i konkrete sager og problemstillinger
med teamledere og medarbejdere, skal ledetrådsagenterne
sikre, at strategien bliver praktiseret i hverdagen i mødet med
borgerne.
De fem ledetråde:
✳ Vi holder borgerne væk ... fordi de gerne vil klare sig selv.
✳ Al magt til borgerne ... fordi det er dem, vi er her for.
✳ Vi er sammen med borgerne ... fordi det er i mødet med
 borgeren, at den gode omsorg skabes.
✳ Ledelse med vilje ... fordi succes afhænger af god ledelse.
✳ Slip medarbejderne fri ... fordi arbejdsglæde og
nytænkning forudsætter frihedsgrader og faglighed.
Se også www.de5kort.dk

hjælper vores gamle forældre med at skovle sne, ja, så kommer vi slet ikke på besøg, men nøjes med et opkald.
”Vi har kørt de personlige – og kærlige – relationer ud på
et sidespor uden at ville det,” siger Hosea Dutschke.
Direktøren er i stedet fortaler for, at kommunen skal
slippe borgerne løs til at hjælpe hinanden. Det kan være
som frivillige på ældrecentrene, som besøgsvenner, i spiseklubber eller som motionister i fællesskab.
Læs mere i artiklen ”Forvent mere”.
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DORTHE LAUSTSEN
Nu: Rådmand i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
siden 2006.
Før: I Aarhus Byråd for SF 1978-1985 og igen siden 1994.
Fagkonsulent i Aarhus Kommunes børne- og ungeafdeling og
daginstitutionsleder i 34 år. Uddannet pædagog, konsulent og
BA i pædagogik.
Desuden: Blev i juli 2012 alvorligt kvæstet i en trafikulykke
og er lam fra brystet og ned. Vendte tilbage til jobbet som
rådmand ni måneder efter ulykken.
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Portræt

Dorthe Laustsen

Ekspert i at være borger

”N

år galt skulle være, så er det en gave, at jeg er
et sted, hvor jeg kan bruge mine erfaringer.”
Sådan siger rådmand for Sundhed og Omsorg Dorthe Laustsen om den trafikulykke, der i juli 2012
nær kostede hende livet og lammede hende fra brystet og
ned. Nu er hun tilbage på Rådhuset og trækker på de førstehåndserfaringer, hun har fået med sin egen forvaltning,
når hun til hverdag får hjælp til dagligdags gøremål som
personlig pleje, transport og rengøring.
”Selv om jeg synes, vi er gode til at have fingeren på pulsen, mærker jeg også på min egen krop, hvor vi ikke gør det
godt nok. Vi er ikke dygtige nok til at anerkende, at det er
borgeren og ikke fagpersonalet, der er ekspert i borgerens
eget liv. ”
Og der er flere steder i systemet, hvor hjulene godt kunne
trænge til at blive smurt, mener Dorthe Laustsen. Det gælder eksempelvis, når man skal hjem fra hospitalet til den
kommunale hjemmepleje. Men det gælder også, når der er
vagtskifte hos dem, der hjælper én derhjemme.
”Så sent som i sidste uge oplevede jeg, at der gik ged i den
en meget tidlig morgen, hvor jeg skulle på hospitalet. Aftalen var, at nattevagten skulle hjælpe mig i bad, så jeg var klar
kl. 6. I stedet kom dagvagten, som havde alt for travlt til at
kunne nå det, og derfor blev det helt unødvendigt en meget
hektisk morgen. ’Sig mig engang, snakker I ikke sammen?’
måtte jeg jo spørge dem. I mit job duer det altså bare ikke.”
Den slags oplevelser kommer med på arbejde, og det
giver politikeren et mere kvalificeret udgangspunkt for at
udvikle den hjælp, hun selv og mange andre aarhusianere
får fra kommunen. Men dobbeltrollen giver også af og til
anledning til et grin sammen med de medarbejdere, som
kommer i hendes hjem.
”Hvis noget går galt, så joker vi nogle gange med, at jeg må
tage det op med den ansvarlige rådmand. Der er også nogle,
der benytter sig af muligheden til at give mig et praj om,
hvad jeg burde tage op politisk,” fortæller Dorthe Laustsen.
MAN LUSKER IKKE UD AD BAGDØREN
Præcis ni måneder efter ulykken var Dorthe Laustsen tilbage på Rådhuset. Med enkelte års undtagelser har hun
haft sin daglige gang på Rådhuset siden 1978.
”Meget hurtigt efter ulykken sagde jeg det højt, at det var

min ambition at komme tilbage. Jeg var ikke klar til at afslutte min tid på Rådhuset. Jeg synes stadig, jeg har noget
at bidrage med.”
Det er i samarbejdet med direktør Hosea Dutschke, at
rådmandens og byrådets politik skal føres ud i livet. Og de
to er rigtig gode til at spille bold op ad hinanden, vurderer
Dorthe Laustsen. Måske netop fordi de er forskellige, er
samarbejdet inspirerende.
”Hosea er den sprudlende og lidt hurtige. Jeg er den, der
lige tænker sagen igennem en ekstra gang, inden jeg reagerer. Det er min styrke. Jeg eksploderer aldrig. Jeg tror, folk
oplever, at jeg tænker over de ting, de kommer med. Og når
jeg melder noget ud, så ved man, at det ikke er fundet på
til lejligheden.”
JEG VIL (KUNNE) SELV
”Jeg har besluttet mig for, at jeg ikke gider være sur over
det her. Så bliver man bare grim at se på,” siger rådmanden
med henvisning til sin ulykke. Herfra handler det om at
få hverdagen, arbejdet og hjemmet til at fungere på en ny
måde.
Fremtiden byder på en udskiftning af det treplanshus,
Dorthe Laustsen boede i med sin mand før ulykken. Lige
nu er det nye etplanshus tømt for alt interiør og undergår
en omfattende renovering. Indtil det bliver indflytningsklart og komplet med loftlift, hæve-sænke-borde og en hoveddør med kode frem for nøgle, bor Dorthe med sin mand
i en ældrebolig.
Ulykken har bekræftet Dorthe Laustsen i, at den rigtige
vej frem er at ”uddanne” borgerne til at kunne selv, frem for
at gøre det for borgerne. ”Jeg tror faktisk, at de fleste helst
vil kunne selv. Når vi skal indrette vores nye hus, er det i
hvert fald vigtigt for mig, at jeg kan så meget som muligt
selv. Det rummer en stor tilfredsstillelse.”
Den daglige kontakt med medarbejdere, som arbejder
direkte med borgerne, har givet rådmanden et realitetstjek
af det arbejde, som hun er med til at lave på Rådhuset.
”Når vi siger, at borgeren er ekspert i eget liv, skal vi forklare, hvad det betyder i det daglige arbejde. Det er blevet
mere synligt for mig nu, at vi ikke altid er opmærksomme
på at fortælle medarbejderne, hvad det betyder, når vi træffer beslutninger på politisk niveau,” siger Dorthe Laustsen.
15

Debatspørgsmål
✳ Hvordan bliver medarbejderne motiverede til deres arbejde med for
eksempel rehabilitering, når de principielt set afskaffer deres eget job
ved at gøre det rigtig godt?
✳ Ved borgerne selv, hvilken hjælp de har brug for?
✳ Skal borgerne kunne sige "nej tak" til genoptræning og i stedet få
praktisk hjælp?
✳ Kan medarbejderne altid vurdere, hvornår borgeren ikke har brug
for hjælp mere?
✳ Hvordan kan medarbejderne holde fast i den forskel, deres indsats
skaber for borgeren, hvis de pårørende for eksempel går mere op i,
hvor mange timer indsatsen tager?
✳ Kan man forvente, at medarbejderne løfter andre og nye opgaver
end dem, der i sin tid stod i deres jobopslag?
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Vi skal gøre os selv
arbejdsløse

”V

i skal gøre os selv arbejdsløse.” Målet kommer
fra direktøren i Sundhed og Omsorg, Hosea
Dutschke, der vil gentænke sundheds- og omsorgsarbejdet. I disse år bliver der flere ældre i Aarhus, og
en del af dem har brug for hjælp. Men direktøren arbejder
hårdt på, at de også kan klare mere og mere selv.
”Borgerne kan og vil gerne tage sig af deres egen sundhed. Vores mål er, at borgerne er selvhjulpne,” siger Hosea
Dutschke.
Han ved godt, at medarbejderne måske ikke umiddelbart finder målsætningen om at gøre sig selv overflødige
motiverende, og at den i første omgang kan stå i modsætning til faggruppers faglighed og interesse. Det bekræfter
medarbejderne.
”Flere har med bekymring i stemmen sagt til mig, at det
kan ende med, at der ikke er brug for os, og at vi er i gang
med at save den gren over, vi sidder på. Men jeg synes faktisk, at det er fantastisk motiverende at arbejde hen imod,
at vi bliver overflødige i borgerens liv. Lad dog dem, der
kan selv, gøre det selv,” siger Bente Braad Klausen, der arbejder som hjemmesygeplejerske i Sundhed og Omsorg.
UNDGÅ LIVSLANGE RELATIONER
I dag skal medarbejderne og borgerne sammen stille succeskriterier og tidsmål op for borgerens udvikling, som
man arbejder målrettet efter. Det er med til at øge opmærksomheden på, at medarbejderne ikke har resten af
borgerens liv til rådighed til at nå målene, og at deres hjælp
gerne skal blive overflødig igen, så de kan gå videre til nye
opgaver.
”Jeg skal helst ikke skabe en livslang relation til borgeren, men få ham eller hende på sporet igen selv. Det handler
om at give borgerne vilje og evne til at klare sig selv. Det er
ikke, fordi vi ikke skal være på arbejde. Tværtimod kræver
det, at vi optimerer vores arbejde, så vi er bedre til at være
på sidelinjen,” siger Bente Braad Klausen.
Hjemmetræning i at genlære almindelige færdigheder er
blevet en stadig mere central del af medarbejdernes opgave.

Pernille Grundvad Schmidt er hjemmetræner i lokalområde Marselisborg og arbejder med rehabilitering i ”Grib
Hverdagen”. Det er et rehabiliteringsforløb for borgere med
særligt komplicerede problemer, for eksempel to diagnoser
på en gang, der har svært ved at klare hverdagen.
”Selvfølgelig skal jeg i visse situationer, særligt når vi begynder at træne, arbejde sådan, at jeg er borgerens forlængede arm. Men min virkelige opgave er at træne borgeren
op til, at jeg bliver overflødig,” fortæller hun.
Det kræver, at medarbejderne møder borgeren med det
udgangspunkt, at vedkommende har en masse ressourcer
og kan en masse selv. Det sker ikke altid i dag, hvor der kan
være et stort fokus på det, der ikke fungerer.
”Hvis man har fokus på at finde fejl og mangler hos borgeren, så er det en fantastisk mulighed for at gøre sig selv
uundværlig i borgerens liv,” siger Bente Braad Klausen.
MAN SKAL OBSERVERE
Mange ældre borgere bliver udskrevet fra sygehuset med
en besked om, at de bør få professionel hjælp til at dosere
deres medicin. I dag bruger Bente Braad Klausen sin faglighed på at teste sygehusets vurdering og arbejde hen imod,
at borgeren selv kommer til at dosere sin medicin.
”Jeg hjælper borgeren med at finde ud af, om han kan
mere, end både han selv og sygehuset troede,” fortæller
Bente Braad Klausen. Hun fortæller, at det ofte handler
om, at gøre noget, der virker kompliceret for borgeren, let.
”Jeg skriver et medicindoseringsskema i hånden, som jeg
laminerer. Jeg har erfaret, at der er noget trygt og godt i,
at jeg har skrevet det. Så forklarer jeg, at man skal dosere
sin medicin mellem kl. 8.00 og 15.00, for der kan man få
fat i sin læge, sygeplejerske eller apotek, hvis man er usikker på noget. Hvis man er usikker på hænderne, skal man
hælde pillerne op sammen med sin ægtefælle eller andre,
der kommer på besøg,” fortæller hun.
Efter den første uge med selvdosering tager sygeplejersken på besøg hos borgeren, og så taler de om de eventuelle
problemer og udfordringer. Bente bliver ofte overrasket
17

Medarbejderperspektiv

Hvem gør hvad i Sundhed og Omsorg?

Områdechef
Sundhed og Omsorg i Aarhus er delt op i 9 lokalområder, der
hver har en områdechef.

Teamleder
I hvert lokalområde er der lokalcentre med plejeboliger,
ældreboliger, sundhedsklinikker, aktivitetslokaler og café.
Her arbejder teamlederne, der har ledelsesansvaret for hvert
et team af medarbejdere.

Medarbejder
SOSU-hjælpere og -assistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, ernæringsassistenter og hjemmetrænere
udgør størstedelen af medarbejderne i Sundhed og Omsorg.
De er alle organiseret i teams på lokalcentrene.
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over, hvad der er den virkelige årsag bag en borgers begrænsninger.
”Det er ikke nok at tro, man kender årsagen til manglende færdigheder. Man skal vide, hvorfor borgeren ikke kan
eller vil dosere sin medicin. Derfor må man teste og observere. På denne her måde opdager vi for eksempel nogle
tilfælde af nedsat syn, som vi ikke var opmærksomme på,”
siger Bente Braad Klausen.
BORGEREN KENDER DRØMMEN
Når borgeren selv skal være mere med, bliver medarbejderens rolle at understøtte det, som borgeren ser som løsningen på sine udfordringer. Det betyder, at fagligheden
skal bruges til at tænke kreativt, så man finder frem til de
løsninger, der virker bedst for borgeren.
”Det er ikke mit job at sige til borgeren, hvad der er vigtigt, og hvad der kan lade sig gøre. Min opgave er at opstille realistiske delmål på vej mod borgerens store mål. Så
må vi evaluere undervejs, om borgeren gør fremskridt. Jeg
overtager simpelthen borgerens succeskriterier,” fortæller
hjemmetræner Pernille Grundvad Schmidt.
Også på Visitationslinjen, hvor borgere eller pårørende
ringer for at forhøre sig om muligheder for hjælp fra kommunen, er man blevet mere opmærksom på, at lytte til,
hvad borgeren gerne vil.
”Vores succeskriterium er blevet, at borgerne føler, at
de bliver hørt,” fortæller Carol Kristensen, der arbejder på
linjen.
”Jeg havde for eksempel en borger, som ville søge om at
få et trehjulet el-køretøj. Jeg tænker i første omgang, at det
må være en minicrosser, han mener. Men så finder vi ud af,
at det han gerne vil have er en invalideknallert, som han
havde set på en hjemmeside. Han var ikke så gammel, og
den knallert ligner mere noget, som andre kører rundt på,
så han syntes, den var mindre pinlig. Det var et hensyn,
som jeg ikke havde tænkt på, at vi skulle tage, og som jeg
blev opmærksom på ved at lytte til ham,” siger hun.
Det øgede fokus på borgerens ressourcer bliver også
brugt til ikke at tale ”hen over hovedet” på ham eller hende.
”Nu beder vi om at få en telefon ind til borgere, som ligger
på sygehuset, så vi ikke kun taler med dem via personalet.
Selv om de måske er påvirkede af indlæggelsen, skal vi høre
deres perspektiv og ønsker,” fortæller Carol Kristensen.
Udviklingen af diagnoser og antallet af kroniske patienter
skærper behovet for at lytte til borgeren. Som sygeplejerske
er det for eksempel svært at holde fast i ekspertkasketten.
”Borgeren har ofte flere og komplekse diagnoser og ved
tit selv mere om sin sygdom, end sygeplejersken gør. Derfor
er det vigtigt, at jeg får forklaret borgeren, at jeg sidder med

en generalistviden, og at vedkommende selv har en specialistviden. Man er jo ikke utilstrækkelig som sygeplejerske,
fordi man spørger borgeren åbent til hans viden,” fortæller
sygeplejerske Bente Braad Klausen.
FORNUFT OG FRISAT FAGLIGHED VIRKER
Den nye tilgang, hvor der er plads til at eksperimentere og
til at sætte borgerens behov i centrum, giver mere frihed i
arbejdet.
”Vi skal turde mere. Nogle gange er vi for opsatte på, at
vi altid skal følge reglerne til punkt og prikke, fordi vi er så
bange for at få en sag på nakken. Vi må gerne vove mere en
gang imellem, hvis det kan føre til, at vi kan skabe bedre
løsninger for borgerne,” siger Kathrine Maltha, chef for visitationen i Sundhed og Omsorg. For hende er det vigtigt,
at medarbejderne bruger deres faglighed og kreativitet til
at prøve ting af.
”Jeg synes, det er fantastisk, at jeg kan være sygeplejerske med en grad af kunstnerisk frihed,” siger Bente Braad
Klausen.
Ledetråden ”Slip medarbejderne fri”, handler netop om
at gøre op med en tilgang, hvor det personlige og friheden
til at bruge sin faglighed er pillet af, fortæller direktør Hosea Dutschke.
”Loven om frit valg fra 2003 betød groft sagt, at man
kunne vælge mellem private og offentlige tilbud. Det medførte, at vi skulle lave priser, kvalitetsstandarder og tidsintervaller på alting. Tre minutter til barbering, fem minutter til klipning osv. Vi mikro-programmerede vores
medarbejdere og sendte dem ud som robotter. Der var så
nogen, som udøvede civil ulydighed og brugte deres sunde
fornuft. Og heldigvis for det,” siger Hosea Dutschke.
”Vi kan ikke gøre vores arbejde med livrem og seler på.
Vi skal give borgerne en form for frihed til, at vi prøver ting
af sammen med dem. Jeg synes, at marginalerne har flyttet
sig lidt, sådan at der er bedre plads til det,” siger sygeplejerske Bente Braad Klausen.
DEN SVÆRE TVÆRFAGLIGHED
Medarbejderne skal arbejde mere tværfagligt for at få alle
borgernes ressourcer frem i lyset.
”SOSU-hjælperne er f.eks. ikke blevet hørt så meget
tidligere, men de har en stor og vigtig viden, som andre
kan have fordel af. Det er jo dem, der er hos borgerne
hver dag,” siger Merete Tonnesen. Hun er projektleder
på ”Grib Hverdagen”, som blandt andet har fokus på at
få samarbejdet mellem sygeplejersker, SOSU-assistenter
og ergoterapeuter til at virke. Det kræver både tid, plads
og respekt for forskellige typer viden. ”Man skal kunne
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tåle, at der stilles spørgsmålstegn ved ens arbejde. Andre
fagligheder ser jo på det, du gør, med deres blik,” fortæller
Merete Tonnesen. Derfor skal medarbejderen være åben
for kritik, men også kunne begrunde sin arbejdsmetode.
Tværfagligheden skal være med til at sikre, at
medarbejderne har vidvinklen på, når de møder borgeren.
Hvis en medarbejder for eksempel er ude hos en borger
for at hjælpe med at vaske op, skal hun reagere, hvis hun
opdager, at borgeren har brug for nye briller.
Ledetrådene i Sundhed og Omsorg giver et fælles sprog
til de forskellige faggrupper, der arbejder med borgerne.
”Det fjerner dobbeltarbejde, at vi stoler mere på eksempelvis en ergoterapeuts vurdering, så vi ikke laver vores
egen oveni. Vi ved, at alle arbejder mod det samme mål
og trækker i samme retning,” siger Carol Kristensen fra
Visitationslinjen.
Bente Braad Klausen har også brugt ledetrådene i diskussioner med både ledere og kollegaer.
”Nu har jeg helt konkrete værdier, jeg kan gå i byen
med, når jeg skal diskutere arbejdet med en borger. Men i
et tværfagligt forum kan det stadigvæk godt blive opfattet
som utidig indblanding, hvis man spørger til noget, der ligger ud over ens personlige arbejdsområde,” fortæller hun.
Projektleder Merete Tonnesen bekræfter, at det tværfaglige samarbejde stadig giver udfordringer.
”Særligt i starten havde de enkelte medarbejdere meget
fokus på deres egen faggruppe og kom ofte til at tænke i en
slags ’os og dem’,” fortæller hun.
STORE KRAV TIL KOMMUNIKATIONEN
Den nye rolle – i forhold til både borgerne og kollegaerne –
stiller store krav til medarbejdernes evne til at kommunikere.
”Jeg synes, det er blevet et langt mere interessant job at
være sygeplejerske. Nu bliver vi jo også udfordret på dialog
og kommunikation,” siger Bente Braad Klausen.
Som et eksempel nævner hun, at dialogen er helt central
for, at hun kan finde ud af, hvorfor borgeren ikke selv er i
stand til at dosere medicin. Hun oplever, at de sygeplejersker, som er stærke i kommunikation, befinder sig meget
bedre med den nye type opgaver. Hun fornemmer dog også,
at flere af kollegaerne føler sig utilpas med de nye krav.
”Jeg mener ikke, man kan klare sig i mit job uden af kunne
kommunikere. Og jeg kan godt forstå, at nogen, der har
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været i faget i mange år, måske føler, at de bliver afkrævet
noget, som de ikke har lovet nogen, at de kunne. Det krav
var der jo ikke, da de begyndte at arbejde,” siger hun.
Det er helt uomgængeligt for medarbejderne i Sundhed
og Omsorg at kommunikere med både borgere og pårørende, når sygeplejersker og andre medarbejdere overlader
mere og mere til borgeren selv.
”De pårørende kan for eksempel sige, at ’nu har mine
forældre betalt skat i hele livet, og de har aldrig bedt om
noget’. Når man så får forklaret dem, at det ikke handler
om at tilbyde et lavere serviceniveau, men om at støtte til at
kunne mere selv, så tager de fleste godt imod det,” fortæller
Carol Kristensen fra Visitationslinjen.
Borgerens familie skal også have formidlet, hvad der er
den bedst mulige indsats fra deres side for at hjælpe borgeren til at kunne mere selv.
”For eksempel måtte en af vores hjemmetrænere indkalde alle pårørende til en borger til møde, fordi hun mente,
at de hjalp borgeren for meget,” fortæller Merete Tonnesen.
Instruksen til mandens kone og børn var, at de skulle lade
ham gøre mere selv. Men det kan være svært at formidle til
familiemedlemmer, der bare gerne vil hjælpe.
”Vi er da blevet bedre til at forklare pårørende, at vi ikke
er 110 procent sikre på, at noget virker, men at vi giver det
et forsøg, fordi borgeren ønsker det,” siger sygeplejerske
Bente Braad Klausen. Det er dog ikke helt enkelt.
”Vi har oplevet pårørende, der undrer sig og forventer, at
der bliver gjort noget for deres gamle mor snarere end med
hende. Men hvis man tager sig tid til at tale med de pårørende og forklare dem hensigten, så er de som oftest med,”
fortæller Merete Tonnesen.
Carol Kristensen oplever også, at forståelsen i samfundet
er blevet større i forhold til at give magten til borgerne og
give medarbejderne en anden rolle.
”Jeg synes, det er blevet nemmere at forklare ideen til
de pårørende. Måske fordi borgerne hører fra naboer og
venner, at vi nu satser mere på at træne borgerne op. De
hører ikke længere så meget om, at nu har naboen fået
tildelt så og så meget hjælp. Sygehusene kender til den nye
tilgang og f.eks. ”Grib Hverdagen”, og ældrebladene har
skrevet om det. Det danner alt sammen nogle ringe i vandet, som giver mere realistiske forventninger,” fortæller
Carol Kristensen.

Medarbejderperspektiv

”Jeg synes, det er fantastisk, at
jeg kan være sygeplejerske med
en grad af kunstnerisk frihed.”
Bente Braad Klausen
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Case

Case

Kommune med sjæl
– børn, dyr og planter

L

ange gange badet i køligt lys, ensartede hvide døre og gråt linoleum på gulvet. Det
er nemt at gøre rent, og alle flugtveje er fri for forstyrrende elementer. Men det skal
være fortid i Aarhus. Plejehjemmene skal ligne det, de er – nemlig beboernes hjem.
Der skal være kunst på væggene, planter i fællesarealerne og kæledyr. Fællesrummene
skal indbyde til at have gæster – også børnebørnene. I Aarhus har man hentet inspiration
fra litteraturens verden og kalder indsatsen for at gøre det hele lidt rarere og mere personligt for besjæling.
”For nogle giver ordet rigtig god mening, og andre synes, det er underligt. Men de fleste
kan jo godt mærke, når de kommer ind et sted, om der er sjæl eller ej,” siger Morten Ilsøe,
der er områdechef i Område Syd, hvor man arbejder meget målrettet med besjæling.
Ambitionen er, at borgerne oplever, at der rent faktisk er omsorgsfulde mennesker i hele
forvaltningen, der arbejder for at gøre det bedste for borgerne, og at Sundhed og Omsorg
ikke bare er et system.
Derfor skal brevene fra kommunen være skrevet i et personligt sprog, der er til at forstå.
Og når telefonen bliver taget i Visitationen eller på Rådhuset, skal borgeren mærke, at der
i den anden ende er et forstående menneske, der lytter og gerne vil hjælpe.
I flere plejeboliger lyder der nu barnelatter på gangene, når den lokale vuggestue er på
besøg, og der kommer smil på læben, når besøgshunden logrer i fællesrummet.
For Morten Ilsøe handler besjæling nemlig både om hyggelig indretning, om den måde,
vi omgås hinanden på, og den måde, vi kommunikerer på.
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24-TIMERS-REGLEN
Borgere, der klager over afgørelser eller den hjælp, de får, bliver
kontaktet af en medarbejder om klagen inden for 24 timer.
Sundhed og Omsorg har nemlig indført en ”24-timers-regel”
for al klagehåndtering.
Forvaltningsdirektør Thune Korsager forklarer, hvorfor den
hurtige respons fra kommunen er vigtig:
”Klager over kommunens hjælp eller mangel på samme
udspringer typisk af store følelser. Det kan være frustration,
vrede, forvirring eller angst, som borgeren bærer rundt på.
Så stærke følelser skal vi kunne reagere på med det samme,
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også fordi følelserne bliver forstærket, hvis der ikke er nogen,
der lytter til en. Når vi håndterer frustrationerne umiddelbart
efter, at de er opstået, gør det oplevelsen bedre for borgeren,
det nedbringer antallet af formelle klager og den tid, der bliver
brugt på at håndtere klagen, og så øger det medarbejdernes
arbejdsglæde.”

Case

Case

Borgermagt

A

l magt til borgeren. Det var den overordnede målsætning, da Sundhed og Omsorg
i 2010 gik i gang med en omfattende omorganisering af Visitationen. Visitationen
er den enhed i kommunen, hvor borgerne søger om hjælp til for eksempel at gå i
bad eller til at låne en rollator.
”Borgeren ved typisk bedst selv, hvilken hjælp han har brug for,” siger Kathrine Maltha,
der er chef for Visitationen. ”Derfor skal borgeren selv vurdere sit behov og fortælle os, hvad
problemet er. Sammen kan vi så finde ud af, hvordan kommunen bedst muligt kan hjælpe
med de tilbud, vi har.”
Kommunens ambition på længere sigt er, at alle borgere, som er i stand til det, skal være
med til at skrive deres egen visitationsafgørelse. Ud fra tanken om, at borgeren kender
problemet bedst, ser Kathrine Maltha mange muligheder for, at borgerne kan blive mindre
afhængige af Visitationen, også selv om det endnu ikke er afprøvet i virkeligheden.
”Man kan forestille sig en situation, hvor borgerne selv beskriver deres behov via en
digital selvbetjeningsløsning, og når de så har fået bevilget hjælp fra os, kan de selv gå ind
og bestille det via nettet. Det ville være fantastisk,” siger Kathrine Maltha.
BORGERNE TAGER ANSVARET – NÅR VI ELLERS TØR GIVE DEM DET
Nøgleordet for medarbejderne i Visitationens arbejde er tillid til borgeren. I stedet for at
tildele hjælp på baggrund af de kommunale medarbejderes observationer og ideer om,
hvad der er bedst for borgeren, skal borgeren selv beskrive problem og løsning.
Derfor bruger visitatorerne nu en stor del af deres tid på at tale med borgerne om, hvad
de selv mener er løsningen på deres udfordringer. Det er nogle gange svært for borgerne,
når de selv skal sætte ord på deres sag – oftest over telefonen. Men det er godt at kræve, at
folk selv tager ansvar, mener Kathrine Maltha.
”Før i tiden havde vi lidt en tendens til at sidde og trippe i telefonen og vente på, at
borgeren stoppede med at tale, så vi kunne få fortalt om den løsning, som vi mente var
bedst for borgeren. Men svaret ligger jo hos borgeren selv,” forklarer Kathrine Maltha.
TILGÆNGELIG OG FORSTÅELIG
Tidligere kunne borgerne kun få fat i en visitator få timer om dagen. Nu sidder der
medarbejdere klar ved telefonen mellem kl. 8.00 og 15.00 på Visitationslinjen. For Kathrine
Maltha hænger tilgængelighed og magt til borgeren tæt sammen.
”Hvis man skal have selvstændige borgere, bliver man jo også nødt til at sørge for, at de
har adgang til den information, de har brug for. De skal ikke være afhængige af, om de lige
kan ringe til os, der hvor vi har åbent.”
Randi Leth arbejder på Visitationslinjen og har været i Sundhed og Omsorg siden 1995.
Hun oplever, at når borgerne spiller en aktiv rolle i oplysningen af deres egen sag, giver det
mindre utilfredshed hos borgerne over afgørelsen og færre klager.
”Når der er fokus på, at få kommunikeret klart til borgeren, hvilke muligheder der er,
har borgeren meget større forståelse for, hvorfor afgørelsen ender på den ene eller den
anden måde,” siger Randi Leth.
25

MARIANNE NASSERI
Nu: Teamleder på Lokalcenter Abildgården siden 2009.
Før: Har arbejdet både med børn og unge og med ældre i
13 år, bl.a. som assisterende gruppeleder i Bruger-Hjælperformidlingen. Uddannet SOSU-assistent.
Desuden: Lidt af en handywoman.
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Portræt

Marianne Nasseri

Vi tænker arme og ben
tilbage på borgerne

”V

i tænker arme og ben tilbage på borgerne.” Den
sætning betyder, at borgerne kan en hel masse,
som ikke altid er blevet set. Og det er en talemåde, som Marianne Nasseri bruger til at minde sig selv
og sine medarbejdere om, at deres job er blevet forandret.
Marianne Nasseri er teamleder i plejeboligerne på Abildgården og er en af dem, der skal sørge for, at de overordnede
målsætninger i Sundhed og Omsorg bliver til virkelighed i
mødet med borgerne.
”Jeg bruger ledetrådene rigtig meget til at involvere medarbejderne og til at fremme, at vi har øje for mennesket i
borgeren. Vi skal også huske, at plejeboligen er borgerens
hjem. De fleste borgere i plejeboliger er selvfølgelig også patienter, der har sygdomme, som de kæmper med, og derfor
er der behov for, at vi også har de sygeplejefaglige briller på.
Men det er stadigvæk borgerens hverdagsliv, som er kerneopgaven,” fortæller Marianne Nasseri.
Da Marianne Nasseri delte ledetrådene ud til sine medarbejdere på Abildgården, tog hun samtidig en beslutning:
Ledetrådene måtte ikke blive endnu en strategi i rækken,
som lå og samlede støv i hjørnet.
”For mig var de fem ledetråde både en god anledning og
inspiration til at udvikle nye måder at arbejde på, fordi de
udfordrer vores vaner. Helt banalt kommer man jo til at
overveje den måde, man arbejder sammen med borgerne
på, når man får at vide, at man skal holde borgerne væk,”
siger Marianne Nasseri.
LEDETRÅDENE KAN UDFORDRE
Begejstringen blandt medarbejderne var til gengæld til at
overse, da ledetrådene blev introduceret.
”Der var mange, der stejlede og sagde lige ud, at ledetrådene godt nok var provokerende,” fortæller hun. Nogle medarbejdere var nervøse for, at ’al magt til borgerne’ betød, at
borgerne nu skulle bestemme det hele, og at de blev reduceret til tjenere, som borgeren kunne sætte til alt muligt.
”Jeg brugte ledetrådene til at åbne en faglig diskussion,
og jeg bruger dem stadig, når vi for eksempel drøfter en
borgers handlingsplan eller en personalesag. Vi taler om de
konkrete opgaver, og på den måde har vi også fået vendt det
provokerende, ”al magt til borgerne”, til en forståelse for, at

borgeren selvfølgelig så vidt muligt skal bestemme over sit
eget liv,” fortæller hun.
Medarbejderne oplever nogle gange, at ledetrådene
sætter urealistiske mål, men Marianne Nasseri holder
fast på, at det er medarbejdernes opgave at bruge deres
faglighed til at finde ud af, hvordan de kan arbejde i retning af dem. For eksempel hvor langt man kan komme
med at gøre sig selv arbejdsløs, også selv om det måske
ikke er realistisk, at hr. Jensen kan komme til at klare sig
selv helt uden hjælp.
HUSK, HVORFOR DU VILLE VÆRE SOSU
Teamlederen forsøger at give medarbejderne faglig sparring, der appellerer til deres motivation for at gå på arbejde.
”Alle mine medarbejdere er jo gået ind i deres fag, fordi
de ville hjælpe borgere til et bedre liv. Det er også det, der
motiverer mig. Det er den drivkraft, som vi skal have frem,
når vi udvikler den måde, vi løser opgaverne på,” fortæller
Marianne Nasseri. Det gælder også for opgaver, hvor der
ikke er direkte kontakt med borgeren.
"Mange af mine medarbejdere synes ikke, at dokumentationsdelen er det vigtigste i deres arbejde. Derfor er det min
opgave at gøre klart, at de skal dokumentere, for at andre
kan få gavn af den store viden, de har om borgeren, så borgeren også på medarbejderens fridag får den bedst mulige
hjælp,” siger hun.
Alle medarbejdere i samme faggruppe behøver ikke at
være lige gode til alt. For de fleste gælder det også, at der
er nogle opgaver, der trækker mere end andre. Den energi
skal ikke spildes, mener Marianne, som er i gang med at
finde ud af, hvordan arbejdet kan organiseres, så medarbejderne kan specialisere sig i opgaver, de brænder for.
”Jeg fik den udfordring at løfte mit team fra Superligaen
til Champions League, og det er jo en hård udfordring.
Derfor er jeg i gang med at finde ud af, hvad det er ved
deres arbejde, som de bedst kan lide, og hvad de drømmer
om at gøre. Jeg tror, jeg kan få et bedre team ved at lade
medarbejderne specialisere sig lidt. Jeg tænker på det på
den måde, at for eksempel SOSU-medarbejderne i mit
team tilsammen skal være den ultimative SOSU-assistent,”
fortæller Marianne Nasseri.
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Debatspørgsmål
✳ Hvordan skal ansvaret over for eksempelvis ældre eller syge
borgere fordeles mellem kommunen og de pårørende?
✳ Er det kommunens opgave at skabe kontakter mellem borgerne?
 Hvordan kan kommunen sætte aktiviteter i gang og lade borgere
✳
overtage?
✳ Er der grænser for, hvilke aktiviteter kommunen skal understøtte?
✳ Hvordan kan kommunen og de frivillige organisationer
samarbejde for at støtte borgere, der gerne vil sætte projekter i gang?
✳ Er der grænser for, hvilke aktiviteter frivillige skal udføre?
✳ Kan medborgerskab være både en del af en ambition om bedre
velfærd og en sparedagsorden?
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Forvent mere

P

er Rasmussen bor i Aarhus Kommune. Før han
blev pensioneret, brugte han det meste af sin tid
på at guide AGF’s unge talenter til succeser på
fodboldbanen. Nu bruger han kræfterne på at guide
pensionister og efterlønnere til succeser foran skærmen.
Han er formand for foreningen Oplysningsforbundet
for Senior-It, der afholder it-kurser for pensionister i
kommunens lokaler.
”Der er rigtig mange ældre, der gerne vil blive bedre til
it, fordi det giver dem stor frihed. For nylig havde jeg en
84-årig kvinde på mit kursus. Hun havde aldrig tændt en
computer før. Men hun har tre døtre, der bor tre forskellige
steder i verden, og hun var træt af, at det gik så langsomt
med at sende breve og få billeder af dem. Nu sender de dem
på mail, og hun printer dem ud og hænger dem op.”
Per Rasmussen viser vejen frem, hvis man spørger Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. I fremtiden er velfærd
ikke en standardiseret serviceydelse. Velfærd er det, som
borgerne skaber for sig selv og for andre. Kommunens rolle
er at sørge for, at borgerne kan hjælpe sig selv og naboen og
i det hele taget tage del i lokalsamfundet.
”Vi skal have digital selvbetjening, så borgeren ikke skal
møde op på Rådhuset mellem kl. 10.00 og 12.00 hver anden
tirsdag, men kan ansøge om hjælpemidler hjemmefra. Vi
skal træne med borgerne og give dem velfærdsteknologi, så
de selv kan lave mad og komme rundt i eget hjem. Vi skal
skabe rammerne for, at borgerne kan være noget for sig selv
og for hinanden. Intet mindre,” siger direktør Hosea Dutschke fra Sundhed og Omsorg.
Målet er medmenneskelighed og solidaritet aarhusianerne imellem, men direktøren er ikke blind for, at når
borgerne gør mere for sig selv og hinanden, kan det give
besparelser på de kommunale budgetter.
”Målet er at gøre meget, meget mere for meget, meget
mindre,” siger Hosea Dutschke.
STORE FORVENTNINGER
”Borgernes liv er ikke kommunens ansvar. Vi skal tage
vare på os selv, og vi har et ansvar over for vores medborgere. For naboen, for familien og for dem, vi ikke kender

AKTIVITETEN VOKSER
 Antallet af frivillige aarhusianere på ældreområdet er steget
✳
med 19 pct. fra 2012 til 2013.
✳ 18 pct. af ældre i Aarhus modtager i 2013 hjemmehjælp,
mod 29 pct. i 2008.
✳ 82 pct. af ældre i Aarhus ansøger i 2013 selv om folkepension
på nettet. I 2010 lå tallet på 20 pct.

endnu,” siger Annemarie Zacho-Broe, chef for Medborgerskab og Folkesundhed.
Engagementet skal også gælde lokaldemokratiet, siger
repræsentanter for borgerne i Aarhus.
”Vi kan jo alle sammen nogle forskellige ting, som kan
bruges. Jeg har erfaring med ledelse og strategi fra mit arbejdsliv, så for mig var det naturligt at lægge min energi i et
demokratisk organ,” fortæller Arne Petersen, formand for
Brugerrådet på Lokalcenter Sønderskovhus med plejeboliger, ældreboliger og cafe. Rådet repræsenterer borgerne
i området.
”Nogle siger måske, at folk har arbejdet et langt liv, og nu
må det være deres tur til at slappe af. Det synes jeg er for
letkøbt. For mig ligger det i blodet, at man skal tage del i
samfundet hele livet,” siger han.
For Arne Petersen handler det om at tage ansvar, men
også om at være med til at forme lokalsamfundet.
”I Brugerrådet har vi indflydelse på alt fra, hvordan nye
plejeboliger skal indrettes, til hvilke foredrag der skal være
på lokalcentret. Samtidig sørger vi for at kommunikere
og debattere ændringer fra kommunen med borgerne i
området.”
Tove Jørvang er formand i Ældre Sagen i Aarhus og
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SINGLEBRUNCH OG GRILLAFTENER
Overalt i Aarhus er der mennesker, der gerne vil have nogen
at spise sammen med. Siden projekt Spisevenner blev sat i
søen i februar 2013, er ansøgningerne om midler til at oprette
spisefællesskaber strømmet ind, og 40 nye spiseinitiativer er
blevet sat i gang.
”Vi startede Spisevenner, fordi vi ved, at rigtig mange ældre er
ensomme. Vi ved også, at mange ældre ikke får spist helt nok, og
at det ofte kan hænge sammen med, at det ikke er så hyggeligt at
spise alene. Derfor giver det rigtig god mening at få skabt noget
socialt netop omkring måltider,” fortæller Annemarie ZachoBroe, der er chef for Medborgerskab og Folkesundhed i Aarhus.
Sundhed og Omsorg har en pulje på 1 million kr. i 2013, som
skal deles ud til at skyde spiseinitiativer i gang. Indtil videre
har mere end 40 forskellige spisegrupper fået bevilget penge,
og initiativerne spænder fra spiseklubber på lokalcentrene til
grillaftener i plejeboliger. Annemarie Zacho-Broe vurderer, at
mere end 300 borgere har fået nogen at spise sammen med i et
af de nye initiativer.

medlem af Frivilligrådet i Sundhed og Omsorg. Hun oplever, at kommunen har skiftet fokus i de senere år og er
blevet bedre til at se ressourcer hos de ældre borgere.
”Tankegangen om, at ældre borgere kan bidrage med
rigtig meget, er langsomt ved at komme i omdrejninger i
kommunen. Det har været undervejs længe, men der er for
alvor begyndt at ske noget nu, f.eks. med ”Grib Hverdagen”,” siger Tove Jørvang.
Borgerne kan ikke kun gøre mere for sig selv, men også
meget mere for andre.
”Vi havde kontakt til en ældre mand, der var meget
ensom. Men han kunne ikke få sig selv til at tage ned i caféen
på lokalcentret. Samtidig var der en kvinde, som ikke selv
kunne klare transporten. Dem satte vi i forbindelse med
hinanden, og nu henter han hende to gange om ugen, og
så spiser de sammen nede på lokalcentret. Han er også
blevet besøgsven for en tredje,” siger frivilligkoordinator
Marianne Keiser.
Kommunen kan være med til at sætte aktive borgere sammen på mange måder. For eksempel har Sundhed og Omsorg formidlet kontakt mellem ældre borgere, der alle var på
venteliste til en besøgsven. Nu har de deres egen spiseklub.
SELVBETJENING
Borgerne skal også kunne mere selv, når det gælder
kommunikation med kommunen, fortæller Lene Hartig
Danielsen, chef for Borgerservice i Aarhus Kommune.
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Spiseinitiativerne har mange steder været en stor succes. En
kvinde fik penge til at reklamere for den singlebrunch, som
hun ville arrangere hjemme hos sig selv. Første gang var der
flere end 70 tilmeldt, og ideen har nu spredt sig til flere steder
i byen.
Ingen af initiativerne har fået bevilget penge til mad, men
kun til startomkostninger som reklame eller køkkenudstyr.
”Hele pointen med projektet er, at spisefællesskaberne skal
kunne køre af sig selv uden tilskud. Fra kommunens side vil
vi gerne støtte økonomisk og med sparring til initiativtagerne,
men så skal det også kunne bære sig selv,” fortæller Annemarie
Zacho-Broe.
For at gøre det så nemt så muligt at starte nye spisefællesskaber,
er der ikke krav om, at der skal afrapporteres effektmålinger,
økonomi osv. for at få bevilget midler. Det eneste krav fra
kommunen er, at de frivillige giver deres erfaringer videre til
andre, der gerne vil starte spisefællesskaber, for eksempel ved
de opstartsmøder, som kommunen holder.

”Vi stiller krav om, at de borgere, der kan klare deres
ærinder med kommunen via de digitale selvbetjeningsløsninger, de skal også. Er du i tvivl, skal du bare ringe, og så
guider vi dig, men vi gør det ikke for dig.”
I Sundhed og Omsorg er målet, at 90 pct. af borgerne
skal ordne deres kommunikation med kommunen digitalt.
Og man er allerede godt på vej. For eksempel søger 82 pct.
af borgerne om pension via borger.dk, også selv om det stadig er muligt at gøre det på den gammeldags måde.
”I Borgerservice mødes vi løbende med Ældrerådet og
Ældre Sagen i Aarhus. Her bliver vi klogere på, hvilke udfordringer og hvilke bekymringer de ældre har. Men vi får
altså også at vide af dem, at der er rigtig mange ældre, der
godt kan og vil selv, og som er trætte af den lidt nedladende
holdning til ældre på det digitale område. Den pointe lytter
vi også til,” siger Lene Hartig Danielsen.
KAN, VIL OG SKAL SELV
Borgerne kan hjælpes til at kunne mere selv. Kommunen
ser det sådan, at alle har et rehabiliteringspotentiale, og at
målet for enhver indsats er, at borgeren kan klare mest muligt selv. Der er to hovedveje, nemlig genoptræning, så man
for eksempel igen kan gå tur med sin hund efter en svær
hofteoperation, og velfærdsteknologi, som gør borgeren
uafhængig til hverdag.
Borgere, som har særligt komplicerede problemer, for
eksempel med flere diagnoser på en gang, og som har svært
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ved at klare hverdagsaktiviteter, kan blive en del af det intensive træningsforløb ”Grib Hverdagen”. Borgeren formulerer selv, hvad målet med træningen skal være. Det kan for
eksempel være at kunne gå en tur, at kunne sove i sin egen
seng eller at kunne gå på toilettet alene. Når målet er klart,
samarbejder et hold af hjemmetrænere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker med borgeren om at træne
sig på vej mod målet.
Leif Østergaard afsluttede sit forløb i ”Grib Hverdagen”
i marts 2013. Fra at have hjemmehjælp mange gange om
dagen, bl.a. til toiletbesøg, kan han nu klare stort set det
hele selv.
”Teamet gav mig den hjælp, jeg havde brug for i starten,
og så opfordrede de mig hele tiden til at prøve at se, om jeg
kunne flere ting som at tage bukser på eller komme op fra
sengen. De gav mig de små puf, som jeg havde brug for,”
siger Leif Østergaard.
Da Leif Østergaard efter tre en halv måned var færdig
med forløbet, kunne han selv komme op af sengen, men
han havde stadig brug for hjælp til toiletbesøg. Herefter fik
han installeret et fullservicetoilet. ”Nu klarer jeg den daglige hygiejne selv, det gør en verden til forskel for mig.”
Den såkaldte spisearm er et andet af de teknologiske
hjælpemidler, som giver borgeren større frihed. Når man
selv bestemmer tempoet, portionsstørrelsen og pauserne
imellem mundfuldene, har man også en chance for at tale
med borddamen. Kort sagt er man mere uafhængig til at
dyrke sit sociale liv, når man ikke skal mades.
Selv om målet med træningsforløbet formuleres så konkret som at kunne gå en tur eller selv gå på toilettet, er perspektivet større. Når borgeren er mindre afhængig af hjælp
fra systemet, er det et skridt på vejen til at kunne tjekke
ind i lokalsamfundet, familien eller vennekredsen efter for
eksempel at have været indlagt på hospitalet.
VELKOMMEN TIL ANDRE SPILLERE
I Aarhus, og i de fleste andre kommuner, er der øget opmærksomhed på, hvordan frivillige og foreninger kan
være med til at skabe velfærden.
På mange lokalcentre er det frivillige, der sørger for, at
beboerne i plejeboligerne kan få rørt sig, eller at der bliver
arrangeret fællesspisning. I Lokalområde Nord er der for eksempel omkring 450 frivillige fordelt på 5 lokalcentre. Antallet af frivillige på ældreområdet i Aarhus vokser, og der
er blevet ansat frivilligkoordinatorer i alle lokalområder. De
skal være med til at sørge for, at borgere, der gerne vil være
frivillige, finder et godt sted at lægge deres energi, at der er

lokaler til rådighed for aktiviteter, og at de frivillige trives.
Bodil Petersen underviser i stolegymnastik i plejeboligerne på Sønderskovhus. For hende var et undervisningskursus arrangeret af frivilligkoordinatoren det skub, der
skulle til for at hun kom i gang med at undervise.
”Da min veninde Gunda først foreslog, at vi skulle undervise i stolegymnastik sammen, så troede jeg slet ikke, at
jeg kunne finde ud af at undervise. Men jeg er blevet virkelig glad for det. Det er det hele værd, at jeg kan være med
til at give nogle mennesker, der ikke kommer så meget ud,
noget sjov i hverdagen,” siger Bodil Petersen.
Der er tit behov for, at kommunen giver en hånd med, for
at de frivilliges ideer kan blive ført ud i livet.
”Kommunen har ofte et ret stort overblik over, hvilke
muligheder der er – dels økonomisk, men også i forhold
til, hvem der kunne være gode samarbejdspartnere for de
frivillige, og hvor der er lokaler til rådighed. Vi har en
unik mulighed for at formidle de tilbud, der er i frivilligt regi, til de borgere, som vi møder i vores arbejde, og
som vi kan se vil have gavn af det,” fortæller Annemarie
Zacho-Broe.
I februar 2013 indgik Ældre Sagen og Sundhed og Omsorg en partnerskabsaftale, hvor Sundhed og Omsorg forpligter sig til at bakke op om Ældre Sagens aktiviteter for
byens ældre borgere.
”For os var det vigtigt, at ledelsen i kommunen sendte
et signal til alle deres medarbejdere om, at Ældre Sagen er
en ligeværdig samarbejdspartner, som man godt kan have
tillid til,” fortæller lokalformand Tove Jørvang.
Sundhed og Omsorg skal som led i aftalen formidle information om Ældre Sagens aktiviteter og udbrede kendskabet til dem hos plejepersonalet.
Det betyder blandt andet, at hjemmesygeplejersken, der
er på besøg for at rense et sår, skal være opmærksom på, om
borgeren er ensom og måske har brug for at komme i en
spiseklub eller tage på malekursus. Og så skal hun hjælpe
med at formidle kontakten.
Skal samarbejdet med frivillige lykkes, kræver det, at
kommunen er opmærksom på, at man ikke bliver frivillig, fordi man gerne vil gøre SOSU-hjælperens arbejde. Der
skal være plads til de frivilliges egne ideer og projekter på
den kommunale matrikel.
”Jeg synes, at der er en ret stor risikovilje fra kommunens
side. Man tør godt give midler til nye og anderledes projekter, og så se, hvordan det går. Og så har kommunen respekt
for, at de frivillige er frivillige, og at de ikke skal pålægges
opgaver af kommunen,” siger Tove Jørvang fra Ældre Sagen.
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Case

Brev fra
kommunen

I Sundhed og Omsorg arbejder de på at gøre kommunikationen med
borgerne bedre, og når det gælder afgørelser om tildeling af hjælp,
er ambitionen at få borgeren med ind i beslutningsprocessen. ”Målet
er i sidste ende, at borgeren er med til at skrive sin egen afgørelse,”
fortæller direktør Hosea Dutschke. Så langt er de ikke endnu. Men
et skridt på vejen er, at det brev, som borgeren får fra Visitationen
om, hvilken hjælp han kan få, skal være nemmere at forstå.

Vi troede, vi skrev verdens bedste afgørelser

”Vi skal besjæle vores skriftlige kommunikation med borgerne og
f.eks. vise forståelse for borgerens situation, hvis vi giver afslag på
hjælp,” siger Karin Storr, der er jurist i Sundhed og Omsorg. Hun
har været med til at ændre den måde, man skriver afgørelserne på

Gammel afgørelse

32

K ærlig K ommune

Case

i Sundhed og Omsorg, så de bliver mere personlige og lettere for
borgeren at forstå.
”Vi troede, at vi lavede verdens bedste afgørelser. Der stod jo
alt det, som lovgivningen kræver, at der skal stå.” Karin og hendes
kollega fik på et kommunikationskursus øjnene op for, at de
afgørelser om tildeling af hjælp, som Sundhed og Omsorg sendte
ud, overdængede modtageren med information og var ret svære
at læse.
”Nu deler vi afgørelsen op i ’need to know’ og ’nice to know’.
Det vigtigste for borgeren er jo, om han har fået tildelt hjælpen
eller ej, og det kan jo skrives ret enkelt. Resten – det juridiske,
klagemuligheder osv. – er kommet ned på en separat side, som
borgeren kan gemme til senere, hvis det bliver relevant.”

Ny afgørelse
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Plejeboliger med sjæl,
høns og hotdogs

”H

vorfor siger vi, at en ældre kommer på plejehjem? Det lyder jo som en
tvangsanbringelse. Her siger vi, at man flytter ind i en plejebolig.”
Morten Ilsøe er chef Område Syd i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune
og har ansvar for 9 plejeboligcentre. I hans optik er den gode plejebolig et sted med liv
og fællesskab, hvor fokus er på, at det først og fremmest er borgernes hjem frem for en
arbejdsplads.
Alle plejeboliger i Område Syd arbejder ud fra filosofien Eden Alternative. Den går ud på
at bekæmpe de tre unødvendige plager, som mange ældre oplever: Ensomhed, kedsomhed
og hjælpeløshed.
”Vi arbejder konkret og systematisk med det, vi kalder at ”besjæle”. Vi giver steder liv og
sjæl. For eksempel inviterer vi børnene fra en dagpleje i nærheden til at komme og lege hos
os. Små børn, der drøner ned ad gangene, er virkelig noget, der skaber glæde.”
FOR GAMMEL TIL HVERDAGEN?
Medarbejderne skal være opmærksomme på, hvad det er, borgeren stadig godt kan. Fordi
man har brug for hjælp til at komme i bad eller komme ud af sengen, betyder det ikke
nødvendigvis, at man ikke kan hjælpe med at lave mad.
”Hvorfor skulle en beboer, der har skrællet kartofler hver dag i mange år, ikke også
skrælle kartofler, når de flytter ind i en plejebolig? Så kan de også få sig en god snak med
medarbejderen i køkkenet,” forklarer Morten Ilsøe.
Beboerne skal deltage i hverdagen og være med til at løse praktiske gøremål i
plejeboligerne.
”Vi lægger meget vægt på, at vores medarbejdere ikke kun går på arbejde som
professionelle, men at de går på arbejde som hele personer, der gerne vil være en del af et
socialt fællesskab med beboerne,” siger Morten Ilsøe.
BEBOERNES DAGSORDEN
Indretningen af fællesarealerne i plejeboligerne tager udgangspunkt i beboernes ønsker
om, hvordan der skal se ud. Mange beboere har en del møbler til overs, når de flytter fra
hus eller lejlighed ind i en plejebolig, som de gerne vil donere til et fællesrum.
”Det står og falder med, at det er beboerne selv, der bestemmer, hvordan der skal se ud.
Her handler det om at få lavet nogle gode demokratiske processer i de enkelte plejeboliger,
der sikrer, at alle bliver hørt. Og så handler det om, at gribe de drømme og ønsker, som
beboerne har.”
Et sted har plejeboligen for eksempel fået hønsegård, fordi der er beboere, der gerne
vil have ansvar for at passe dyr, og et andet sted var der en beboer, som flere gange havde
nævnt, hvor glad hun var for hotdogs.
”Til sidste familiedag havde vi så pølsevogn ude. Det er i min bog et godt eksempel på, at
medarbejderne har øje for de små ting, der er med til at skabe glæde hos beboerne,” siger
Morten Ilsøe.
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HOSEA DUTSCHKE
Nu: Direktør i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
siden 2006. Sekretariatschef samme sted fra 2003.
Før: Odder Kommune, først som stabsmedarbejder og
sidenhen kontorchef og informationschef.
Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og
har en diplomuddannelse i journalistik fra Danmarks
Journalisthøjskole.
Desuden: Medstifter af Foreningen for Åbenmundede
Bureaukrater, der arbejder for at få flere topbureaukrater
til at blande sig i samfundsdebatten. Søn af den tyske
studenterleder og sociolog Rudi Dutschke.

Portræt

Hosea Dutschke

Skønhed og generøsitet

S

køn, kærlig, nær. Det er ikke ord, man ofte hører sagt
om kommunen. I hvert fald fylder de ikke meget i bøger om offentlig styring.
Ikke desto mindre er det ord som skøn, kærlig og nær,
som fylder, når Hosea Dutschke, der er direktør for Sundhed og Omsorg, fortæller, hvordan han gerne vil have, at
kommunen udvikler sig. Samtidig vil han gerne styrke
borgernes egen rolle.
"Vi skal gøre os selv undværlige i kommunen. Det gælder
både topledelsen og samtlige medarbejdere. For hvis vi kan
undværes, betyder det, at borgerne klarer sig selv og hjælper hinanden i et fællesskab, som giver mening for dem,”
siger Hosea Dutschke.
FLYT DIG SELV, SÅ FLYTTER ANDRE SIG OGSÅ
Vejen til en kærlig kommune med selvstændige borgere skal
brolægges af generøse ledere, der skaber succes og skønhed,
mener direktøren. Ledelse er også en af de fem ”ledetråde",
der samler vision og overordnet strategi for Sundhed og
Omsorg. Den ledetråd, der hedder ”ledelse med vilje”, handler netop om, at lederne skal gå forrest på vejen. Det ser Hosea Dutschke også som sin opgave.
Der er naturligvis et stykke vej fra vision til virkelighed
i en af kommunens største magistratsområder med 6.500
medarbejdere, som har nok at gøre med at hjælpe de cirka
10.000 ældre, der for eksempel får hjælp med indkøb, støttestrømper og rengøring eller bor i pleje- eller ældreboliger.
Men ledetrådene skal være med til at drive udviklingen på
vej. De får folk op af stolene, og det er meningen, fortæller
Hosea Dutschke.
DET VÆRSTE, DER KAN SKE, ER, AT INGEN
REAGERER
Når ledetrådene er blevet diskuteret af medarbejderne på
plejecentrene, i genoptræningen og i hjemmeplejen, har
det netop givet anledning til debat og kritiske røster. Er det
ikke ren provokation at sige: ”Vi holder borgerne væk?" –
og hvordan skal det egentlig kunne lade sig gøre i praksis?
”Min rolle er også at være provokatør. Netop ledetråden
om, at ”vi holder borgerne væk”, provokerer og gør folk
vrede. Men hellere trække linjerne skarpt op, få en god
snak om det og så ud over stepperne, end slet ikke at nå
nogen vegne. Det er min tilgang. Det værste, der kan ske,
er, at ingen reagerer.”

Men direktøren er opmærksom på at give sig tid til dialogen, kritikken og refleksionen sammen, når han provokerer. ”Ellers er det bare larm og unødvendige forstyrrelser,”
siger han.
Borgerne skal gøre mere selv og mere af det hjemme hos
sig selv. Det er det, der ligger i at holde borgerne væk. Det
kræver, at ledere og medarbejdere vil være med til at arbejde på nye måder.
”Medarbejderne skal lægge de værktøjer på hylden, som
vi selv har trænet dem i at bruge de sidste 10 år. Jeg er klar
over, at det kan virke paradoksalt. Og jeg er også klar over,
at det ikke er så enkelt at rulle ud i praksis,” siger Hosea
Dutschke.
Hans egen rolle er at insistere på at fastholde overliggeren
og det ambitiøse i strategien. Men hvordan strategien ser
ud i praksis, det skal man selv finde ud af lokalt, fortæller
direktøren.
”Vi skal insistere på paradigmeskiftet og målene, stille
krav og have fokus på resultater, men måden, og hvordan
det lykkes at indfri strategien, skal findes lokalt. Derfor
skal debatten tages i hvert enkelt team, på hver enkelt institution og i hvert enkelt område. Det skaber ejerskab og
arbejdsglæde.”
JEG TAGER DET IKKE PERSONLIGT, NÅR
NOGEN SYNES, MIN IDE ER DÅRLIG
Ledetrådene bliver altså testet ude i virkeligheden på institutionerne af medarbejderne og er også i høj grad blevet
trykprøvet af Hosea Dutschkes kollegaer i direktionen.
”Vi hjælper hinanden til at få tingene til at virke. Hvis
folk bare var tavse, når jeg kom med ideer, ville jeg nok
hurtigt løbe tør,” siger Hosea Dutschke. Han siger også, at
selv om han får mange ideer og også gerne samler andres
op, er det langtfra dem alle, der kommer ud at arbejde. Det
gør ikke spor.
”Hvis jeg har 10 ideer, og en af dem lykkes, så har jeg
jo de 9 i baghånden til en anden god gang. Jeg tager det
ikke personligt, når nogen synes, min ide er dårlig. Og jeg
skyder dem også gerne selv ned efter at have afprøvet dem.”
De fleste ideer bliver stærkere, når de bliver rusket
igennem i en god, passioneret diskussion, vurderer Hosea
Dutschke.
"I sidste ende er det den gode ide – den vedholdende og insisterende – der skaber kvantespring i velfærden,” siger han.
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Debatspørgsmål
✳ Hvad gør det ved ledelsesrollen, når der også skal "ledes udad"
i forhold til for eksempel lokalsamfundet, pårørende og andre
institutioner?
✳ Hvordan giver man plads til medarbejdernes ideer, når man i sidste
ende selv har ansvaret?
✳ Hvordan kan man stille medarbejdere og ledere til ansvar for
succeskriterier, der er meget svære at måle på?
✳ Hvilket ansvar har lederne, når de inviterer eksempelvis frivillige og
pårørende ind?
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En leder at varme sig ved

H

vordan måler man en kommunal leder på, hvilken
forskel hun gør i borgerens liv? Det spørgsmål skal
lederne i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune
nu kunne svare på. De kan ikke længere være tilfredse med
at levere gode økonomiske nøgletal og flotte resultater i
trivselsundersøgelser. Nu handler det også om, hvor meget
deres arbejde hjælper borgeren.
”Ja, det er et svært mål. Men kan man tillade sig at lade
være med at måle lederne i forhold til det, som vi prøver at
opnå som kommune?,” spørger Morten Ilsøe, der er chef
for Område Syd.
Den nye tilgang til ledelse kommer til udtryk i den nye
strategi. Væk er begreber som management, omstillingsparathed og risikostyring. Lederne i Aarhus Kommune skal
være generøse, de skal være nogen, medarbejderne kan
varme sig ved, og de skal have fokus på, hvad der gør det
skønnere at gå på arbejde. Det er altså helt nye ord, der er
kommet i ledernes lommebog.
”Tidligere var der mest administration og målstyring.
Nu er der bedre plads til visioner og social kapital,” siger
direktør Hosea Dutschke.
Der følger ingen standardværktøjer med de nye mål. Til
gengæld har lederne fået flere frihedsgrader til at løse deres
opgave.
”Strategien giver både en klar retning og en bred bane
at spille på, så derfor er der en stor opgave til den enkelte
leder, der handler om at oversætte strategien til deres hverdag,” siger Morten Ilsøe.
Da arbejdet med ledetrådene begyndte for knap fire år
siden, var der da også en teamleder, der tog imod dem med
meldingen: ”Hvad er nu det for nogle tivolikort?”
Herefter fulgte flere samtaler med teamlederen om, hvad
visionerne egentlig betød i det praktiske arbejde, og i dag er
lederen blandt fortalerne for arbejdet med den nye strategi.
AF MED KONTROLKASKETTEN
Strategien udstikker en ambition om, at lederen skal turde
miste fodfæstet en gang imellem. Der skal være bedre plads
til, at medarbejderne kan få ideer og afprøve nye måder at
arbejde på. Nikolaj Henningsen har igennem sit arbejde
som implementeringskonsulent set, hvordan lederne har
brugt strategien på forskellige måder.
”Nogle har nærmest brugt strategien terapeutisk ved at

fokusere på, hvordan medarbejderne skal udvikle sig personligt. Andre ledere bruger ledetrådene til at starte faglige diskussioner i hele medarbejdergruppen om, hvordan
opgaverne bedst løses, og om man kunne gøre ting på nye
måder,” fortæller han.
I dag arbejder Lokalcenter Abildgården for eksempel
med kontaktpersoner på en ny måde, fordi en medarbejder
stillede spørgsmålet: Hvorfor er det egentlig altid sådan, at
når man er kontaktperson for en borger i hjørnelejligheden
på første sal, så skal man automatisk være kontaktperson
for den næste borger, som flytter ind i den lejlighed? Måske
ville kemien med den nye borger passe bedre til en kollega?
Den overvejelse greb Marianne Nasseri, der er teamleder
på Abildgården, og hun oplever i det hele taget oftere, at
medarbejderne kommer til hende med undren og refleksioner over den måde, de arbejder på.
”Forleden kom en af mine medarbejdere ind og sagde:
’Marianne, vi skal have højbede ude i haven, så beboerne
kan hente radiser og sådan noget til frokost’,” fortæller hun.
”Det viser, at mine medarbejdere tænker det ind i det
daglige arbejde, at vi skal hjælpe borgerne til at kunne selv.
De tænker over, hvordan vi kan indrette os, så vi er et hjem
og ikke et plejehjem.”
FRA FUNKTION TIL PERSON
Den nye relation til medarbejderne er dog langtfra den eneste forandring. Med strategien har Sundhed og Omsorg arbejdet med at definere de personlige og bløde kompetencer,
som nu er kommet i fokus hos medarbejdere og ledere.
”Vi har sprog og variable til at beskrive sygefravær, jura
og økonomi, men det har vi ikke, når det kommer til ledelse og personlige kompetencer,” siger implementeringskonsulent Nikolaj Henningsen, når han skal udpege den
største opgave.
Det er måske mere effektivt – snævert set – at køkkenassistenten skræller kartoflerne, og at beboerne holder sig
langt væk fra køkkenet. Og effektivitet har haft ledernes
fokus de senere år. Men ikke længere.
”Vi ansætter personer, ikke funktioner. Man skal ikke
søge job hos mig, hvis man ikke kan lide at tale om gamle
dage og ikke har tålmodighed til at skrælle kartofler sammen med beboerne,” siger områdechef Morten Ilsøe.
Morten Ilsøe gør meget ud af, at de, der står i plejeboligens
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”Vi ansætter personer, ikke
funktioner. Man skal ikke søge job
hos mig, hvis man ikke kan lide
at tale om gamle dage og ikke har
tålmodighed til at skrælle kartofler
sammen med beboerne.”
Morten Ilsøe
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køkken, har en lige så stor aktie i, at borgeren har det godt,
som de, der hjælper borgeren med at få tøj på om morgenen.
Han oplever, at uddannelserne er blevet meget bedre, når
det handler om at uddanne plejepersonalet til at se, hvad
borgerne godt kan, frem for hvad de ikke kan.
Men forskellige faggrupper har forskellige udfordringer
med den nye strategi, fortæller teamleder Marianne Nasseri. Mens SOSU-assistenterne for eksempel er uddannet
i det hele menneskesyn, og ergoterapeuternes kernefaglighed ligger i det rehabiliterende arbejde, er SOSU-hjælperne uddannet i at give praktisk hjælp. De er med andre
ord trænet til at tage fat, og ikke til at stå og se på med
hænderne i lommen, når borgeren skal selv. Derfor er der
forskellige tilgange til at finde borgernes ressourcer. Det
handler ikke kun om faglighed, men også i høj grad om
indstilling, også blandt de medarbejdere, der er blevet uddannet i en tilgang til plejen, der minder om bilfabrikkernes lean-metoder.
En af Marianne Nasseris tidligere medarbejdere så sit
job som ”rundepleje”. Rundepleje er jargon for en tilgang
til pleje, hvor man kommer ind hos borgeren, udfører det
nødvendige og ellers foretrækker at drikke kaffen med kollegaerne frem for med borgeren.
”Det kunne jo ikke gå. Hendes syn på vores nye tilgang
var, at den fjernede hendes arbejde. Det ville hun ikke være
med til. Hun var utilfreds hele tiden, og det gik jo både ud
over hendes kolleger og borgerne. Konsekvensen var, at
hun efter gentagne samtaler med mig sygemeldte sig. Herefter tog vi en fælles beslutning om, at jeg indstillede hende
til opsigelse,” siger teamlederen.
Det sendte et kraftigt signal til de andre medarbejdere om,
at ledelsen på Abildgården mente den nye strategi alvorligt.
Marianne Nasseri er i øjeblikket i gang med at finde
ud af, om der er noget at hente ved at lade medarbejderne
selv fordele arbejdsopgaverne imellem sig. Viser det sig, at
medarbejderne synes, at forskellige opgaver er gode, så er
der jo også en mulighed for at fordele opgaverne, så alle
medarbejdere bliver gladere for at gå arbejde og får lov at
gøre mere af det, de godt kan lide.
IND I LOKALSAMFUNDET
En af de store udfordringer er, at strategiens mål kun kan
nås, hvis forskellige parter er med til at løse opgaven.
”Vi har en række succeskriterier, hvor vi reelt ikke kan
afdække, hvad der har virket. For eksempel er det svært at
afgøre, hvem der støtter borgerne tidligt, så vi kan ’holde
borgerne væk’,” siger Morten Ilsøe.
Den enkelte leder kan altså ikke stille sig tilfreds med, at
hendes egen medarbejdergruppe eller institution kører godt.
”Hvis vi skal lykkes med strategien, så kræver det et
tværorganisatorisk samarbejde, for der er jo mange institutioner både kommunale og ikke kommunale, der har indflydelse på, at forløbet for den enkelte borger bliver godt,”
siger Morten Ilsøe.

Når kommunens medarbejdere skal hjælpe borgerne
med at holde fast i netværk og måske skabe nye kontakter i
lokalsamfundet, så skal der også lokalkendskab til. Teamleder Dorte Carlsen kræver for eksempel af sine medarbejdere, at de ved, hvad der sker i borgerens lokalområde. For
at underbygge den indsats er der ansat en frivilligkoordinator i hvert af kommunens ni områder, som skal hjælpe
lederne med at etablere nye samarbejder. Hos frivilligkoordinatoren kan lederne hente hjælp til at eksempelvis få styr
på aktivitetskalenderen hos den lokale gren af Ældre Sagen.
Lokalcenter Abildgården er i øjeblikket ved at etablere et
samarbejde med en lokal billardklub, fordi der på centret
både er et billardbord og et par beboere, som gerne vil have
nogen at spille med.
Konklusionen er indtil videre, at samarbejde med frivillige kræver investering af tid.
”Man skal være opmærksom på, at det kræver tid til at
være ’værtinde’. Det er jo heller ikke noget, der står noget
sted i min jobbeskrivelse, men det er nødvendigt,” fortæller
Marianne Nasseri.
”Som med al forebyggelse koster det på kort sigt og giver
først en gevinst på langt sigt. Så vi er nødt til at investere i
stærke samarbejder, indtil de er godt etablerede,” bekræfter teamleder Dorte Carlsen. Hun drømmer blandt andet
om at kunne etablere motionsnetværk for de borgere, som
hendes team har genoptrænet. ”Ellers er der mange af dem,
der ikke får lavet deres øvelser, og så ser vi dem alt for snart
igen,” siger hun.
KOMMUNENS ANSVAR FOR FRIVILLIGE
Dorte Carlsen ser et stort potentiale i samarbejdet med besøgsvenner, der for eksempel kan gå ned at handle sammen
med borgeren.
”Jeg oplever tit en fantastisk gejst fra de frivillige, men
jeg må også sige, at jeg som oftest lige går ned og kigger,
hvordan det går,” fortæller hun. Dermed berører hun et
svært spørgsmål: Når det offentlige system formidler kontakt til frivillige, har det så et ansvar for, hvad de frivillige
foretager sig?
”Jeg vil i hvert fald have et filter. Inden jeg formidler kontakt mellem borgere og frivillige, vil jeg tage en snak med
dem. Det er ikke enhver frivillig, jeg vil sende i armene på
mine borgere,” fortæller Dorte Carlsen. Derfor afholder
hendes medarbejdere fællesmøder, hvor nye frivillige informeres om forventningerne. Det handler blandt andet
om mødestabilitet og tavshedspligt.
”Jeg føler et ansvar for, at tilbuddet er af en vis kvalitet,
når jeg som offentligt ansat henviser til det,” siger Dorte
Carlsen.
Marianne Nasseri holder også et vågent øje med de frivillige, som kommer på Abildgården. En enkelt gang har
hun nemlig været nødt til at bede en frivillig om at holde
op med at komme:
”Allerede fra starten var jeg lidt på vagt. Et ungt menneske,
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som kunne være her rigtig meget og i de sene timer? Den
slags er vi ikke vant til. Og det viste sig da også, at han slet
ikke kom, som han havde lovet. Han havde bare henvendt
sig for at få det på sit cv. Den slags vil jeg ikke have hos mig.”
Morten Ilsøe har oplevet, at samarbejdet med frivillige
også giver udfordringer, hvis de frivilliges indsats modarbejder medarbejderne. Det kan være, at de i deres iver efter
at hjælpe gør lidt for meget for borgeren, som jo egentlig er
i gang med at træne til at gøre det selv.
”Tidligere har vi fokuseret meget på, hvad der motiverer frivillige. Nu skal vi også lige huske på, hvad det
egentlig er målet er, og blive skarpere til at formidle det,”
siger Morten Ilsøe.
Nye frivillige skal for eksempel have en snak med frivilligkoordinatoren, inden de bliver lukket ud i de forskellige
lokalcentre, så den frivillige er på linje med det, kommunen prøver at opnå sammen med borgeren.
Dorte Carlsen er sikker på, at rollen som formidler af
tilbud fra lokalområdet er en, som vil fylde mere for de aarhusianske ledere i fremtiden.
”Samtidig må jeg sige, at der er mange af mine lederkollegaer, der er bekymrede for, om vi gaber over for meget, for
det er jo tidskrævende at etablere samarbejder,” siger hun.
MÅLBARE SUCCESER ØNSKES
De ambitiøse målsætninger og den store frihed betyder,
at der ikke længere er klart definerede grænser for, hvad
der er teamlederens job. Hvordan måler man for eksempel,
om teamlederen har gjort nok for at bekæmpe borgernes
ensomhed? Eller om deres ledelsesstil er generøs, og medarbejderne kan varme sig ved dem? Ledetrådene har ikke
svarene – de skal udvikles i dialog.
Derfor er det områdechefernes opgave at sørge for, at deres teamledere ikke giver op over for det brede ansvar, for
der er altid mere, man kunne gøre.
”Vi ønsker jo ikke, at vores ledere bliver udbrændte eller
stressede, fordi de føler, at de aldrig lever op til den svært
definerbare kvote,” siger områdechef Morten Ilsøe.
Han har oplevet, at flere af hans teamledere har efterspurgt mere håndfaste succeskriterier, fordi de har været
usikre på, hvad de præcis skulle leve op til.
”Først følte lederne sig sat fri fra detailstyringen. Så
fulgte bekymringen for, hvornår noget er godt nok. Det er
vigtigt, at vi fra ledelsen kan give feedback, så man ikke
selv står med vurderingen,” siger han ud fra sin erfaring
om, hvordan den nye strategi udfordrer mange teamledere.
”Styrken ved ledetrådene er jo netop, at de indeholder
de paradokser og dilemmaer, som vores medarbejdere må
agere i. På den måde afspejler de virkeligheden. Selv om jeg
ikke kan svare på alle spørgsmål ud fra strategien, så kan

jeg gå ind i en faglig dialog omkring alle relevante spørgsmål,” siger han. Han er dog enig i, at der er et behov for at
definere skarpere succeskriterier, og anden udgave af ledetrådene indeholder også en lang række mål, som kommunens ledere skal arbejde for at opnå.
”Vi har brugt ledetrådene til at vise retning, men vi har
ikke gjort nok for at definere, hvornår noget er godt nok,”
siger Morten Ilsøe.
UDFORDRENDE IDEER
”I direktionen i områderne skal vi sørge for, at vi ikke løber
fra teamlederne, ligesom de ikke må løbe fra deres medarbejdere,” siger Jette Harreskov, der er chef for Område Vest.
Hun er meget opmærksom på, at teamlederne skal have
plads til at lede medarbejderne med udgangspunkt i, at de
er forskellige. For eksempel er ergoterapeuter og fysioterapeuter hurtigere til at tage den rehabiliterende tilgang til sig
end sygeplejersker, fordi det ligger tættere på den måde, de
er vant til at arbejde på.
Men det hænder også, at medarbejderne løber fra lederne, eller at medarbejderne får ideer som udfordrer ledelsen.
I arbejdet med at få mere liv og sjæl i plejeboligerne var
sex kommet på dagsordenen på et lokalcenter, og en beboer
foreslog, om man ikke kunne få en stripper på besøg.
”Vi synes, det var et spændende forslag,” fortæller Sascha
Munk Petersen, der er SOSU-assistent. ”Vi tænkte, at det
kunne være en sjov aktivitet at lave en rigtig herreaften for
de mandlige beboere, hvor vi så fik en stripper ud.” Sammen med sine kollegaer tog hun forslaget med til sin daværende teamleder, der i første omgang sagde god for det.
”Men da vi så havde hængt reklameplakater op på lokalcentret, fik vi at vide, at den gik altså ikke alligevel. Der
var kommet utrolig meget debat om vores arrangement i
lokalområdet, og så var der vist nogen lidt længere oppe i
hierarkiet, der ikke synes, det var så god en idé.”
Det er selvfølgelig et af de mere festlige eksempler, men
hos medarbejderne er der mange og også ofte anderledes
ideer. Med den nye strategi skal man som leder gøre sig
umage med at kende forskel på, hvornår noget er forkert,
og hvornår det bare er gjort på en anden måde, end man
selv ville have.
Men der er ikke noget alternativ til at give medarbejderne plads, mener direktør Hosea Dutschke:
”Jeg kan sætte retningen for, hvor jeg mener, vi
skal hen. Men de konkrete ting, der skal til for at nå
derhen, kan jeg ikke bestemme. Det er en opgave, som
kun medarbejderne kan løse. Det er dem, der kender
borgerne, og det er dem, der kender udfordringerne. At
det så betyder, at jeg ikke kan have kontrol med det hele,
det er en risiko, som jeg gerne tager.”
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NIELS HØJBERG
Nu: Stadsdirektør i Aarhus siden 2008.
Før: Fuldmægtig i Finansministeriet, kommunaldirektør i
Ringkøbing Kommune, direktør for skole- og socialområdet
i Ringkøbing Amt, amtsdirektør i Viborg Amt, amtsdirektør
i Fyns Amt, administrerende direktør i Region Syddanmark
og senest universitetsdirektør ved Aarhus Universitet.
Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har en
master i filosofi fra Glasgow University.
Desuden: Har lovet sin kone at dyrke motion mindst tre gange
om ugen. Det holder hun ham op på.
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Direktør med det lange lys på

A

t være stadsdirektør er en livsstil, siger Niels Højberg. Det er nok godt, at han ser på jobbet på den
måde, for Rådhuset, kommunen og byens udvikling lægger beslag på de fleste timer i hans døgn. Dagen
starter allerede kl. 5.00, så stadsdirektøren er forberedt til
dagens indsats. Målet er at justere velfærden i Aarhus uden
at ødelægge den – med udgangspunkt i den lokale virkelighed, men på det bagtæppe, at Danmark er udfordret i den
internationale konkurrence.
KULTUR ÆDER STRATEGI TIL MORGENMAD
Som garvet embedsmand har stadsdirektøren behørig respekt for strategi og styring. Og det er hans erfaring, at
man kun når i mål med strategien, hvis kulturen understøtter den. Så skal det lykkes lille Danmark at holde fast i
førerpositionen som et af de bedste steder at leve, skal der
tages fat i kulturen, mener han. Det står endnu mere tydeligt for direktøren efter talrige besøg i Kina i forbindelse
med kommunens samarbejde med venskabsbyen Harbin.
Venskabet har blandt andet givet anledning til tv-programmet ”9.z mod Kina”. Her får vi pointen trukket skarpt
op. Vores arbejdskultur skal have en opstrammer.
”Der er ingen vej udenom: Vi skal arbejde mere effektivt i
det her land. Og vi skal finde ud af hvordan – både snævert
betragtet i forhold til de 20.000 kommunalt ansatte medarbejdere i Aarhus, og bredere set i forhold til Aarhus som
østjysk storby med virksomheder, forskning og kulturliv.”
Og kulturforandringer er noget, Niels Højberg har en
vis portion erfaring med. Han var i kontroltårnet, da Fyns
Amt blev en del af Region Syddanmark, og senere da Aarhus Universitet voksede med 40 pct., fordi det blev slået
sammen med fire andre uddannelsesinstitutioner.
”Det er de gange i min karriere, hvor jeg har mødt de
største udfordringer, men det er også der, det har været
mest spændende.”
Og udviklingen er i gang i Aarhus, understreger Niels
Højberg.
”Aarhus bliver større og større, og pengene færre og færre
i disse år. Alligevel har vi bevaret en høj kvalitet, og borgerne er stadig rimelig godt tilfredse,” siger stadsdirektøren.
Han finder fagligt engagement og stolthed i de forandringer, som Aarhus, i lighed med Danmarks 97 andre
kommuner, er i fuld gang med at gennemføre. På tre år
har Aarhus Kommune skåret næsten ti procent af udgifterne. Nu skal der sættes ord og billeder på, hvilken rolle

kommunen skal spille i fremtidens velfærdssamfund.
”Jeg er meget optaget af at prøve at finde ud af, hvad der
betinger et samfunds udvikling. Hvordan kan vi bevare de
store værdier i det danske samfund og i det lokale demokrati? Og hvordan kan vi være med til at skabe det samfund, vi ønsker os, i en tid med meget store forandringer?”
siger Niels Højberg.
VI VENDER EN SUPERTANKER
Mere end 20.000 medarbejdere og flere end 300.000 borgere
har deres hverdag i Aarhus. Det giver et stort potentiale for
udvikling lokalt. Men ambitionen er at tænke bredere end
Aarhus. Aarhus skal bidrage til udviklingen i hele Danmark
og gøre sin del for, at Danmark kan hænge med i konkurrencen med kineserne. Hvordan skubber man den udvikling,
man gerne vil have, frem fra toppen af organisationen?
”Jeg tror meget på de gode argumenters kraft, men jeg
ved godt, at der kan være mange veje til målet. Der er jeg
lidt idealist, for inderst inde tror jeg stadig på, at det rationelle argument overbeviser folk om, at de skal handle på
det,” forklarer Niels Højberg.
De nye modeller for kommunen og det omgivende samfund skal arbejdes frem. Analyserne skal laves, og argumenterne pudses, og det bliver de, når de seks direktører i lederkollegiet i kommunens magistratsstyre krydser klinger.
Her er de i princippet ligestillede. Det er altså ikke sådan, at
stadsdirektøren kan diktere retningen i de enkelte områder.
Men han har ansvaret for, at pengene passer, og for at det
hele går op i en højere enhed på tværs af kommunen.
Den konstruktion giver af og til anledning til diskussioner og sværdslag. Første gang Niels Højberg mødte de
nye ledetråde i Sundhed og Omsorg, ser han som et godt
eksempel på, at der skal samarbejde og dialog til for at få
visionen til at virke på tværs.
”Jeg tænkte: ’Hvad har de gang i?’, da jeg hørte, at de ville
arbejde med at holde borgerne væk. Jeg tog virkelig afstand
fra ordene. Lige indtil jeg fandt ud af, at det, de nye sætninger kan, er at skabe forståelse især hos medarbejderne for,
at borgerne har et bedre, mere selvstændigt og værdigt liv,
hvis de selv kan mobilisere de ressourcer, der skal til for at
få hverdagen til at fungere,” fortæller Niels Højberg.
”Man diskuterer mere passioneret, når man bliver provokeret, samtidig med at man bliver knivskarp på, hvorfor vi
gør tingene, som vi gør. Det er det, der er så skarpt og banebrydende ved det arbejde, de har lavet i Sundhed og Omsorg.”
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Debatspørgsmål
✳ Hvad gør man, hvis borgeren hellere vil have hjælp fra en
hjemmehjælper end bruge ny teknologi?
✳ Hvad har førsteprioritet: At teknologien sikrer medarbejdernes
arbejdsmiljø eller øger borgernes frihed?
✳ Hvad gør man, hvis medarbejderne hellere vil gøre, som de plejer,
end bruge den nye teknologi?
✳ Kan vi tale om at spare ved at bruge teknologi, og samtidig sige, at
den bliver brugt for borgernes skyld?
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”K

ammertjener, træk gardinerne for,” lyder beskeden, når der bliver for lyst i soveværelset.
Det er ikke SOSU-hjælperen, som har fået ny
titel. Beskeden er rettet mod et stemmefølsomt computersystem, som sender ordren videre. Også døre og vinduer
reagerer på ordet ”kammertjener”. Det sker alt sammen
på Vikærgården til glæde for borgere, der har mistet færdigheder. Vikærgården er både et rehabiliteringshjem for
borgere efter et sygdomsforløb og et eksperimentarium for
velfærdsteknologi.
På Vikærgården finder medarbejderne frem til teknologiske hjælpemidler, som kan gøre beboerne selvhjulpne.
Eller ’frie’, som direktør i Omsorg og Sundhed Hosea
Dutschke, siger.
”Det handler om at bruge teknologi, så man selv kan bestemme, hvornår vinduet skal være åbent. Eller bruge teknologi til at kunne spise selv, frem for at blive madet, eller
til 117 andre ting, som man har gjort selv i løbet af et langt
liv, og som man egentlig gerne vil fortsætte med at kunne
gøre uden hjælp,” siger Hosea Dutschke.
Og det er ikke bare mavefornemmelsen, der fortæller, at
borgerne helst selv vil bestemme.
”Vi ved fra en række fokusgruppeinterview her i Aarhus, at næsten alle borgere foretrækker at blive boende i
eget hjem, så længe de føler sig i stand til det,” siger Ivan
Kjær Lauridsen, kontorchef i Velfærdsteknologisk Enhed i
Sundhed og Omsorg.
DU KAN IKKE SIGE "NEJ TAK"
I Aarhus Kommune bor der cirka 7.700 borgere, som får
hjemmehjælp hver måned. Det tal falder med omkring 200
hvert eneste år, anslår specialkonsulent Inger Kirk Jordansen fra Velfærdsteknologisk Enhed. Det er netop de borgere, som lift, spisemaskine eller fullservicetoilet skal hjælpe.
I Aarhus Kommune er teknologiens potentiale i første
omgang især blevet undersøgt og omtalt som noget, der
kunne hjælpe medarbejderne.
”Velfærdsteknologi er i medierne blevet fremhævet som
”arbejdskraftsbesparende”, og selv om vi i kommunen har

”Sådan som jeg ser på det, giver
velfærdsteknologi borgerne flere
muligheder for at være en del af
samfundet.”
Hosea D utschke

lagt meget vægt på at fortælle medarbejderne, at teknologien først og fremmest skal bidrage til at gøre borgerne mere
selvhjulpne, så har det arbejdskraftsbesparende perspektiv
bidt sig fast hos mange,” siger Inger Kirk Jordansen.
Det arbejdskraftbesparende perspektiv har også bidt sig
fast hos nogle borgere. Her er besøget fra en SOSU-hjælper
et lyspunkt i dagligdagen, som de ikke er meget for at give
slip på. Ivan Kjær Lauridsen har flere af den slags historier.
”Der var eksempelvis en ældre borger, der først var interesseret i at få et nyt hjælpemiddel, men som senere ombestemte sig, da det gik op for hende, at det ville betyde færre
besøg fra kommunens personale: ’Jeg skal ikke bruge den i
dag, for der kommer Irma’, som hun sagde.”
Men i Aarhus kan man som udgangspunkt ikke vælge
teknologien fra. De teknologiske hjælpemidler skal være
med til at sætte skub i det sociale liv. Teknologien skal give
frihed til at være sammen med familie og venner. Tanken
er, at man skal ud at pleje sine sociale relationer og ikke
være afhængig af en syv minutters snak med en af kommunens medarbejdere, der flyver rundt med en støvsuger.
”Sådan som jeg ser på det, giver velfærdsteknologi
borgerne flere muligheder for at være en del af samfundet.
Man kan mødes med andre uden for matriklen, eller man
kan trygt invitere folk i eget hjem. Alt sammen fordi man
eksempelvis selv klarer toiletbesøg, selv kan lave kaffen
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STADIG VIGTIGT: FORBEDRET ARBEJDSMILJØ OG BESPARELSER
Selv om forbedret arbejdsmiljø og besparelser på de
kommunale budgetter ikke er det primære formål med
velfærdsteknologien, betyder det stadig noget, når Aarhus
Kommune udvælger de hjælpemidler, der skal udbredes.
”Hjælpemidlerne skal som minimum sikre et lige så godt
arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere som før,” siger
kontorchef Ivan Kjær Lauridsen. ”Med flere ældre og færre
penge skal teknologien kunne bidrage til, at vi hjælper de
mange flere ældre mindst lige så godt som nu.”
Besparelse og livskvalitet kan følges ad. For eksempel
flyttede en ældre borger i plejebolig, fordi han ikke længere
syntes, at han kunne klare sig selv på badeværelset. Den nye
plejebolig var udstyret med et fullservicetoilet. Det blev han
så glad for, at han fik et tilsvarende installeret hjemme og
flyttede tilbage.
Når flere borgere kan blive i eget hjem, kan det mærkes
i budgetterne. Mens den maksimale mængde hjemmepleje
til borgeren koster ca. 150.000 kr. om året, så koster det ca.
400.000 kr. årligt, hvis borgeren skal bo i en plejebolig.
Udviklingen af den model af toiletterne, som nu bliver

implementeret i både plejeboliger og hjemmeplejen, startede,
da Ivan Kjær Lauridsen i 2008 satte sig for at undersøge,
hvor meget tid omsorgspersonalet brugte på at hjælpe til på
badeværelset.
”Dengang havde vi jo det såkaldte minuttyranni, så det var
nemt at gøre op, hvad vi brugte tiden på,” siger han.
Årligt brugte kommunen 55 mio. kr. på morgenpleje, der
bestod i at hjælpe ældre borgere med at klare dagens første
stop på badeværelset. Slutevalueringen af fullservicetoiletterne
viser, at kommunen sparer 51,8 minutter om ugen ude hos hver
borger. Målsætningen er, at 500 borgere i Aarhus ved udgangen
af 2015 skal have et installeret. Det vil give en besparelse på
udgifter til hjemmehjælp på 8,5 millioner kr. årligt.
Den såkaldte spisearm er et andet eksempel på det
økonomiske potentiale i velfærdsteknologiske hjælpemidler.
En hjælper bruger 3 gange dagligt 20-30 minutter på at hjælpe
en borger med at spise. Med spisearmen sparer kommunen
knap 17 minutter pr. måltid pr. borger. Spisemaskinen har
ifølge beregninger fra ABT-fonden betalt sig selv hjem efter
212 dage.

og åbne døren og ikke skal indrette sin hverdag efter
kommunale køreplaner,” siger Hosea Dutschke.
Ivan Kjær Lauridsen vurderer da også, at nogle af
udfordringerne ved velfærdsteknologi løses ved et
generationskifte:
”Det er tit sådan, at borgerne i første omgang helst vil
undgå at få hjælp. Men når først den ældre har fået kommunens medarbejder ind ad døren, så etableres en stærk
personlig relation, som den ældre kan være bange for at
give slip på. Derfor er jeg meget opmærksom på, at de næste borgere, der vil få brug for hjælp, i højere grad støttes
i deres ønske om at klare sig selv længst muligt ved hjælp
af teknologi.”

”Alle medarbejdere skal
være helt på det rene med, at
velfærdsteknologi handler om at
give borgeren kontrollen tilbage.”

FRONTLINJEN SKAL HJÆLPE TIL FRIHED
Det er SOSU-assistenterne, sygeplejerskerne, ergoterapeuterne og de andre professionelle i frontlinjen, der er med til
at afgøre, om velfærdsteknologi bliver en del af hverdagen
i hjemmet. Det er også medarbejderne, der skal overvinde
nogle af de største forhindringer for teknologien. De nye
hjælpemidler kræver nemlig, at medarbejderne laver om på
nogle af deres egne gennemprøvede vaner og arbejdsgange.
Det kan være svært, også fordi nogle medarbejdere synes,
det er synd for borgerne, at de ikke længere skal have besøg.

”En af vores borgere havde fået installeret et af de her
toiletter. Autoritetstro, som hun var, havde hun nikket og
smilet under introduktionen. Men hun havde ikke forstået,
hvordan det skulle bruges, fortalte hun, da hjemmehjælpen
kom næste gang. Og hjemmehjælperen havde sagt: ’Ved du
hvad, det er også nogle dumme toiletter. Skal vi ikke bare
gøre, som vi plejer?’,” fortæller Inger Kirk Jordansen som
eksempel på, at teknologien skal have faglig hjælp og ikke
en faglig bremse med på vejen.
Derfor vil Sundhed og Omsorg nu uddanne alle medar-
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I nger K irk Jordansen

Teknologiperspektiv

HER FLYTTER VI IKKE SKINKER
Hun er Danmarks eneste implementeringsassistent, så vidt hun
ved. SOSU-assistent Louise Koppels opgave er at bidrage med et
praktisk perspektiv, når medarbejderne i Sundhed og Omsorg
skal have hjælp med at få teknologien til at virke i hverdagen.
Louise Koppel udgør en tredjedel af Aarhus Kommunes
velfærdsteknologiske implementeringsteam. Hun blev
headhuntet til stillingen, fordi hun i sit arbejde som SOSUassistent på Sabroe Lokalcenter var mere end almindeligt
god til at hjælpe borgerne med at bruge fullservicetoiletterne.
Selv demente, som ellers ikke blev anset for at kunne bruge
det hjælpemiddel, kunne Louise Koppel hjælpe. Hendes to
kollegaer er dels en ekspert i velfærdsteknologiske muligheder
og dels en teknisk ekspert.
”Jeg skal for det første sikre, at medarbejdernes erfaringer
og perspektiv kommer videre, så teknologien passer til den
måde, de arbejder på,” siger Louise Koppel. Derudover skal
frontlinjepersonalet have introduceret de nye hjælpemidler på
en meningsfuld måde. Erfaringen er nemlig, at teknologien
er en kæmpe hjælp, selv om det kræver både tilvænning og
oplæring at få den til at virke og passe naturligt ind.

bejdere til at bruge de nye teknologier. Før troede forvaltningens chefer, at det var nok at uddanne nøglepersoner til
brugen af velfærdsteknologi, og satse på, at sidemandsoplæring ville sprede de nye kompetencer. Men der skal arbejdes mere med at give medarbejderne indsigt i værdien
for borgerne, hvis de skal tage teknologien til sig.
”Alle medarbejdere skal være helt på det rene med, at
velfærdsteknologi handler om at give borgeren kontrollen tilbage. Der er jo ingen SOSU-assistenter, der står op
om morgenen for at realisere en business-case. Medarbejderne skal have det på rygraden, at vi skal forbedre borgerens liv med teknologi. Så er det heller ikke så let at falde
tilbage i de gamle vaner, hvis teknologien af en eller anden grund svigter, når det er besværligt, eller når det tager
lang tid at lære borgeren at bruge de nye hjælpemidler,”
siger Inger Kirk Jordansen.

”Vi lægger meget vægt på at undervise medarbejderne i de
nye muligheder, og vi gør stor brug af, at de skal hjælpe deres
sidemand,” fortæller hun, mens hun skynder sig at tilføje, at
medarbejderne selvfølgelig altid kan ringe til hende og hendes
kollegaer, hvis de har brug for ekspertbistand.
”Det er dog også vigtigt at få sagt, at teknologien er indrettet
sådan, at lige meget, hvilken knap på fjernbetjeningen de
trykker på, så kan de altså ikke ødelægge noget,” siger hun.
Det er både teknikken og omgangen med den, man kan få
hjælp til. Louise Koppel giver som eksempel historien om en
medarbejder, der ikke havde lyst til at bruge de nye loftlifte, der
kan flytte borgeren rundt i hele boligen. Medarbejderen følte,
at hun ’flyttede skinker rundt i lejligheden’.
”Jeg foreslog, at hun kunne køre borgeren rundt i samme
højde som hende selv, mens hun har en arm rundt om borgeren.
Det gav hende en ny vinkel på det,” fortæller Louise Koppel.
Stillingen som implementeringsassistent er tidsbegrænset til
et halvt år, hvorefter en ny praktiker vil sætte sig i hendes stol.
Ideen er, at der hele tiden skal opdaterede praksiserfaringer og
nye øjne på implementeringsarbejdet.

Ud over spiserobotter, nøglefri låse og fjernstyrede
døre, vinduer og gardiner er udbredelsen af de såkaldte
fullservicetoiletter i fuld gang. 276 borgere i Aarhus har
fået et sådant installeret og klarer sig selv på badeværelset,
hvor de før skulle have hjemmehjælpere på besøg. Køkkenindretning er et af de næste skridt.
”Tidligere var det sådan, at hvis andre i husstanden,
også børn, kunne lave mad, så kunne man glemme alt om
at få bevilget eksempelvis hæve-sænke-borde og -skabe til
køkkenet. Nu er vi i langt højere grad fokuserede på, at
borgeren ikke bliver svagere og kan færre ting end før. For
eksempel kan vi installere skabe, som kan komme ned til
en borger i rullestol, så han stadig kan lave mad selv,” fortæller Inger Kirk Jordansen.

HOS OS TALER VI OM 2015, IKKE OM 2020
Med kommunens strategi i ryggen forudser Inger Kirk
Jordansen, at velfærdsteknologi i langt højere grad kommer ud i folks private hjem og ikke kun i plejeboliger. Ambitionen er, at der fra 2015 hvert år skal være 1.000 flere
ældre og handicappede borgere, der kan klare flere ting
selv i deres eget hjem ved brug af velfærdsteknologi.
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Case

Fra plejehjem til
eksperimentarium

1

2

Stemmestyret lejlighed
Beboeren kan bede
”Kammertjeneren” om at lukke
vinduet op og i, tænde for lyset
eller række bøjlestangen ned.

Trykfølsomt gulv
Gulvet registrerer, hvis
beboeren falder, og sender
automatisk en besked til
personalet.

3

5

Loftslift, som beboeren selv
kan betjene
Beboeren kan f.eks. lifte sig selv
fra toilet til bad.

4
Hæve-sænke-badekar
Fungerer både som bænk og
badekar, så beboeren kan
afklæde sig, tage bad og tørre
sig uden at skulle flytte sig.
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I sommeren 2010 blev det besluttet, at Vikærgården skulle
ombygges fra et traditionelt plejehjem til et intensivt kortvarigt
rehabiliteringstilbud. Målgruppen er borgere, der har brug for hjælp
til at komme sig efter operationer eller langvarige sygdomsforløb.
Ambitionen er, at borgerne efter 2-5 uger på Vikærgården kan
vende tilbage til deres private bolig.
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Fullservicetoilet
Toilettet har indbygget skylleog tørrefunktion, så beboeren
selv kan klare toiletbesøg.

Case

Case

Eksperimentarium for
velfærdsteknologi

H

vis du bor i Aarhus og har været syg eller udsat for en ulykke, kan du komme og bo på
Vikærgården. På Vikærgården kan du blive genoptrænet og derefter vende tilbage til
din egen bolig. Samtidig er Vikærgården et velfærdsteknologisk eksperimentarium,
hvor de nyeste teknologiske hjælpemidler bliver prøvet af i virkeligheden.
Ti af de 58 lejligheder på Vikærgården er fuldstændigt nyindrettede og udstyret med
forskellig teknologi. Nogle har trykfølsomt gulv, der registrerer, hvis borgeren falder. Andre
har fullservicetoilet, som overflødiggør hjælp til toiletbesøg eller en loftlift, der kan bruges
i alle lejlighedens rum. Og nogle af lejlighederne er udstyret med stemmestyret teknologi,
sådan at borgeren kan bede sin elektroniske ”kammertjener” om at åbne og lukke vinduer
og døre, trække gardiner fra eller tænde lyset.
HJÆLP TIL AT KOMME HJEM
”Det handler om at give borgeren de bedste forudsætninger for at komme hurtigt tilbage
til livet og klare sig selv,” fortæller Ivan Kjær Lauridsen, kontorchef i Velfærdsteknologisk
Enhed i Sundhed og Omsorg. De mange forskellige hjælpemidler giver borgeren mulighed
for at blive genoptrænet i omgivelser, som minder mest muligt om borgerens private
bolig. Hvis borgeren for eksempel har fået installeret et fullservicetoilet derhjemme, skal
genoptræningen også handle om, at hun bliver klar til at bruge det.
FÆRRE OG FÆRRE HJÆLPEMIDLER MED TIDEN
De mange forskellige indretninger giver også personalet mulighed for at lade borgeren
mærke fremskridt i sin genoptræning. Det sker blandt andet ved at flytte borgeren til en ny
stue, efterhånden som der er behov for færre hjælpemidler.
”Traditionelt flytter borgeren ind på én stue og bliver her under hele forløbet. Men her
kan vi tilrettelægge et forløb sådan, at hvis du har et ekstra behov i starten, såsom at blive
badet liggende, så er der en stue til det. I takt med at du bliver genoptrænet, stiger dit
funktionsniveau, og så er ideen, at du flytter stue, efterhånden som du kan mere,” fortæller
Iben Brandenburg, der har været projektleder på Vikærgården.
ERFARINGERNE SKAL BRUGES I RESTEN AF KOMMUNEN
Erfaringerne fra Vikærgården skal bruges til at evaluere, hvordan de forskellige teknologiske
hjælpemidler fungerer i praksis, hvilke udfordringer der er, og om hjælpemidlet kan bruges
andre steder i kommunen. Vikærgården skal altså fungere som et testcenter, og erfaringerne
skal bruges til at blive klogere på, hvilke løsninger kommunen skal investere i.
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JACOB BUNDSGAARD
Nu: Borgmester for Aarhus Kommune siden 2011.
Før: Medlem af Aarhus Byråd siden 1. januar 2002 for
Socialdemokraterne. Tidligere rådmand for Kultur og
Borgerservice (2009) og for Børn og Unge (2010-2011).
Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.
Desuden: Gift og har tre børn. Var den første borgmester i
Aarhus, som nogensinde har taget ”barns første sygedag”.
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Portræt

Jacob Bundsgaard

Forpligtet til fællesskabet

O

verordentlig godt begavet, eftertænksom, ydmyg,
diskret iagttagende, ambitiøs og lidt utålmodig i
forhold til at få ting til at ske. Det er nogle af de
ord, borgmesterens medarbejdere bruger til at beskrive
ham. Spørger man Jacob Bundsgaard, vil han hellere tale
om Aarhus end om sig selv.
”Jeg elsker Aarhus af hele mit hjerte,” som han lægger ud
med at sige. I en alder af bare 35 år blev Jacob Bundsgaard
politiker på absolut topplan, da han overtog ledelsen af Danmarks andenstørste by. Endda i den by, hvor han er født og
opvokset, og som han brænder for at gøre til et bedre sted.
”Jeg måtte jo bare klø på. Man lærer hen ad vejen, og heldigvis har jeg også en masse gode folk, som jeg kan spørge
til råds,” fortæller Jacob Bundsgaard.
Og der er masser af opgaver at kaste sig over – selv om
Aarhus er en dejlig by, som borgmesteren skynder sig at
understrege. For det er i kommunerne, at tingene virkelig
brænder på, og hvor de seje træk skal tages. Mener man, at
man kan gøre en forskel her, så er man også forpligtet til at
kaste sig ud i det, er borgmesterens holdning.
”Vi diskuterede da derhjemme, om det nu også var en god
ide, at jeg sagde ja til borgmesterposten. Den mindste var
lige blevet 1 år, så man kan vel sige, at der var lidt at se til på
den front også. Men jeg har altid insisteret på, at man skal
tage ansvar for fællesskabet. Så jeg kunne jo ikke lade være.”
GØR DET SELV
Borgmesterens forventninger er i det hele taget til at få øje på.
Alle medarbejdere i Aarhus Kommune skal tage ansvar
for, at Aarhus udvikler sig i den rigtige retning. For skolelederen er det ikke nok at have styr på eleverne, indtil
de går ud af niende klasse. Hun har også ansvar for, at de
kommer godt videre. Et nyt værktøj, som gør det muligt at
følge eleverne 15 måneder, efter de er gået ud, skal hjælpe
skolelederne til at leve op til det.
Men det er ikke kun kommunens ansatte, der må holde
for. I Jacob Bundsgaard har aarhusianerne fået en borgmester, som nok mener, at han kan gøre en forskel for dem.
Men borgerne skal også give et nap med. For eksempel når
der er genoptræning på programmet, eller når velfærdsteknologien flytter ind. Det er selvfølgelig medarbejderne,
som skal introducere det, men borgerne skal være med til
at få det til at virke.

I efteråret 2013 lancerer borgmesteren en medborgerpolitik, som indeholder en opfordring til aarhusianerne:
”Hvis der ligger skrald på gaden, så skal en klage til kommunen ikke være default. Man skal selv samle det op. Og
måske skal man endda sammen med sine naboer forsøge at
løse problemerne i fællesskab. Kommunen skal ikke være
den første, man vender sig mod, når noget går skævt.”
Der skal tænkes nyt om arbejdsfordeling, opgaver og
måden, man løser dem på i fællesskabet.
NY VELFÆRD – EN GOD FORRETNING
Spørger man Jacob Bundsgaard, er det netop i nytænkningen, at løsningen på den kommunale smalhals skal findes.
Fremtiden byder på ny velfærd, ikke mindre eller dårligere
velfærd.
Det nye betyder blandt andet mere velfærdsteknologi.
Når borgerne spiser selv ved hjælp af spisearmen eller lifter
sig rundt i deres lejlighed, frigiver det tid blandt medarbejderne. Og den tid kan bruges på andre og bedre gøremål:
”I dag løber medarbejderne stærkt. Mit håb er, at velfærdsteknologien giver personalet på plejecentrene bedre
tid og mere overskud til vores ældre medborgere og til at
sørge for, at der sker noget ude på centrene. Det kan for eksempel være sangaftener, gymnastikhold eller læseklubber.
Og det skal så i næste led give borgerne bedre muligheder
for at være noget for sig selv og for hinanden, i stedet for at
være henvist til fjernsynets summen.”
Satsningen på velfærdsteknologi er også godt købmandskab. Jacob drømmer om det købedygtige Kina som aftagermarked. For når der kun er et enkelt barn til at tage sig
af forældregenerationen, ligger mulighederne åbne for, at
teknologien giver en hånd med, ræsonnerer borgmesteren.
Samarbejde med private virksomheder er nødvendigt
for at udvikle og eksportere velfærdsteknologi. Aarhus har
i samarbejde med blandt andre Korea Institute for Science
and Technology (KIST) udviklet en seng, der også fungerer
som kørestol, RoboticBed. Den er i sidste testfase, og Jacob
Bundsgaard ser fremtid i den:
”Fidusen er, at borgeren selv kan bestemme, hvornår hun
vil i seng, og hvornår hun vil op, og at vi sparer kommunal
arbejdstid. Selv om det endnu er for tidligt at sætte kroner
og øre på vores fortjeneste af samarbejdet, tegner der sig et
billede af en pæn forretning,” fortæller borgmesteren.
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