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Det er slut med at aflægge sin 
gamle far eller mor korte kaf-
fevisitter på plejecenteret. I 
hvert fald hvis vedkommende 
bor på plejecenter i Horsens 
Kommune. Her har politiker-
ne nemlig vedtaget, at de vil 
forsøge at få gjort plejecen-
terbeboernes pårørende mere 
aktive i de gamles hverdag og 
særligt i de timer, hvor be-
mandingen på centrene ikke 
er særlig høj. Det vil sige på 
helligdage, i weekenden og 
om aftenen.

Formand for Velfærds- og 
Sundhedsudvalget i Horsens 
Kommune, Helle T. Schmidt 
(S), fortæller, at idéen op-
stod, fordi man i udvalget op-
levede, at det kunne være 
”noget deprimerende” at 
komme på besøg på pleje-
centrene i eftermiddags- og 
aftentimerne, hvor mange af 
de gamle blot sad og var in-
aktive. 

”Vi blev enige om at bruge 
4 af de i alt 14 millioner, vi fik 
fra Ældrepuljen, til de så-
kaldte stille timer på pleje-
centrene. Der er ikke råd til at 
ansætte aktivitetsmedarbej-
dere til alle timer på alle cen-
tre, så derfor bad vi persona-
let komme med idéer til, 
hvad vi så kunne gøre. De 
foreslog, at man kunne forsø-
ge at involvere de pårørende 
noget mere,” siger Helle T. 
Schmidt. 

Hun fastslår, at der ikke er 
tale om en spareøvelse, idet 
projektet tilføres nye fire mil-
lioner kroner, og meningen er 
ifølge hende ikke, at børn og 
børnebørn skal overtage ple-
jen af deres forældre eller 
bedsteforældre. De skal deri-
mod være aktive sammen 
med dem. Og ikke engang 
kun deres egne slægtninge.

”Det kunne jo være, at man 
i stedet for kun at besøge sin 
egen mor kunne lave noget 
sammen med en lille gruppe i 
opholdsstuen eller tage en 
tur ud af huset. Hvis man be-
søger en dement forælder, 
kan det være svært at holde 
en samtale i gang, men hvis 
man er flere sammen, kan de 
pårørende både tale med de-
res egen slægtning, de andre 
og hinanden, og beboeren vil 
stadig mærke, at han eller 
hun har besøg,” siger Helle  
T. Schmidt. 

Ifølge Horsens-politikeren 
har meningerne om initiati-
vet været delte på de møder, 
der indtil nu er afholdt for de 
pårørende. Flere har ment, at 
politikerne blot var ude efter 
flere frivillige hænder for at 
spare penge, mens andre har 
været mere positivt stemt. 
Helle T. Schmidt synes, det er 
naturligt at bede pårørende 
om hjælp til projektet, der 
hedder ”Sammen lever vi li-
vet”. 

”Du sender også dine børn 
i børnehave, men selvom an-
dre passer på dit barn der, 
har du stadig ansvaret for 
barnet. Og det samme, hvis 
din far eller mor er på pleje-
hjem – man har stadig et an-
svar.”

Professor på institut for kul-
tur og identitet på Roskilde 
Universitet Thomas Søbirk 
Petersen synes umiddelbart 
godt om initiativet i Horsens.

”Jeg synes, at det er posi-
tivt, at plejepersonalet mel-
der ud, hvad de ældre har 
brug for og fortæller, at der er 
tidspunkter af døgnet, hvor 
de ikke er så repræsenterede. 
På den anden side er det selv-
følgelig trist, at det er nødt til 
at gøre opmærksom på det, 
for det burde være en selvføl-
ge, at vi passede på vores 
gamle,” siger han. 

Også Christine E. Swane, 
direktør for Ensomme Gam-
les Værn, synes, at det er po-
sitivt, at der bliver gjort noget 
for at øge livskvaliteten for 
plejecenterbeboere, men en 
direkte pligt for alle familier 
mener hun er urealistisk.  

”Som samfund har vi pligt 
til at gøre noget for ældre, der 
ikke kan klare sig selv. Men 
de fleste børn yder i forvejen 
al den omsorg, de kan magte. 

Vi ved desuden, at familien 
kan være arnested for svære 
relationer, og der kan være 
grunde til, at man ikke har 
lyst til at være sammen. Så 
jeg mener ikke, at familier 
har en decideret omsorgs-
pligt, der går ud over relatio-
nens kvalitet,” siger hun og 
tilføjer, at der er ældre, der 
overhovedet ikke har familie, 
eller hvis børn bor meget 
langt væk. 

Men når det er muligt, bør 
familien deltage aktivt i de 
ældres liv, også når de bor i 
plejebolig, pointerer Christi-
ne E. Swane. Og det er i hen-
des optik helt afgørende, at 
beboerne på plejecentre får 
oplevelser, der rækker ud 
over den daglige trumme-
rum. Personalet skal dog og-
så helst være med i disse ak-
tiviteter. Reduceres de til per-
soner, der blot er til stede otte 
timer hver dag og kun har 
med det medicinske, prakti-
ske og tekniske at gøre, så går 
meget tabt i relationen mel-
lem dem og de gamle. 

Christine E. Swane er ret 
sikker på årsagen til, at man 
nu vælger at forsøge at gøre 
familierne mere aktive i for-
hold til deres gamle forældre 
og bedsteforældre i Horsens 
Kommune.

”Jeg formoder, at man fore-
slår det her, fordi centret op-
lever nedskæringer som i så 
mange andre kommuner. De 
prøver at se på, hvordan de 
kan sikre beboernes livskva-
litet, når de selv er presset i 
hverdagen,” siger hun.

Thomas Søbirk Petersen ser 
ikke noget umoralsk i, at til-
taget i Horsens sker som følge 
af en stram økonomi.

”Der er jo kun et vist antal 
ressourcer til rådighed, så vi 
er tvunget til at prioritere. Al-
ternativet er, at man skal be-
de folk om at betale noget 
mere i skat. Selvom vi betaler 
til plejecentrene over skatte-
billetten, så fritager det os ik-
ke fra det personlige ansvar. 
Vi betaler jo også til nød-
hjælp via skatten, men man-
ge hjælper jo stadig med per-
sonlige bidrag, når der er be-
hov rundt om i verden,” siger 
han og fortsætter.

”Vi skal huske at være tak-
nemmelige. De ældre har jo 
givet os livet – uden dem var 
vi her slet ikke,” siger Tho-
mas Søbirk Petersen. 

Samme holdning har Thyra 
Frank, folketingsmedlem for 
Liberal Alliance og tidligere 
leder af Plejehjemmet Lotte 
på Frederiksberg i Køben-
havn. For hende gælder det, 
at livet er den største gave, 
som vi har fået af vores foræl-
dre. Derfor er det kun natur-
ligt, at man viser sin taknem-
melighed og giver igen, når 
forældrene bliver gamle og 
har brug for os. Den tidligere 
plejehjemsleder mener tilli-
ge, at de pårørende til pleje-
centerbeboerne er en vigtig 
ressource på plejecentrene, 
som hun selv havde stor glæ-
de af, da hun var leder af Ple-
jehjemmet Lotte. 

”Det er det hele værd at in-
vestere tid i de pårørende. 
Deres involvering er guld 
værd. På Lotte skrev jeg flere 
gange en seddel og hængte 
op, hvor der stod, at vi ikke 
var så meget personale i uge 
29, 30 og 31, og om der ikke 
var nogen, der havde mulig-
hed for at hjælpe lidt til i den 

Er det en familiepligt at aktivere ældre på plejecentre?
Horsens Kommune vil have pårørende til at være aktive med plejecenterbeboere, når personalet ikke har tid. Nødvendigt, når ressourcerne er få, 
mener professor. Men det burde være en selvfølge at hjælpe, siger flere

ugens etikspørgsmål
Er det i orden at lave 
tiltag, der forhindrer 
hjemløse i at overnatte i 
det offentlige rum?
 
Resultatet af denne uges  
afstemning på etik.dk.  
487 brugere har stemt. 

kan plejecentre forlange, at de pårørende  
er mere aktive i forhold til de ældre? 
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Både Omega-3 og D-vitamin er vigtig for alle 
mennesker
- det betyder dagligt tilskud af OMEGA-3 og 
D-VITAMIN samlet i 1 kapsel/dag.

Omega-3 i krill-oile er bundet til fosfolipider, 
som optages hurtigere og bedre end normal 
Omega-3 bundet til triglycerider. 
Studier indikerer at KrillOmega optages 50% 
bedre end normal Omega-3 fiskeolie
- det betyder 50% mindre fedt pr. dag.

Omega-3 har generelt en antiinflammatorisk 
effekt i modsætning til Omega-6, som frem-
mer inflammation. 
Optimalt Omega-3/Omega-6 forhold bør væ-
re 1:3, men i den vestlige verden (Danmark) 

Krillolien i KrillOmega er koldpresset olie fra 
krill, som er små rejelignende krebsdyr. Krill 
er ikke belastet af forurening, som andre 
havdyr længere oppe i fødekæden.
Personer med skalddyrsallergi eller som får 
blodfortyndende medicin bør rådføre sig
med sin læge før brug. Det samme  gælder 
gravide og ammende eller børn under 11 år. 
KrillOmega + D-vitamin skal ses som et til-
skud til kosten og bør ikke træde i stedet for 
en varieret kost.
Næringsinformation se:
www.krillomega.dk

KrillOmega + D-vitamin
- den nye generation af OMEGA-3 

er den typisk 1:15, vi får alt for meget 
Omega-6 i vores daglige kost. 
KrillOmega indeholder 15 gange så meget 
Omega-3 som Omega-6
- det betyder KrillOmega + D-vitamin retter 
op på Omega-3/Omega-6 forholdet. 

KrillOmega har  naturligt indhold af antioxidan-
ten Astaxanthin, som beskytter olien mod 
harskning og har en antioxidativ effekt, der er 
47 gange større end normal fiskeolie
- det betyder ingen fiskesmag. 

Totoxtal mindre end 1, hvilket er 10 - 20 gange 
bedre  end gode og kendte fiskeoiler. 
Totoxtal angiver harskningsgrad. 
Dosering: 1 kapsel pr. dag 

KrillOmega + D-vitamin indeholder, som det eneste
  produkt i Danmark, den originale NKO (Neptune) 
krill-olie i kombination med D-vitamin 18 mcg/kapsel.

KrillOmega + D-vitamin bestilles på:
www.deepseapharma.dk eller ring 86986540

Har dine øjne brug for et ekstra tilskud?Har dine øjne brug for et ekstra tilskud?

DeepSeaPharma · Skanderborgvej 152A · 8382 Hinnerup  · Tlf. 8698 6540 · www.deepseapharma.dk

DHA i Omega 3 fedtsyrer er en vigtig 
komponent i nethinden og er med til at 
opretholde et normalt syn.
DHA er knyttet til fotoreceptorernes celle-
membran og bidrager til at opretholde et 
normalt syn. Den gavnlige effekt opnås ved 
et dagligt indtag på 250 mg DHA. Ophtamin 
indeholder 250 mg DHA. 

Zink bidrager til at vedligeholde 
et normalt syn 
Zink er vigtigt for opretholdelsen af et normalt 
syn, fordi Zink indgår i flere enzymer,  som er

Pris: 60 kapsler 500 mg = 178,- 
120 kapsler = 298,-

Porto- og gebyrfrit i postkassen

nødvendige for omdannelsen af A-vitamin. En 
omdannelse, som er afgørende for øjets evne 
til at se. Ophtamin indeholder 15 mg zink. 
Derudover indeholder Ophtamin antioxidan-
terne Lutein / Zeaxanthin og C-vitamin.

Næringsinformation se: www.ophtamin.dk 

Anbefalet dosering : 1 kapsel pr. dag 
Pris / dag : 4,00 kr    
Portofrit i postkassen. 

Ophtamin bestilles på: 
www.deepseapharma.dk eller ring  86986540

periode. Og der var  altid no-
gen, der meldte sig til at hjæl-
pe med lidt rengøring, med at 

skænke kaffe i opholdsstuen 
eller tage med på tur. De på-
rørende blev den prik over 

i’et, som vi nogle gange 
manglede,” siger Thyra 
Frank, der dog advarer mod, 
at projektet bliver et forbille-
de for kommuner ud i spare-
øvelser. 

”Hvis man vil spare, skal 
man finde pengene på konto-
rerne – det er dem, der er 
vokset. Antallet af hænder i 
plejesektoren er ikke steget, 
og ressourcerne skal bruges 
der, hvor behovet er. Men så 
kan det også blive en win-
win for både personale, fami-
lie og gamle,” siger hun. 

Med projektet i Horsens, der 
skal sættes i gang i løbet af 
de næste måneder og evalue-
res sidst på året, vil der na-
turligvis være ældre, hvis fa-
milier stadig ikke kan invol-

vere sig mere, end de allerede 
gør, og netop det faktum er 
vigtigt at holde sig for øje, 
mener Christine E. Swane. 

”Hvis et plejecenter ikke 
længere kan tilbyde sociale 
aktiviteter, risikerer man at 
skabe en ulighed mellem be-
boerne på dette punkt, fordi 
deres familieressourcer er 
forskellige. Centret må være 
meget opmærksom på, at det 
ikke sker,” siger hun.

Thomas Søbirk Petersen 
påpeger, at uligheden allere-
de eksisterer i forvejen på 
plejecentrene, og selvom det 
ikke vil være alle pårørende, 
der springer på projektet, 
skal tommelfingeren ikke 
nødvendigvis vendes nedad. 

”Det er selvfølgelig altid et 
etisk problem, at der er æl-

dre, der ikke får besøg på ple-
jecentrene. Men det ville væ-
re en ekstrem form for kom-
munisme, hvis man sagde, at 

når alle ikke kan få besøg, så 
skal ingen have besøg. Få ak-
tive pårørende er vel bedre 
end slet ingen,” siger han.

færre bor i pleje- og ældreboliger

 3 Andelen af ældre over 75 år, der bor i pleje- og ældreboliger, er fra 
2008 og frem til 2013 faldet fra 15 procent til 14 procent. Faldet ses i 
alle aldersgrupper over 75 år.

 3 Antallet af beboere i pleje- og ældreboliger er 75.500. I alt bor 5400 
i plejehjemsboliger, 1000 i beskyttede boliger, 35.800 i plejeboliger, 
32.600 i almene ældreboliger samt 600 i friplejeboliger.

 3 For personer på 90 år og derover gælder det, at 40 procent bor i 
pleje- eller ældrebolig. For de 85- til 89-årige er tallet 21 procent, for de 
80- til 84-årige 11 procent og 6 procent for de 75- til 79-årige.

 3 For alle pleje- og ældreboliger under ét er 66 procent af beboerne 
kvinder og 34 procent mænd. 

KilDE: DanmarKs statistiK 2013. nyE tal uDKommEr EFtErår 2014

WWSelvom vi 
betaler til pleje-
centrene over 
skattebilletten,  
så fritager det  
os ikke fra det  
personlige ansvar. 

tHomas søbirK PEtErsEn, 
ProFEssor


