
En ældrepleje i verdensklasse 
 
Der er to grupper af ældre: Den gruppe, der modtager hjælp til pleje og omsorg m.v. og den gruppe, 
der ikke gør det.  Når politikerne taler om, at der skal tilføres flere penge til de ældre, så er det oftest 
til den gruppe af ældre, der i forvejen modtager hjælp. Denne gruppe udgør ca. 18 % af alle over 67 
år.  
 
Det er altid populært at ville give flere penge til et område, og det kan i mange tilfælde være 
påkrævet at få tilført flere resurser. Men kvalitetsløft kan også gives på andre måder. 
Det kan erfares ved at opleve den mangfoldighed af gode eksempler, vi har landet over med ældre 
og ansatte, som udtrykker tilfredshed. De har ikke pressens bevågenhed, men de er der. 
 
I Fjends Kommune har vi erfaring for, at følgende kan være medvirkende: Respekt, venlighed, 
imødekommenhed, impati, tillid, tryghed, inddragelse af de ældre i dagligdagens gøremål og 
planlægning, hjælp til selvhjælp, flad ledelsesstruktur, uddelegering af ansvar, inddragelse af de 
pårørende, dygtig ledelse og et tæt samarbejde med brugerbestyrelser og ældreråd. 
 
Kommunesammenlægningerne er en god anledning til at benchmarke og på den måde fremme de 
bedste måder at drive ældrepleje på. Vi ved, at der fremover bliver flere ældre, men heldigvis bliver 
gruppen af ældre, der er selvhjulpne, også større som følge af mindre nedslidning og forbedrede 
livsvilkår. Det bedste for alle ældre er dog den tryghed, der følger med bevidstheden om, at man 
kan få hjælp, hvis man skulle få brug for det. 
 
Ved at sætte pris på det arbejde, de ansatte udfører og ved løbende at forsøge at forbedre forholdene 
ud fra resultaterne i bruger- og tilfredshedsundersøgelser, de uanmeldte besøg og evt. klager, så tror 
jeg, at vi i Danmark har mulighed for at holde kursen mod en ældrepleje i verdensklasse.   
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