
                                                              
Leve-bomiljøerne i Viborg Kommune 

 
At fratage leve - bomiljøerne i Viborg Kommunen deres mulighed at lave hjemmelavet mad, vil 
være tæt på et overgreb på en kultur, hvor det handler om at inddrage de ældre i dagligdagens 
gøremål, herunder forberedelser til - og selve madlavningen.  
Da vi i starten af det nye århundrede indførte leve- bomiljøerne i den tidligere Fjends Kommune, 
kunne vi registrere (sammenligne før og efter), at livskvaliteten hos de ældre, der var visiteret til at 
bo på plejehjem, steg betydeligt, og der forekom mindre sygdom og færre sygehusindlæggelser. 
Tilfredshedsundersøgelser i årene efter viste stor tilfredshed hos de ældre, personalet og de 
pårørende. 

Det centrale i disse boformer er køkkenet, hvor der ikke fokuseres på, hvad de ældre ikke kan, men 
hvad de kan. Her kan man opleve glæden hos beboere over at være en kærkommen 
samarbejdspartner i køkkenet - lige fra det at øse af gode opskrifter til at være en del af 
arbejdsfællesskabet omkring at få middagen forberedt, tilberedt og til at vurdere, hvordan man bedst 
kan udnytte resterne. Princippet i leve- bomiljøerne er, at man er en del af et fællesskab svarende til 
en lille familie og ikke en gæst, der skal  serviceres.  

Jeg betragter det som ren og skær vildfarelse, hvis det nye byråd vil ændre på en så klokkeklar 
succes, som disse boformer har været i over de ti år, de har eksisteret.  

Som daværende socialudvalgsformand var jeg da også oprigtig glad for, at politikerne kort efter 
sammenlægningen af de 6 kommuner, der blev til Viborg Kommune, var enige om, at principperne 
i disse boformer skulle indføres, hvor det var muligt. Fordi de skaber tryghed og giver de ældre, 
uanset forfatning, mulighed for at være aktive, hjælpsomme og en del af et socialt fællesskab. Med 
den beslutning levede vi op til, at vi ville sætte det enkelte menneskes livskvalitet i centrum - og 
ikke at centralisere for enhver pris (køle/frostmad på alle ældrecentre).  

Hvis man fjerner hele processen omkring madlavning og selvbestemmelse, så fjerner man efter min 
mening sjælen fra leve - bomiljøerne, som af ovennævnte grunde har gode muligheder for at blive 
fremtidens boform for de ældre på plejehjemmene.  
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