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Oplæggets indhold 

• Er medborgerskab det nye sort? 

 

– Medborgerskabet i den kærlige kommune 
 

– Konkrete eksempler på medborgerskab 
 

– Perspektiver på medborgerskabet i 

fremtidens velfærdsmodel 

Kærlig 
kommune 

Eksempler Perspektiver 
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Kærlig Kommune er et forsøg på at 

gøre frihed, lighed og kærlighed til praksis.  

 

 

 Det er et vidnesbyrd om, at omsætte 

værdier til hverdag.   

 

 

Forståelse og samskabelse,  

mellem borgere og kommune  

 

 

    = 

Kærlig Kommune 

Kærlig 
kommune 

Eksempler Perspektiver 
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Udfordringerne 

Ældre over 65 år 

2007 2012 

36.000 43.000 

Besparelser 

2011/2012 2013 

-186 mio. -66 mio. 

Øget hjælp til yngre borgere 

 

 Flere demente 
 

Flere opgaver  
fra hospitalerne 

 

Forventninger 

Regeringens vækstplan 

effektiviseringer for 12 mia. kr. 
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Dommedag 
• Økonomisk 

• Demografisk 

• Vækst 

• Konkurrencestat 

• BNI og BNP 

Drømmen 
• Lykke 

• Velvære 

• Kærlighed 

• Medborgerskab 

• Positive relationer 

• Autenticitet 

Hvor er vores fokus? 
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’vækst for vækstens skyld?  

…udviklingen af et land  

må have et andet mål end vækst.’ 

 Premierminister Jigmi Y. Thinley  

 

’Alle har det bedre når 

du har det godt.  

Du har det bedre, når 

alle har det godt. ’ 
Tor Nørretranders 
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Uddan borger og familie 

Velfærdsteknologi - 
hjælpemidler 

Rehabilitering 

Besjæling / personlig-
gørelse / hjemliggørelse 

Medborgerskab 

Frivilligt arbejde 

Kærlighed Frihed 

Modvirke social ulighed 

Modvirke 
sundhedsmæssig ulighed 

Opgør med strukturel 
ulighed 

Lighed 

Kærlig Kommune 

– den nye nordiske velfærdsmodel 

Relationskoordinering 

Retten til eget liv 

Fra service til selvhjulpen 

Træning 

Lige muligheder Samskabelse 
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Kærlighed 

• Vi skal tænke de pårørende, netværket, de frivillige og 

civilsamfundet ind i alle sammenhænge 

– Inddrage, støtte, oplære og uddanne de pårørende og netværket 

– Understøtte medborgerskabet og skabe stærkere fællesskaber 

– De skal kunne løfte sig selv, hinanden og den de elsker 

 

 
 

Vores målsætning er, at så mange som muligt 

oplever at være en del af fællesskabet. (JB) 
 

• Bruger vi midlerne og ressourcerne rigtigt? (90/10, 90/10) 
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Frihed 

• Borgeroplæring og borgeruddannelse 

– Selvhjulpenhed (fra praktisk hjælp, til pleje til behandling) 

– Viljen og evnen til at klare sig selv (demente, pårørende) 

– Fra medarbejdere til medskabere 

 

• Sundhedsfremme og forebyggelse skal styrkes 

– Helt ind i opgaveløsningen 

– Styrke tværfagligheden 

– Grib hverdagen i alt - rehabilitering 

 

• Hjælpemidler og velfærdsteknologi  

– Endnu mere af det - Give hjælpemidler som slik 

– Telemedicin, online omsorg, robothjernetræning 
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Frihed og kærlighed 
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Lighed 

• Vi skal målrette vores indsatser til de 

målgrupper, der har det svært 

– misbrug 

– depression 

– ensomme 

– forladte 

– svage ældre 

 
     Vi skal rumme det kaos, det kan være at behandle folk forskelligt ”Institut for menneskerettigheder”  
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Eksempel 1: Forebyggende hjemmebesøg 

• Forebyggende hjemmebesøg og strategisk samarbejde med 
frivilligområdet 

• Opsøge de svageste (ikke alder, hændelser) 

• At vende en lovbestemt opgave til et udviklingsfelt - sammen 
med nye parter.  

 

Perspektivet skifter: 

– fra: ”du er ensom – du har brug for en besøgsven” 

– til: ”du sidder meget alene – hvad kan du være for andre”? 

 

    Det motiverer! 

 

En lille håndsrækning fra kommunen – frivillige griber opgaven 

     

    Det virker! 
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Eksempel 2: Partnerskaber 

• Partnerskab med idrætsforeningerne i Aarhus (Sabro IF) 

• Holdene kører på samme vilkår som et fodboldhold… 

– men instruktørerne har modtaget undervisning, så de kan tage 

hånd om kostråd, tegn på sygdom, mv. 

– På den måde udvider vi pludselig målgruppen i forebyggelsesregi 

med syvmileskridt! 

• Førstehjælp/Psykisk førstehjælp for frivillige seniorer(Røde Kors) 

– Redskabskasse til psykisk førstehjælp 

 

Det skal starte, der hvor borgerne er – forebyggelse er hele livet! 

 
Kærlig 

kommune 
Eksempler Perspektiver 
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Eksempel 3: Spisevenner 

Projekt Spisevenner 

 

• I 2013 har vi nået ud til knap 400 ældre, der var 

ensomme – eller i højrisiko for isolation. 

– De opspores af fagpersonalet – og kobles i 

fællesskaber med frivillige tovholdere.  
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Eksempel 4: Saxild Strand 

Sig ja – sig ja – og sig ja igen. 

• At slippe fri – og med tillid flytte en 

dagsorden til nye 

samarbejdspartnere. 

– FO-Aarhus kører kursusstedet i 

samarbejde med de store 

patientforeninger, Ældre Sagen, VIA. 

– Et godt afsæt for at skabe ejerskab 

og innovation. 

• Vi er tæt på – og bakker op. 

 

 

 

 

Primært for dig der er 

fyldt 55 år og byder på: 

- Rekreation 

- Forebyggende 

folkesundhed 

- Lettere rehabilitering 

- Kurser for patienter 

og pårørende 

- Aflastningsophold 
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Medborgerskab 

2 spørgsmål der er værd at overveje: 
 

•  Hvad batter det egentlig? 

•  Og hvorfor tror vi på det? 

 

Vores løsning 

Vi skal finde ud af, hvordan vi som kommune skal opføre os, så borgerne 

anspores til at tage ansvar for egen sundhed. 

 

Det handler om at; 

• gå planken ud – være på kanten og udfordre! 

• ikke kun udfordre borgere, men også udfordre den måde vi agerer på. 

• se de små sprækker og tendenser og så skubbe på. 
Kærlig 

kommune 
Eksempler Perspektiver 
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Medborger – kom nu! 

• 50 procent højere risiko for at dø, hvis man er ensom. (= 15 smøger eller 

alkoholiker) 

 

• Hver 4. over 80 år er på anti-depressiv medicin  

 

• Hæmmede sanser forstærker følelsen af ensomhed 

 

• Ældre der bor alene, har dobbelt risiko for demens 

 

• Selvmordsraten er markant højere blandt mennesker, der bor alene 

 

• 70 procent af borgere i grib hverdagen bor alene. Stort forebyggelsespotentiale 

 

• 6/10 ældre, der modtager hjemmehjælp er underernærede 

 

Sprækker og tendenser  
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Vi skal videre… 

Kærlighed: 

• Tidlig opsporing ud til borgerne - naboen, ægtefællen og borgeren selv skal 

opspore sygdom mv. med lette værktøjer.  

• Ensomhed og den eksistentielle livskvalitet – præster, frivillige støttepersoner, - 

forebyggelse af selvmord.  

• Nye boligformer – der modvirker ensomhed. Generationsbyggerier, flerfamilier. 

 

Lighed: 

• Støttefamilier inden for psykiatri og misbrug – netværksfamilier ind som 

ressourcer. 

• Støttefamilier til ensomme og svage ældre.  

 

Frihed 

• Gennoptræningsopgaver(Lette )varetages i folkeoplysende-regi/foreninger.   

• Lokalcentre/ældrecentre(bibliotekerne) drives af borgerne selv.  

• Flere aktører på banen! De tænker tanker, vi ikke kan tænke (Velfærdsalliancer-KL) 
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• Hvad betyder det for os, for ledelse, når borgerens ønsker og 
den fælles opgave skal i centrum? 

– Fra serviceleverandør til medskaber 

– Lederen som relations-værtinde? 

– Den pårørende, familien som aktiv medspiller i hverdagen 

  

• Hvordan inviterer både politikere, medarbejdere, ledere 
pårørende, frivillige og lokale virksomheder til at være med til 
at løse den fælles opgave? 

 

Hvordan fremelsker vi medborgerskabet? 

Hvordan skaber vi kærlighed og lykke? 

Og hvad er vores nye rolle?   

 

 

 

Kærlig Kommune 

– ny rolle for os? 


