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Undersøgelsen, et kapitel bliver til…

På Metropol, var inde og undervise på Diplom uddannelsen:
Hej Charlotte, jeg hedder Susanne. Har hørt om din interesse for mennesker 
med demens – vil du skrive med på en bog ??
Det skal handle om borgerinddragelse, dilemmaer, etik og det muliges kunst
………………………..øh, hja, jo tak for anerkendelsen, men….
Det talte ind i min bekymring i egne erfaringer, at borgeren ofte udelukkes
Jeg spurgte en masse kolleger om deres oplevelser, deres bekymringer
Og arbejdet med forordet på ”Se hvem jeg er” og faglig redigering hjalp mig 
på vej

Jeg sagde ja til at skrive og en masse erfaringer samlede sig til kapitel 10



Mit udgangspunkt er arbejdet med bogen

Bogen: Bedre møder på tværs – facilitering, processer og beslutninger 
(2019)

Kapitel 10: Tværprofessionelle møder med mennesker med demens

Vi har ingen facitliste

Det enkelte menneske er unikt

Vi er dedektiverne

Er inddragelse muligt – ja, som udgangspunkt

Det er os der skal komme i møde

Vi tager også stilling sammen med dem tæt på, ægtefællen, børn har 
stor betydning

Vi er i uforudsigelige kontekster og skal kunne agere derefter



Borgerinddragelse

En inddragende proces, gennem hvilken borgeren bliver i stand til aktivt og reelt, at 
involvere sig på egne præmisser i samarbejde med fagfolk.

En medvirken til at definere hvilke områder der har interesse, hvilke forhold der har 
mest betydning i deres tilværelse og hvilke beslutninger der skal tages.

Borgerinddragelse er baseret på empowerment, at styrke ressourcer og støtte til at mindske belastninger

Menneskesynet er baseret på ligeværdighed et ”vi”, hvor fag professionelle ikke automatisk
har mere eller bedre viden, men fungerer som facilitatorer og hele tiden holder fokus på sammenhæng og på,

hvordan borgeren kan inddrages

Charlotte Rugh, med inspiration fra Videnscenter for borgerinddragelse



Sociale konventioner
Fra latin conventio (genitiv -onis), afledt af convenire

'komme sammen; komme overens’

konvention, regel eller norm, en kutyme eller uskreven regel, der er fastlagt på grundlag af 
vedtagne og almindeligvis generelt accepterede normer og standarter. 

Ideelt set tjener konventioner til at opretholde fællesskab.

Nudansk ordbog, Bedre møder på tværs, kap 10

Svækkelse af de kognitive evner ved demenssygdom rykker på balancen i, at kunne indgå aftaler på

baggrund at fælles opfattelse af realiteter, problemstillinger, dagsorden, anledninger og normer.

Dermed kan der hurtigt ske et skred i de etiske rammer og i magtbalancen.

Hvilke nye konventioner skal der oprettes - hvilket fællesskab er konstruktivt og baseres på 
inddragelse langt mere på borgerens præmisser ?



Der er flere og flere tiltag  et eksempel..

”Der var næsten kun fokus på det sundhedsfaglige, og der blev ofte talt hen over 
hovedet på mennesker med demens og deres pårørende. Der var generelt meget 
lidt fokus på at lytte til dem, der havde demenssygdommen helt tæt inde på livet.

Det er så vigtigt, at os der arbejder på området, forstår den værdi inddragelsen har, 
og samtidig er det helt tydeligt, at det også betyder rigtig meget for selvværdet og 
identitetsfølelsen hos de mennesker, der bliver inddraget” Steen Kabel.

Om TænkeTank og dialogmøder

Målet er, at inddragelse bliver en fast procedure i kommunerne, når der tages 
beslutninger på demensområdet.

Det er jo dem, der lever med sygdommen, der er de sande eksperter, og det er 
vores opgave bedst muligt at understøtte dem. 

https://www.alzheimer.dk/temaer-om-demens/inddragelse/hvorfor-er-det-vigtigt-at-inddrage-
mennesker-med-demens/



Etik

Professionens etik (www.fue.dk)

Etik udtrykker bestræbelserne for at gøre det gode og overvejelserne over 
det gode liv med og for den anden. Den professionelle vejleder er først og 
fremmest bundet af hensynet til borgeren og professionens etik er bundet 

til at skabe tryghed , respekt og tillid.

Det er en grundlæggende værdi, at fremme borgerens velfærd og vilkår
(Peter Plant, Til den anden bedste-om vejledningens etik. 2009)



Etiske dilemmaer og overvejelser

I professionsfaglige sammenhænge er det menneskelige samspil lagt ind i en 
institutionel ramme. 

Hermed er der magt på spil – hvilke interesser skal varetages ???

De etiske aspekter i mødet med mennesker med demens udspiller sig i 
spændingsfeltet mellem:

- Omsorgspligt

- Retssikkerhed 

- Tillid, respekt og værdighed

- Selvbestemmelsesret

- Institutionens regler og rammer

- Risiko for omsorgssvigt; vi tager parti, overtager styringen, ved mere og bedre

Borger

Os

Org



Det er vigtigt at respektere mennesker med en 
demenssygdoms ret til selvbestemmelse

Grundloven § 71 Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig §73 Den personlige 
ejendomsret er ukrænkelig

Serviceloven: § 81 formålet og § 82 stk 2 pligt til at varetage interesserne for en person 
med en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, fx demens samt inddrage pårørende

Værdighedskravet i lov om værdighed

• FNs handicapkonvention , → skal sikre, at personer med handicap ikke bliver 
diskrimineret 

• Den europæiske menneskerettighedskonvention 

Mennesker med en demenssygdom har ret til selvbestemmelse og ret til at varetage 
egne økonomiske og personlige forhold så længe som muligt.

http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/lovgivning-og-demens/selvbestemmelse/

http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/lovgivning-og-demens/selvbestemmelse/


Hvordan ser virkeligheden ud………

I Praksis: 

Selvbestemmelse, samtykke = Borgerinddragelse med indflydelse på 
indhold i samarbejdet

Demenssygdom, divergerende opfattelser af situationer, manglende 
erkendelse – vores tilgang som ”mere” vidende, kommunens rammer 

og krav……



Borgerinddragelse – vi er ligeværdige, men 
ikke ligestillet

Det er de kognitive forandringer der rykker ved, om vi er kognitivt 
ligestillede kommunikations partnere- eller ikke….

Passiv 
deltagelse

Aktiv 
deltagelse

Informeres                  Høres                            Medbestemmende                          Styrer processen

Kilde: Jensen, Petersen og Stockholm 2007

Borgerinddragelse som et kontinuum, hvor borgerens autonomi søges bibeholdt afgørende er graden af demenssygdom
og hvordan borgeren mestrer sine kognitive udfordringer



Møder på tværs – har vi samme syn på 
borgerinddragelse….

Et eksempel. 

Møde mellem visitation, demenskoordinator, kontaktperson og 
forstander om Anette, 52 år senhjerneskadet, beboer på 
plejecenter/hjem for mennesker med demens. Hun mistrives og vil 
gerne flytte sammen med jævnaldrende.

Borgeren er ikke inviteret med til mødet, det var vi ikke enige om ….

” Vi kan godt høre, at det ikke er optimalt for hende, men beslutningen 
er taget. Vi skal se om et af de andre plejehjem er løsningen, før vi  -
hvis vi overvejer mulighed for at finde et bosted for yngre mennesker”



Spændingsfelt 1 :   
At balancere som fag professionel

Personen med demens og 
hans perspektiv

Ægtefælles perspektiv

Andre pårørendes perspektiv 

Kommunens standarter

Love og regler

Tid

Tilbud og fleksibilitet



At balancere og være sammenhængskraften

Hvordan fungerer borgerinddragelsen i disse områder:

I tværfaglige sammenhænge, møder, vurderinger mm, har I samme holdning til 
borgerinddragelse.

Har ledelse, forvaltning mm en tydeligt ramme for borgerinddragelse ?

Hvordan er borgere inddragelsen på

Dagtilbud, midlertidige pladser, plejehjem

- Hvornår og hvorfor fungere det godt ?

- Hvornår og hvorfor fungerer det ikke godt ?



Spændingsfelt 2:    
Hvad trækker i os i en bestemt retning?     



Borgerinddragelse – er det ligetil ?

• Kan vi være tilbøjelige til at tage de ”nemme” veje:

• Holde møder uden borgeren med en demenssygdom for at 
skåne dem, eller for at lette arbejdsgangen ?

• Accepterer vi ufleksible tidsfaktorer og standarter?

• Lader vi pårørende styre processer og tage beslutninger uden 
at inddrage det mennesker der har en demenssygdom?

• Hvad får os til eventuelt at vælge de ”nemme veje”



Spændingsfelt 3
Retssikkerhed – formelle hjælperedskaber

• Bruger vi de formelle juridiske regler godt nok for at sikre borgerens 
retssikkerhed ?

• Udgangspunktet for borgerinddragelse er viden: Sikrer vi, at vurderingen på 
”varig nedsat psykisk funktionsevne” er valid?

• Hvad er vores rolle, når der skal en underskrift på vigtige dokumenter for at 
komme igennem med ex. fuldmagter,  plejehjems accept ?

• Hvordan agerer vi, nå pårørende presser på, kommer med et underskrevet 
dokument ?

• Med ført hånd :….udført uselvstændigt fordi nogen har ønsket, stillet krav til eller påvirket indholdet eller resultatet

• Med ført pen : ….bruges for at udtrykke at nogen (nødtvungent) lader andre diktere form eller indhold af det der skrives

• Den danske ordbog



Borgerinddragelse, vi byder ind med:

At tilgangen til borgerinddragelse i forvaltningen/lokale område skal være 
fælles og skal kunne praktiseres af alle

En definition i kerneydelsen er en god guideline, så alle har fælles fundament

Inddragelse er individuel, vurderes så vidt muligt sammen med borgeren og 
dennes tætte pårørende

Fleksibilitet og omstillings parathed

Godt samarbejde, respekt for faglighed, tillid til at andre kan

Valg af teori, ex personcentreret omsorg, der underbygger og støtter til 
borgerinddragelse 

Og/eller Eden Alternative filosofien der ligeledes understøtter til 
borgerinddragelse på plejehjem



Personcentreret omsorg
Redskab til forståelsen af måden at inddrage på

Samspillet mellem borgeren og dennes 
miljø og omgivelser.
De fag professionelle samarbejde og fokus
På netværkets sammenhængskraft

Fem basale psykologiske behov
Alle behov overlapper hinanden i
en gensidig for bundethed for følelse
af livsduelighed og selvværd

Demensudtrykket, de samlede ”rødder”
– en forståelse af, at forstyrrelse af kognitive
evner sammen med det øvrige helbred

Hæmmer mennesket i, selv at handle



Etiske dilemmaer på grænsen af vores sociale konventioner.

I vores arbejde med mennesker med demens og deres nærmeste har vi et stort ansvar 

for at inddrage borgeren bedst muligt.

Vi arbejder under særlige omstændigheder, hvor vi skal kommunikere, planlægge, støtte 

og tage beslutninger sammen med mennesker, der kan mangle sygdomerkendelse, 

have svækket og forstyrrede kognitive funktioner, samt psykisk ude af balance.

Vores arbejde er præget af uforudsigelighed

Kræver stor fleksibilitet

Menneskesyn der er personcentreret

Tolerance 

At arbejde med den andens perspektiv

Mod 

Tak for i dag
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