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Forord

“Man må efter min mening behandle folk forskelligt for at 
kunne behandle dem ens”.

(Tidligere ældrechef)

Nærværende publikation udgør den afsluttende analyse fra projektet Evaluering af 
Fælles sprog, der er fi nansieret af Socialministeriet og Syddansk Universitet. I 2001 
henvendte Socialministeriet sig til CAST (Center for Anvendt Sundhedstjeneste-
forskning) på Syddansk Universitet med henblik på at få evalueret Fælles sprog i 
den kommunale hjemmepleje. Evalueringen blev organisatorisk placeret på Institut 
for Statskundskab med Morten Balle Hansen som projektleder. Evalueringsprojektet 
gik i gang i efteråret 2002. Med denne publikation markeres projektets formelle 
afslutning.
 Bogen er udarbejdet af projektleder og lektor ved Institut for Statskundskab ved 
Syddansk Universitet Morten Balle Hansen med professor Evert Vedung, Institut for 
bostads- och urbanforskning ved Uppsala Universitet, Sverige, som sparringspartner 
og medforfatter.
 Bogen bygger på analyser af data genereret i syv forskellige delundersøgelser 
af Fælles sprogs anvendelse i og indvirkning på ældreplejens organisering. Der er 
gennemført casestudier, tekstanalyser, spørgeskemaundersøgelser, en historisk og 
en sammenlignende undersøgelse, fokusgruppeinterviews og en analyse af Fæl-
les sprogs anvendelse i kvalitetsstandarder på ældreområdet. Disse undersøgelser 
er dokumenteret i tidligere rapporter fra projektet (se listen med publikationer fra 
projektet).
 Publikationen er en evaluering af Fælles sprog, men den er også en undersøgelse 
af ældreplejens organisering i Danmark. Fælles sprog er et forsøg på at standardisere 
(gøre mere ensartet) væsentlige dele af kommunikationen i og om den danske æld-
repleje. En analyse af konsekvenserne af indførelsen af en sådan ny praksis er efter 
vor opfattelse ikke mulig, eller i hvert fald ikke hensigtsmæssig, uden en samtidig 
undersøgelse af ældreplejens organisering.
 Bogen er forsøgt skrevet således, at den kan nå ud til et bredere publikum, end 
evalueringsrapporter vanligvis gør. Bogens hovedsigte er en evaluering af Fælles sprog 
med henblik på at komme med forslag til forbedringer af dets indhold og anvendelse 
i organiseringen af den danske ældrepleje. Bogens primære målgruppe må derfor 
være nationale og lokale beslutningstagere, rådgivere og konsulenter i og omkring 
ældreplejen. Det er imidlertid vores håb, at bogens analyser og konklusioner kan fi nde 
anvendelse i mange andre sammenhænge i og omkring ældreplejen i Danmark. Visi-
tatorer, hjemmehjælpere, fysio- og ergoterapeuter, hjemmesygeplejersker og ledere 
på forskellige niveauer i ældreplejen kan have interesse i, hvorledes Fælles sprog 
og ældreplejens organisering beskrives og analyseres med samfundsvidenskabelige 
briller på. Undervisere af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysio- og 
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ergoterapeuter og ledere inden for ældreplejen kan forhåbentligt fi nde anvendelse for 
hele eller dele af bogen i deres undervisning.
 Forskningsprojektet Evaluering af Fælles sprog har haft mange medarbejdere 
og fået hjælp og støtte fra mange sider i de to et halvt år projektet har været under-
vejs.
 Først og fremmest havde projektet ikke været muligt uden den åbenhed og be-
redvillighed til at medvirke i sådanne undersøgelser, der generelt stadig kendetegner 
dansk offentlig forvaltning. Vi vil her benytte lejligheden til at takke de mange 
ansatte i ældreplejens forskellige sammenhænge for deres medvirken i projektets 
undersøgelser.
 Dernæst vil vi gerne takke Socialministeriet, der med fi nansieringen, sammen med 
Syddansk Universitet, har gjort projektet og publikationen mulig. Vi har haft et godt 
samarbejde med projektets administrative følgegruppe og faglige baggrundsgruppe. 
Der er kommet mange ideer og forslag til forbedringer, uden at der på noget tidspunkt 
har været ansatser til en indblanding i den forskningsmæssige frihed. Tak til medlem-
merne af den administrative følgegruppe samt den faglige baggrundsgruppe (tidligere 
og nuværende) for et godt samarbejde. Fra Styrelsen for Social Service, Socialministe-
riet: direktør Leif Sondrup, udviklingschef Sven-Åge Westphalen, souschef Jens Lykke 
Hansen samt udviklingskonsulenterne Bentt Løwe Nielsen og Jørgen Løkkegaard. 
Fra Kommunernes Landsforening: kontorchef Ralf Klitgaard Jensen, chefkonsulent 
Lars Lennart Jensen samt konsulenterne Claus Nielsen og Mette Vinter Poulsen. Fra 
forskningsverdenen: lektor Kirsten Schultz Larsen, Københavns Universitet, lektor Lis 
Puggaard og centerleder Jan Sørensen, Syddansk Universitet. Fra konsulentbranchen 
senior manager Mette Lindgaard, Deloitte.
 Endelig vil vi takke de mange medarbejdere, der har været tilknyttet projektet 
undervejs i forløbet. Adjunkt Marie Konge Nielsen har bidraget væsentligt til gen-
nemførelsen og analyserne i forbindelse med casestudieundersøgelsen. Adjunkt Kasper 
Møller Hansen og Ph.D.-stipendiat Poul Skov Dahl har styret gennemførelsen af det 
meste af spørgeskemaundersøgelsen. Forskningsassistent Jens Ringsmose har lavet 
en stor del af de historiske analyser og tekstanalysen. Forskningsassistent Henrik 
Jørgensen har gennemført de fl este analyser ved fokusgruppeinterviewene. Studen-
termedhjælper Gunvor V. Olsen har lavet en stor del af arbejdet i forbindelse med 
den komparative analyse og analysen af kvalitetsstandarder. Forskningsassistent Ane 
Møller har ydet et væsentligt bidrag til koordineringen af projektet. Herudover har 
scholar stipendiaterne Karsten Effe Jespersen og Line Sinding, samt studentermed-
hjælperne Trine Elmelund, Morten Traczyk Larsen, Klaus Birch Lundgaard, Malene 
Madsen og Else Marie Rasmussen været involveret på forskellig vis i projektets 
gennemførelse.
 I forbindelse med gennemførelsen af projektet har Morten Balle Hansen været gæ-
steforsker ved Institut for bostads- och urbanforskning ved Uppsala Universitet, Gävle, 
Sverige. En stor tak til instituttet for at stille lejlighed og kontorfaciliteter gratis til 
rådighed under opholdet. Instituttet har et inspirerende forskningsmiljø, der har udgjort 
en fi n ramme for arbejdet med projektet. Fra IBF og Bostadsforskningsbiblioteket har 
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følgende personer bidraget til projektets gennemførelse: Ingela Bengtsson og Ingalill 
Halvarsson (biblioteksservice), Urban Fransson (IT-faciliteter), Christina Kjerrman-
Meyer (rejser og reservationer mv.), Lars Lundin (økonomi og IT), Åsa Sundstrøm 
og Carita Ytterberg (hjemmeside mv.) samt Bengt Turner (institutledelse).
 Sidst, men ikke mindst, en tak til korrespondent Tina Guldbrandt Jakobsen, 
Institut for Statskundskab for korrekturlæsning og opsætning af den endelige pub-
likation.
 Ansvaret for den endelige publikation påhviler naturligvis udelukkende forfat-
terne.

Bogens opbygning og læsevejledning

Læseren vil naturligvis få det bedste overblik over Fælles sprog og ældreplejens or-
ganisering ved at læse bogen fra ende til anden. Bogens enkelte kapitler er imidlertid 
skrevet, så de kan læses uden at have læst bogens øvrige kapitler. Der forekommer 
derfor enkelte gentagelser af centrale begreber og fi gurer, ligesom der er krydshen-
visninger imellem de enkelte kapitler.

Bogens opbygning

Det introducerende kapitel 1 redegør for de problemstillinger som belyses i undersø-
gelsen, for de teoretiske perspektiver, som har været gennemgående for tilrettelæg-
gelsen af undersøgelsen og har præget det meste af bogen, samt for de metoder, der 
er anvendt til at belyse problemstillingerne.
 Der indledes, i kapitlerne 2 og 3, med fremstillinger af den historiske og kom-
parative kontekst, som ældreplejen og Fælles sprog er indlejret i. I kapitel 2 belyses 
de centrale træk i ældreplejens organisatoriske udvikling, og der gennemføres en 
beskrivende analyse af Fælles sprogs tilblivelseshistorie. Her fokuseres på de sær-
lige problemstillinger, som var fremherskende i den periode, hvor Fælles sprog blev 
udviklet, og som dermed prægede Fælles sprog tilblivelse og senere spredning til de 
danske kommuner. I kapitel 3 udvides perspektivet til den komparative kontekst, som 
ældreplejen og Fælles sprog indgår i. Hvilke ligheder og forskelle kan vi  iagttage mel-
lem ældreplejens organisering i Danmark og ældreplejens organisering i andre lande? 
Er der ideer til andre måder at organisere ældreplejen og Fælles sprogs anvendelse, 
der har relevans for denne undersøgelses problemstillinger?
 Kapitlerne 4 og 5 indkredser de særlige problemstillinger, der præger ældreple-
jens organisering i Danmark og den rolle, som Fælles sprog kan tænkes at spille 
i den forbindelse. I kapitel 4 analyseres nogle tilsyneladende paradokser og di-
lemmaer i ældreplejens organisering. Disse er knyttet til to tidstypiske tendenser i 
retning af standardisering og individualisering. Kapitel 5 udgør på mange måder 
omdrejningspunktet for evalueringen af Fælles sprog i ældreplejen. Det er i dette 
kapitel, de forskellige programteorier om Fælles sprog og dets virkning på ældre-



18 Fælles sprog i ældreplejens organisering

plejen udvikles og dissekeres. Det er også her, de vurderingskriterier, som Fælles 
sprog evalueres ud fra, udvikles. Kapitlet bygger på en kombination af empiriske 
og teoretiske analyser.
 Kapitlerne 6 og 7 beskriver Fælles sprogs anvendelse i og indvirkning på ældre-
plejens organisering i Danmark. Kapitlerne bygger videre på programteorierne fra 
kapitel 5 og drøfter disse teorier i lyset af undersøgelsernes empiriske resultater. I 
kapitel 6 analyseres spørgsmålet om, hvordan Fælles sprog rent faktisk anvendes 
i ældreplejens organisering. I kapitel 7 analyseres spørgsmålet om, hvilke effekter 
Fælles sprog har haft på ældreplejens strukturer, processer og resultater.
 Endelig, i det afsluttende kapitel 8, sammenfattes undersøgelsens indsigter og 
resultater, og en række konklusioner drages. Afslutningsvis drøftes Fælles sprog II i 
lyset af undersøgelsens resultater og konklusioner.

Læsevejledning

Når man læser denne bog, vil man gøre det med forskellige formål for øje. Nedenfor 
gives en læsevejledning ud fra en antagelse om tre overordnede formål:

1 Interesse i undersøgelsens empiriske resultater
2 Interesse i undersøgelsens teoretiske perspektiver
3 Interesse i de anvendte undersøgelsesmetoder

Ad 1) Hvis man først og fremmest er interesseret i undersøgelsens resultater, skal 
man læse kapitel 8. Her sammenfattes undersøgelsens opdagelser, og en række kon-
klusioner drages.
 Hvis man derimod er interesseret i en grundigere analyse af, hvorledes Fælles sprog 
anvendes i ældreplejens organisering, skal man læse kapitel 6. Er man interesseret i en 
grundigere analyse af Ældreplejens og Fælles sprogs historie, skal man læse kapitel 2. 
I disse kapitler uddybes den kortfattede sammenfatning af historie og anvendelse, som 
gives i kapitel 8.
 Hvis man er interesseret i sammenligningen af Dansk ældrepleje med ældreplejen 
i andre lande, skal man læse kapitel 3.
 Hvis man er interesseret i at sætte sig grundigere ind i forskellige opfattelser 
af, hvorledes Fælles sprog virker ind på ældreplejens organisering, og forskellige 
normative vurderinger af, hvorledes det bør virke, skal man læse kapitel 5 og kapitel 
7. I kapitel 5 redegøres der for begrebet programteori, der har været centralt for un-
dersøgelsens tilrettelæggelse, og de programteoretiske forhåbninger, der var knyttet 
til Fælles sprog, rekonstrueres. Kapitel 7 bygger videre på begrebet programteori 
og kan således være vanskeligt at læse uden at have sat sig ind dette begreb. Her 
analyseres 7 forskellige aktørgruppers programteoretiske opfattelser af Fælles sprog
og dets indvirkning på ældreplejens organisering.
 Ad 2) Teoretisk interesserede skal først og fremmest læse kapitel 1, hvor vi rede-
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gør for den overordnede forståelsesramme, som Fælles sprog analyseres ud fra, og 
kapitel 5, hvor begrebet programteori, der har været helt centralt for undersøgelsens 
tilrettelæggelse, uddybes og anvendes til at rekonstruere programteorien bag Fælles 
sprog. I starten af kapitel 2 redegøres der endvidere for begrebet sporafhængighed, 
mens vi i starten af kapitel 3 defi nerer de centrale begreber i den komparative 
analyse. Endelig kan interesserede i undersøgelsens behandling af begreberne stan-
dardisering og individualisering især læse kapitel 4 og afsnit 1.4.3 i kapitel 1 med 
udbytte.
 Ad 3) Metodeinteresserede kan læse afslutningen af kapitel 1, men henvises i 
øvrigt til de forskellige delrapporter fra projektet (se litteraturfortegnelsen). Vi har 
beskrevet de forskellige metoder, der er anvendt i projektet, undervejs i de enkelte 
kapitler, i det omfang vi har fundet nødvendigt. Formålet har været at give læseren 
nok information til at kunne vurdere validiteten af vore resultater, men at undgå 
den mere tekniske redegørelse for de anvendte metoder. Læsere, der er interesseret 
i detaljerne i de anvendte metoder, henvises til delrapporterne fra projektet.



I 2004 udgjorde de +65-årige ca. 15 % af Danmarks befolkning. De +80-årige 
udgjorde ca. 4 %.
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1. Introduktion til undersøgelsen

1.1 Indledning

Denne undersøgelse handler om ældreplejens organisering, og om hvordan et nyt 
tiltag i denne organisering, et såkaldt Fælles sprog, har indvirket på ældreplejen og 
dens organisering. Med begrebet “ældrepleje” menes den del af samfundets ældre-
omsorg, som klares af lønnet personale ansat i formelle organisationer,1 samt de 
organisatoriske sammenhænge, som dette personale indgår i. Begrebet har således 
intet at gøre med sondringen mellem offentlige og private organisationer. Ældrepleje 
kan i princippet og i praksis varetages af såvel offentlige som private organisationer. 
Ældreplejen omfatter først og fremmest hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejehjem 
og træning af de ældre. Disse opgaver varetages i Danmark i det væsentligste af 
primærkommunerne, men også sygehusene varetager ældrepleje, og der er en ikke 
helt klar arbejdsdeling mellem disse sektorer. Denne arbejdsdeling er til stadighed 
til drøftelse og forhandling.2

 Ældreplejen er en del af samfundets samlede ældreomsorg. Med begrebet “ældre-
omsorg” menes samfundets, oftest inden for rammerne af nationalstaten, bestræbelser 
på at afbøde de virkninger på førlighed og livskvalitet, som ofte følger med høj alder. 
Ældreomsorg kan fi nde sted i familien eller i de sociale netværk, men i samfund, hvor 
de fl este husstande er baseret på to indkomster og deraf følgende høj grad af erhvervs-
deltagelse for såvel kvinder som mænd, fi nder en væsentlig del af ældreomsorgen, 
måske den væsentligste, sted i ældreplejen. Det er imidlertid vigtigt at understrege, 
at familierne og de sociale netværk stadig spiller en stor og vigtig rolle i samfundets 
samlede ældreomsorg.
 I Danmark varetages ældreplejen, hvad angår både fi nansiering, organisering og 
udførelse, i det store og hele af den offentlige sektor. Der er i disse år bestræbelser på 
at skabe en form for marked i forbindelse med udførelsen af ældrepleje, hvor private 
leverandører i stigende grad skal tage konkurrencen op med kommunale leverandører 
af ældrepleje.3 Men det er stadig de kommunale leverandører, der varetager langt den 
største del af udførelsesopgaverne, og det er endnu uklart på hvilken måde og i hvor 
høj grad, bestræbelserne på at introducere frit valg og konkurrence i ældreplejen vil 
få gennemslagskraft på ældreplejens praksis.
 I et historisk perspektiv er undersøgelsens genstandsfelt et relativt nyt fænomen. 
Dette fænomen i Danmark er nøje forbundet med velfærdsstatens fremvækst i 1900-
tallet. Vi skal ikke mange generationer tilbage, før ældreomsorgen stort set blev 
varetaget af familien, og hvis den ikke slog til så af kirken og forskellige former for 
velgørende frivillige organisationer.
 I mange lande, også lande med en velstand der kan måle sig med Danmarks, har 
familien stadig en betydelig større rolle at spille i ældreomsorgen end i Danmark. Det 



22 Fælles sprog i ældreplejens organisering

gælder eksempelvis i mange Sydeuropæiske lande. Men i lande med familiestruktu-
rer som i Danmark, præget af husstande afhængige af to indkomster, og hvor både 
kvinden og manden er aktive på arbejdsmarkedet, varetages en stor og stigende del 
af ældreomsorgen af formelle organisationer. Disse formelle organisationer kan, som 
i Holland, være forskellige former for nonprofi torganisationer, de kan, som det til 
dels er tilfældet i England, være private virksomheder, eller de kan, som i Danmark 
og det øvrige Skandinavien, være en del af den offentlige sektor. Endelige kan der 
være tale om en kombination af de tre typer af leverandørorganisationer.4

 Ældreomsorg er, af en række til dels sammenhængende årsager, sammen med andre 
former for social omsorg, blevet en stadig mere omfattende samfundsmæssig opgave. 
Ældreomsorg indgår som en del af socialpolitikken, der kan afgrænses til forsørgelsen 
af og omsorgen for de mennesker, som ikke gennem deltagelse i produktionen kan 
tjene til egen forsørgelse. Det drejer sig om børn, ældre og handicappede, men også 
om arbejdsløse, udstødte og andre såkaldte marginalgrupper.
 Opgaven med at forsørge og drage omsorg for disse samfundsgrupper er vokset 
kraftigt i de seneste årtier og har været en væsentlig medvirkende årsag til, at skat-
tetrykket er vokset siden 1960’erne. Ud fra en socialpolitisk betragtning er der intet 
mystisk ved den voksende offentlige sektor og det stigende skattetryk, som man især 
kan iagttage fra 1960’erne til 1990’erne. Populært sagt kom man i “de gode gamle 
dage” ud at tjene i 14-års-alderen, efter konfi rmation og 7. klasse. Man fortsatte med 
at arbejde, til man ikke kunne mere, og livet efter arbejdslivet var ganske kort. Det 
er først indenfor de seneste 30-50 år, i takt med samfundets stigende velstand, at der 
for store samfundsgrupper bliver tale om en egentlig pensionsalder. I samme periode 
har der udviklet sig et arbejdsmarked, som kræver højere uddannet arbejdskraft, og 
som samtidig, for store dele af arbejdsmarkedets vedkommende, skiller sig af med 
“det grå guld” i en relativt tidlig alder.
 En konsekvens heraf er, at en større del af befolkningen først kommer ud på ar-
bejdsmarkedet i midten eller slutningen af 20-års-alderen, arbejder til de er omkring 
de 60, og derefter lever en pensionstilværelse i ganske mange år. For manges, især 
kvindernes, vedkommende er den “tredje alder” tæt på at blive den længste tidsperiode 
i livet. Mændene arbejder i gennemsnit lidt længere og lever lidt kortere.
 Der er således en række konkrete socialpolitiske årsager, der har medvirket til, 
at skattetrykket og den offentlige sektor er vokset siden starten af 1960’erne. I løbet 
af 1980’erne og 1990’erne er der imidlertid også gradvist fremvokset en opfattelse, 
nogen ville kalde det en erkendelse, blandt det store fl ertal af danske beslutningsta-
gere, opinionsdannere og i store dele af befolkningen, om at den store og voksende 
offentlige sektor er et politisk og samfundsmæssigt problem. Daværende socialde-
mokratiske fi nansminister Knud Heinesens udtalelse omkring 1980, om at vi var på 
vej mod afgrundens rand, kan opfattes som en central dansk markør for udbredelsen 
af denne opfattelse til bredere kredse end en lille gruppe borgerlige politikere. Opfat-
telsen er ikke afgrænset til en dansk sammenhæng. I mange vestlige industrisamfund 
er der foregået en bestræbelse på at begrænse eller stoppe væksten i den offentlige 
sektor, eller ligefrem at “rulle den offentlige sektor tilbage”. I de senere år er denne 
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opfattelse kommet konkret til udtryk i Danmark ved Venstres løfte om et skattestop 
i valgkampene i 2001 og 2005, der kraftigt bidrog til deres valgsejr i begge årene, og 
senere ved at Socialdemokratiet og det Radikale Venstre har lanceret en målsætning 
om et fl eksibelt skattestop – et såkaldt skatteloft.
 Et skattestop harmonerer imidlertid ikke så godt med de demografi ske prognoser 
for ældreområdet. Hvis de demografi ske prognoser for ældreområdet holder stik, 
og den nuværende skattemæssige fi nansiering af ældreplejen ønskes fastholdt, vil 
ældreplejen alt andet lige lægge beslag på en betydeligt større del af den fremtidige 
samfundshusholdning, end den gør i dag.
 Nu er alt andet sjældent lige i et 30-40-årigt perspektiv. Der er dels forskellige 
forudsætninger, der kan ændre sig, og der er forskellige politiske valg, man kan 
træffe. Vedrørende de politiske valg kan man for det første ved hjælp af alternative 
politiske tiltag, primært arbejdsmarkeds-, uddannelses- og pensionspolitik, forsøge 
at øge antallet af år på arbejdsmarkedet over et livsforløb. En sådan hævning af den 
reelle pensionsalder, kombineret med en tidligere indtræden på arbejdsmarkedet, vil 
både bidrage til en øget indtjening i samfundet, og til at antallet af år på overførsels-
indkomst nedsættes. For det andet kan man vælge at overføre midler fra andre dele 
af den offentlige sektor til ældreplejen. For det tredje kan man forsøge at rationalisere 
ældreplejen således, at den bliver mere effektiv og i stand til at løse fl ere opgaver for 
de samme midler. For det fjerde kan man vælge at nedsætte mængden eller kvaliteten 
af de ydelser, som ældreplejen leverer som gratis ydelser. For det femte kan man gå 
imod den nuværende tendens og acceptere et endnu højere skatteniveau, end vi har i 
dag. Endelig kan man forsøge sig med en kombination af ovenstående løsningsmo-
deller.
 Uanset hvilke løsningsmodeller man vælger, og uanset hvilke andre forudsætninger 
der viser sig at ændre sig, så tyder meget på, at ældreplejen specifi kt og den offentlige 
sektor generelt også i de kommende år vil være under et konstant pres for at øge ef-
fektiviteten og dokumentere værdien af de aktiviteter og ydelser, der bliver præsteret 
for de penge, som skatteyderne indbetaler. I et land hvor mere end halvdelen af det, de 
fl este tjener i løn, indbetales i skat, er det vel meget naturligt, at man ønsker indsigt i, 
hvad disse penge bruges til. Men tendensen er international og går igen i lande med 
meget forskellige skatteniveauer, så skatteforklaringen på de generelle tendenser til 
fl ere evalueringer på fl ere områder kan næppe stå alene.5

 Det er ud fra ovenstående sammenhænge, man skal forstå indførelsen af Fæl-
les sprog i den danske ældrepleje. Fælles sprog blev introduceret af Kommunernes 
Landsforening i 1998 som et redskab til at standardisere (gøre mere ensartet) kom-
munikationen om de ældres behov og om ældreplejens (først og fremmest hjemme-
plejens) ydelser. Der er tale om et forsøg på at indføre nogle fælles præcise standarder 
for, hvordan man omtaler de ældres behov (den såkaldte funktionsvurdering i Fælles 
sprog I), og hvordan man omtaler de ydelser, som leveres (det såkaldte ydelseskatalog 
i Fælles sprog I). Det er Kommunernes Landsforenings udvikling og udbredelse af 
Fælles sprog og Fælles sprogs virkning på og samspil med ældreplejens organisering, 
der er genstand for analyserne i denne undersøgelse.
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Tekstboks 1.1: Fakta om ældreområdet i Danmark

Fakta om ældreområdet i Danmark:

Demografi:
•  I 2004 udgjorde de +65-årige en andel på ca. 15 procent af Danmarks befolkning 

(5.368.354 indbyggere i 2002). Andelen af de +80-årige udgjorde ca. 4 procent
• I 2003 var middellevetiden for kvinder knap 79,5 år og for mænd knap 75 år
• Der er omtrent dobbelt så mange +80-årige kvinder som mænd i Danmark

Folkepension:
•  I 1995 var der ca. 710.000 folkepensionister. Staten finansierer fuldt ud udgifterne 

til folkepensionen, som samme år udgjorde ca. 64 mia. kr.
• Folkepensionen består af grundbeløb, pensionstillæg og evt. personligt tillæg
•  Alderskriteriet for at opnå folkepension blev i 1999 ændret fra 67 år til 65 år for 

personer, der er født efter 30.6.1939

Boligforhold på ældreområdet:
•  I 1998 var der ifølge socialministeriet ca. 34.700 plejehjemspladser i Danmark. Siden 

1988 er der ikke blevet opført plejehjem for ældre i Danmark
•  Herudover var der i 1998 ca. 4000 beskyttede boliger, 40.000 ældreboliger og 20.000 

andre boliger for ældre

Den kommunale ældrepleje:
•  I den kommunale ældrepleje er ca. 120.000 medarbejdere beskæftiget svarende til 

ca. 94.000 årsværk (2000). Hovedopgaverne er hjemmehjælp, hjemmesygepleje og 
træning samt personlig omsorg og pleje i beskyttede boliger og på plejehjem

•  Godt 200.000 ældre (2002) modtager varig kommunal hjemmehjælp. Hertil kommer 
fysioterapi, ergoterapi samt aktivitetsforanstaltninger i dagcentre, klubber mv.

Andre forhold:
•  Ældre Sagen (interesseorganisation på området) har ca. 425.000 medlemmer (2000)
•  Ældremobiliseringen (paraplyorganisation) med mere end 430.000 medlemmer 

(2004)

1.2 Kendetegn ved Fælles sprog

Som navnet antyder, handler Fælles sprog om at indføre et fælles sprog inden for 
ældreplejen, og her er der i første omgang især tænkt på hjemmeplejen, der i de 
seneste årtier har udviklet sig til at udgøre den mest omfattende del af ældreplejen 
i Danmark.
 Som nævnt i indledningen blev lanceringen af Fælles sprog besluttet af Kommuner-
nes Landsforening i 1998. Forud var gået fl ere års udviklingsarbejde. Vi gennemfører 
senere, i kapitel 2, en nærmere analyse af Fælles sprogs udviklingshistorie. Her skal det 
alene fremhæves, at situationen før Fælles sprog kan betegnes som en situation uden et 
sådant fælles sprog i ældreplejen. I nogle tilfælde brugte man forskellige betegnelser om 
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de samme aktiviteter, og i andre tilfælde brugte man de samme betegnelser om forskel-
lige aktiviteter. Indførelsen af Fælles sprog er således en bestræbelse på at standardisere 
de begreber, der anvendes i ældreplejen. Men der er også tale om at introducere nogle 
nye begreber, som ikke blev anvendt før indførelsen af Fælles sprog.
 I tekstboks 1.2 er der redegjort for de centrale karakteristika ved Fælles sprog.

Teksboks 1.2: Hvad er Fælles sprog I?

Hvad er Fælles sprog I?

Fælles sprog I er et standardiseret kategoriseringssystem, samt retningslinier for an-
vendelse heraf, der er godkendt og anbefales af Kommunernes Landsforening, til an-
vendelse inden for det kommunale ældreområde.* Fælles sprog I består af tre dele: 
 1.  Et skema og retningslinier for anvendelsen heraf i en funktionsvurdering, hvor 

potentielle brugeres behov vurderes
 2.  Et skema og retningslinier for anvendelsen heraf i et ydelseskatalog, der beskriver 

kommunernes forskellige former for indsats, samt
 3. En liste med nøgletalskategorier, der bør opgøres ensartet på området

1. Skemaet til funktionsvurderingen er udviklet til at beskrive den potentielle brugers 
evne på otte funktionsområder: personlig pleje, spise og drikke, mobilitet, daglig hus-
førelse, aktivitet, socialt samvær/ensomhed/netværk, mental og psykisk tilstand samt 
akut/kronisk sygdom/handicap. Et niende område, som ikke indgår i selve funktions-
vurderingen, er boligens betydning for borgerens funktionsevne. Inden for hvert område 
anvendes fire funktionsniveauer (kan selv, klarer stort set selv, har vanskeligheder, er 
ude af stand til).

2. Skemaet til ydelseskataloget er udviklet til dels at beskrive de kommunale service-
ydelser, der er rettet mod den enkelte bruger (cpr-relateret), og dels de ydelser der 
er rettet mod grupper af brugere (grupperelateret). Inden for hver gruppe er der 14 
ydelseskategorier: personlig pleje; psykisk pleje og omsorg; målrettede pædagogiske 
opgaver; undersøgelser og behandling; ernæring; medicingivning og administration; 
praktisk bistand – rengøring; praktisk bistand – tøjvask; praktisk bistand – indkøb; 
træning; aktivitet; forebyggelse og sundhedsfremme; anden hjælp til brugeren; vur-
deringer og administrative opgaver. Hver af de 14 kategorier er yderligere opdelt i 
specifikke opgaver.

3. En liste med kommunale nøgletalskategorier vedrørende:
 • Boligforhold (plejebolig og øvrige boliger), 
 •  Personaleforhold (personalekategorierne opgøres på lønforbrug; personaleomsæt-

ning; fuldtidsstillinger)
 •  Driftsøkonomiske nøgletal: (samlede nettodriftsudgifter på ældreområdet; net-

todriftsudgifter for +67-årige; nettodriftsudgifter for under 67-årige).
 •  Øvrige nøgletal: (visitation af beboere i plejeboliger; vejtid inkl./ekskl. visiteret 

tid).

*  Fælles sprog anvendes også på handicapområdet, men i denne bog fokuseres på 
ældreområdet.
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Funktionsvurderingen af den enkelte borger foretages af kommunalt ansat plejeperso-
nale, og på den baggrund foretages en visitation, hvor det besluttes, hvilke kommunale 
ydelser borgeren er berettiget til.

De begreber, som introduceres, standardiseres og systematiseres med Fælles sprog, 
tænkes at fremme dels en standardiseret beskrivelse af de ældres funktionsevne, 
den såkaldte funktionsvurdering, dels en standardiseret beskrivelse af kommunernes 
serviceydelser til de ældre, det såkaldte ydelseskatalog, og endelig en standardiseret 
opgørelse af nogle kommunale nøgletal.
 Senere, i kapitel 5, gennemføres en indgående analyse af de forskellige funktioner 
og virkninger, som Fælles sprog kan tænkes at have på ældreplejens organisering.

1.3 Undersøgelsens problemstillinger

1.3.1   Undersøgelsens formål

Det overordnede formål med den foreliggende undersøgelse af Fælles sprog har været 
at skaffe viden om den mest hensigtsmæssige fremtidige udvikling af Fælles sprog 
og dets anvendelse i ældreplejens organisering. Det har på forhånd været klargjort, 
at man fra socialministeriets side ønskede en fortsat udvikling af systemet og dets 
anvendelse.

I forlængelse af dette overordnede formål har der været aftalt en evaluering med en 
bredt anlagt tilgang, hvor tre deltemaer skulle belyses:
1 Historie: Hvordan er Fælles sprog vokset frem, og hvordan har det udviklet sig, 

siden det startede op?
2 Anvendelse: Hvordan og af hvem bruges Fælles sprog og data genereret ved hjælp 

af Fælles sprog på nuværende tidspunkt?
3 Udviklingspotentiale: Hvordan kan Fælles Sprog og dets anvendelse i ældreplejens 

organisering yderligere udvikles til at bidrage til at forbedre ældreplejen i den 
offentlige sektor?

Temaet omkring udviklingspotentiale har været det centrale. De to første temaer har 
haft til formål at skabe den nødvendige baggrundsviden for vurderingen af udvik-
lingspotentialet i Fælles sprog.

1.3.2   Undersøgelsens relation til Fælles sprog II projektet

Undervejs i forskningsprojektet er Kommunernes Landsforening gået i gang med at 
udvikle en ny version af Fælles sprog – det såkaldte Fælles sprog II. Fælles sprog II 
blev lanceret i sommeren 2004 og er her i foråret 2005 ved at blive kørt i stilling som 
afl øser for det nuværende Fælles sprog. Der er dog grund til at tro, at udviklingen vil 
blive noget forsinket af den kommende kommunalreform, således at implementeringen 
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af Fælles sprog II i mange kommuner, hvis de vælger at bruge det, først vil gå i gang 
efter de kommende kommunesammenlægninger.
 Med henblik på at sikre kontakten mellem de to projekter har projektlederen for 
KL’s Fælles sprog II projekt, Mette Vinther Poulsen, været tilknyttet undersøgelsens 
faglige baggrundsgruppe, ligesom denne undersøgelses projektleder, Morten Balle 
Hansen, har deltaget i enkelte møder i relation til Fælles sprog II projektet.
 Fælles sprog II projektet har naturligvis haft en vis indfl ydelse på undersøgelsen 
af Fælles sprog I, sådan som det tager sig ud og anvendes i de danske kommuner 
ved indgangen til 2005. For det første har det betydet, at vi i undersøgelsen har 
lagt mere vægt på generelle problemstillinger knyttet til dette og lignende syste-
mer. Disse problemstillinger, vurderer vi, også i høj grad vil være relevante for et 
eventuelt fremtidigt Fælles sprog II. For det andet har vi fokuseret undersøgelsen 
mere på samspillet mellem Fælles sprog og ældreplejens organisering og virkemåde, 
end vi oprindeligt havde planlagt, mens vi er gået mindre ind i overvejelser om de 
konkrete kategoriers hensigtsmæssighed end oprindeligt planlagt. For det tredje 
har vi imidlertid også lagt vægt på, at dette projekt skulle holdes klart adskilt fra 
udviklingen af Fælles sprog II. Det har været vigtigt for undersøgelsens legitimitet, 
at den også skal kunne danne grundlag for en eventuel kritik og drøftelse af fordele 
og ulemper ved Fælles sprog II. En sådan kritik er ikke en del af undersøgelsens 
kommissorium, og vi har således ingen forpligtelser til at forholde os til Fælles 
sprog II. Eftersom Fælles sprog II endnu ikke har været implementeret i ældreplejens 
praksis, har eksempler på Fælles sprog II heller ikke kunnet indgå i de empiriske 
undersøgelser. Ikke desto mindre har mange af undersøgelsens resultater relevans for 
Fælles sprog II. Vi vil derfor i det afsluttende kapitel 9 drøfte, hvilke konsekvenser 
denne undersøgelse har for en vurdering af fordele og ulemper ved og udviklings-
potentialet i Fælles sprog II.

1.4 Undersøgelsens teoretiske tilgange6

Undervejs i denne bogs kapitler udvikles forskellige begreber og modeller til brug 
for analyserne i det pågældende kapitel. Der er imidlertid en mere generel forståel-
sesramme, som har præget undersøgelsen, og som også præger de fl este af bogens 
kapitler, ligesom der er nogle modeller og begreber, der går igen i mange af kapitlerne. 
Det er denne overordnede forståelsesramme og nogle af de gennemgående begreber 
og modeller, der redegøres kort for i dette afsnit.

1.4.1   Undersøgelsens overordnede forståelsesramme

På et overordnet generelt abstraktionsniveau opfattes og analyseres ældreplejens orga-
nisering, og Fælles sprogs indvirkning herpå, ud fra fem begreber og deres indbyrdes 
relationer:7 kontekst, strukturer, processer, resultater og erkendelsesinteresse.
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Figur 1.1: Bogens overordnede struktureringsmodel

Kontekst: Tid og rum

Strukturer

Erkendelses-
interesse

Processer Resultater

I en i tid (historie) og rum (komparativt) givet kontekst analyseres ældreplejens organi-
sering som et komplekst system af strukturer (formelle og uformelle), der strukturerer 
en række processer, der skaber en række resultater. De kausale sammenhænge kan 
gå begge veje i dette system.
 Hvordan kontekst, strukturer, processer og resultater og deres indbyrdes relationer 
analyseres afhænger af analytikerens erkendelsesinteresse. Denne erkendelsesinte-
resse er afhængig af analytikerens relation til analyseobjektet, hvilket påvirkes af den 
relative placering i systemet af strukturer, processer og resultater.8

Kontekstbegrebet svarer på mange måder til organisationsteoriens omverdens-
begreb. Heller ikke Fælles sprog og organiseringen af nutidens danske ældrepleje 
opererer i et vakuum. Den er indlejret i og struktureret, men ikke determineret, af 
fortidens prioriteringer og debatter (sporafhængighed), og den bliver løbende sam-
menlignet med og bedømt ud fra andre landes måder at organisere ældreplejen på 
(netværksafhængighed).

Strukturbegrebet anvendes i en meget generel betydning i modellen. I organisati-
onsteorien sondres ofte mellem kultur og struktur, men i modellen omfatter begrebet 
struktur også kultur. Begrebet refererer til, at alle processer, og de aktører der leverer 
energi til dem, indgår i større systemer af relationer, som har en mere eller mindre 
stabil karakter. Strukturerne virker begrænsende for de sociale aktørers råderum, 
men de konstituerer også de selv samme aktører og udgør de medier, igennem hvilke 
handling bliver mulig, får gennemslagskraft og rækkevidde (Giddens 1984).

Processerne er aktiviteterne og handlingerne (inklusive talehandlinger), sådan som 
de udfolder sig, som strømme i tid og rum. Det er igennem processerne, at struktu-
rerne får liv og bliver synlige. Det er i processerne, at vi møder strukturernes konkrete 
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fremtrædelsesform som aktører, arenaer, sprog, normer, love, regler, økonomi, mv. 
Det er også i processerne, at gamle strukturer bliver fastholdt, tilpasset, omkalfatret 
eller helt forkastet. Det er i processerne, at forandringen sker. Procesbegrebet udgør 
modellens dynamiske element.
 Samspillet mellem strukturer og processer skaber resultater. Resultater kan antage 
mange former, som må forstås i relation til den horisont af betydninger, som det 
sociale system refererer til. Denne horisont repræsenteres i modellen af strukturen. 
Alene af den grund er strukturen vigtig for at forstå resultaterne.9 Resultater udgør 
fi kspunkter for vurderende analyser og er som sådanne umulige at fastlægge uden et 
normativt udgangspunkt.
 Analyser af strukturer, processer og resultater og den større kontekst, de indgår 
i, er præget af en eller fl ere af fi re erkendelsesinteresser: Beskrivende, Forklarende, 
Vurderende og Foreskrivende.10

Beskrivende erkendelsesinteresse fokuserer på at udvikle vores viden om, hvad der 
eksisterer. Hvordan kan vi forbedre vore beskrivelser af kontekst, strukturer, processer 
og resultater? Formålet med analysen er her at få afklaret, hvad det egentlig er, der 
kendetegner ældreplejens organisering og Fælles sprogs indvirkning herpå. Hvad er 
det, der karakteriserer ældreplejen? Hvordan er den organiseret, og hvordan fungerer 
den? Hvordan indgår Fælles sprog i ældreplejens organisering? Hvad kendetegner 
mere præcist strukturer, processer og resultater i ældreplejen? Denne erkendelsesin-
teresse står sjældent alene.

Forklarende erkendelsesinteresse er en erkendelsesinteresse, hvor hovedformå-
let med analysen er at forklare og/eller forstå ældreplejens strukturer, processer og 
resultater. Hvordan kan man forklare/forstå den adfærd og de processer, man kan 
iagttage inden for ældreplejen? Hvordan kan man forklare de resultater, der skabes 
inden for ældreplejen? Og hvordan kan man forklare Fælles sprogs måde at indvirke 
på ældreplejens strukturer, processer og resultater?

Vurderende erkendelsesinteresse er en tredje form for erkendelsesinteresse, hvor 
man bedømmer strukturer, processer og resultater inden for ældreplejen: Er det, der 
foregår i ældreplejen, værdifuldt? Er det godt eller skidt? Dette spørgsmål rejser til-
lægsspørgsmålet: Ud fra hvilke vurderingskriterier skal vi bedømme, om ældreplejens 
organisering, aktiviteter og resultater er værdifulde eller problematiske?
 Foreskrivende eller præskriptiv erkendelsesinteresse er en fjerde form. Her er 
formålet med analysen at afgøre, hvordan man kan ændre eller fastholde bestemte 
strukturer, processer og resultater. Her er formålet at gribe ind i og ændre eller i nogle 
tilfælde understøtte og fastholde bestemte strukturer, processer og/eller resultater 
inden for ældreplejen.
 Sondringen mellem forskellige former for erkendelsesinteresse er analytisk. Der 
er ofte – måske altid – en dynamisk relation mellem de fi re former for erkendelsesin-
teresse. Selvom en form for erkendelsesinteresse er mest fremtrædende i en bestemt 
analyse, kan analysen sjældent forstås isoleret fra de andre former for erkendelses-
interesse. En beskrivende analyse tager ofte sit udspring i en normativ vurdering 
af, at noget er eller kan være et problem. Beskrivende analyser udgør i princippet 
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forudsætningen for at kunne forklare og/eller gribe ind i og ændre en given tilstand. 
Beskrivende analyser af eksempelvis udviklingen i ældreplejens varetagelse udspringer 
ofte af normative diskussioner om, hvordan ældreplejen bør varetages. Beskrivende 
analyser af et givet problems omfang udgør ofte en vigtig forudsætning for en vur-
dering af, om et indgreb er nødvendigt.
 Med udgangspunkt i den overordnede struktureringsmodel kan vi beskrive grund-
læggende kendetegn ved forskningsprojektet.
 For det første er undersøgelsen præget af at være lavet af universitetsforskere, 
hvilket medfører, at den er relativt uafhængig af direkte interesser i ældreplejen. Den 
er dog ikke mere uafhængig, end at det på forhånd er aftalt, at målet er at forbedre 
Fælles sprog, ikke at afskaffe det. Denne forhåndspræmis har forskerne indvilliget i, 
og det har givet undersøgelsen en vinkel, der nok er kritisk over for Fælles sprog, men 
som især fokuserer på kritik, der kan bruges konstruktivt til at udvikle og forbedre 
Fælles sprog.
 For det andet har inklusionen af ældreplejens kontekst især medført, at henholdsvis 
ældreplejens historie (kapitel 2) og en sammenlignende analyse af organiseringen af 
ældreplejen i en række andre lande (kapitel 3) er prioriteret relativt højt i analyserne.
 For det tredje må Fælles sprog, ud fra modellen, betegnes som en ny struktur, der in-
troduceres i ældreplejen i slutningen af 1990’erne. Ud fra struktureringsmodel len (fi gur 
1.1) vil man forvente, at denne nye struktur vil påvirke såvel processer som resultater 
i ældreplejen, men også at disse processer og resultater efter en tid vil virke tilbage og 
eventuelt ændre Fælles sprog og andre strukturelle elementer i ældre plejen.
 For det fjerde analyseres det, på hvilke måder Fælles sprog indgår i processerne 
i ældreplejens organisering.
 For det femte undersøges de mange måder, hvormed Fælles sprog kan indvirke 
på ældreplejens resultater. Sproget skaber en fokusering på de ydelser, som beskri-
ves i Fælles sprog, samtidig med at der opstår en tendens til blinde pletter over for 
kendetegn ved ydelserne, typisk de mere kvalitative aspekter, som ikke, eller kun 
vanskeligt, beskrives i Fælles sprog.
 For det sjette har alle fi re analyseformer været anvendt i projektet. Vi har gennem-
ført beskrivende analyser af ældreplejens organisering og Fælles sprogs anvendelse. 
Vi har også, med udgangspunkt i begrebet programteori (se næste afsnit og kapitel 5) 
analyseret og sammenlignet forskellige opfattelser af hovedproblemer i ældreplejens 
organisering og Fælles sprogs indvirkning herpå. Som vi skal se, rummer selve be grebet 
programteori en bestemt opfattelse af relationen mellem de fi re analyseformer.

1.4.2   Evalueringsteori

I det foregående afsnit er der redegjort for undersøgelsens overordnede forståelses-
ramme. Denne forståelsesramme har på forskellig indirekte vis påvirket undersø-
gelsens tilrettelæggelse og analyser. Eftersom der her er tale om en særlig form for 
undersøgelse, der går under betegnelsen evaluering, har evalueringsteorier haft en 
mere direkte indfl ydelse på undersøgelsen.
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1.4.2.1 Hvad er evaluering?11

Evaluering kan defi neres som: “En systematisk retrospektiv bedømmelse af værdien 
af strukturer, processer, præstationer og udfald af offentlige indsatser, som tiltænkes 
at spille en rolle i praktiske handlingssituationer.”12

 Med “offentlige indsatsområder” afgrænses evalueringsteorien i denne sammen-
hæng til aktiviteterne i den offentlige sektor, selvom evaluering på mange måder er 
en aktivitet, der foregår overalt i samfundet.
 Med “strukturer, processer, præstationer, og udfald” henvises til de områder ved 
en bestemt indsats, der kan gøres til genstand for en evaluering. Præstationer og ud-
fald er to forskellige typer af resultater. Præstationer refererer til det, der kommer ud 
af systemet – eksempelvis leveret hjemmepleje. Udfald refererer til de effekter, som 
præstationerne skaber – eksempelvis bedre livskvalitet for de ældre. Fælles sprog er 
en ny struktur, der kan indvirke på og strukturere processer, præstationer, udfald og 
andre strukturer i ældreplejen på forskellig vis.
 Med “retrospektiv” menes tilbageskuende. Det, der undersøges, er igangværende 
eller afsluttede aktiviteter til forskel fra visioner og fremtidsplaner. Denne undersø-
gelses genstandsfelt er derfor netop Fælles sprog I, der har været anvendt i adskillige 
år, og ikke Fælles sprog II, der endnu ikke er nogle praktiske erfaringer med.
 Med “bedømmelse af værdien af” henvises til, at evaluering også er en normativ 
aktivitet. Evaluering handler om at vurdere, om noget er blevet “bedre”, “dårligere” 
eller “godt nok” ud fra forskellige kriterier. Disse kriterier kan være formelt formu-
lerede målsætninger med aktiviteten, men kriterierne kan også hentes mange andre 
steder fra. Vi anvender i denne evaluering en fl erhed af kriterier. Dels analyserer vi, 
i hvilken grad og på hvilke måder de ideer og målsætninger, man havde med Fælles 
sprog, er opfyldt, og om man kunne øge graden af målopfyldelse. Dels analyserer vi, 
hvilke fordele og ulemper ved Fælles sprog de mennesker, som arbejder med Fæl-
les sprog i hverdagen (kommunale politikere og administrative chefer, visitatorer, 
gruppeledere og hjemmehjælpere), fremhæver. Endelig undersøger vi, hvorledes 
forskellige samfundsvidenskabelige teorier kan bidrage med vurderingskriterier til 
evalueringen. Evalueringens overordnede perspektiv er imidlertid et samfundsmæs-
sigt styringsperspektiv. Vi undersøger om og hvorledes, Fælles sprog og lignende 
systemer kan bidrage til en mere hensigtsmæssig styring af ældreplejen i Danmark.
 Med “systematisk/omhyggelig” menes, at evalueringsundersøgelser anvender 
metoder, der skaber et så sikkert vidensgrundlag som muligt. I defi nitionen stilles 
der som udgangspunkt ikke krav om, at der er tale om en egentlig videnskabelig 
undersøgelse. Det har vi imidlertid gjort i denne undersøgelse. Vi har taget forskel-
lige samfundsvidenskabelige metoder i anvendelse. Vi har arbejdet omhyggeligt 
med de forskellige undersøgelsers interne og eksterne validitet. Og vi har arbejdet 
med triangulering af den viden, der er genereret i de forskellige undersøgelser. Ikke 
desto mindre er samfundsvidenskab sjældent en eksakt videnskab. Særligt ikke for 
så komplekst et område, som vi her undersøger. Der er i de fl este tilfælde tale om at 
sandsynliggøre fortolkninger, at redegøre for det grundlag fortolkningerne bygger på, 
snarere end at bevise at bestemte påstande er rigtige eller forkerte.
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 Med “tiltænkt en rolle i praktiske handlingssituationer” henvises til, at evalueringer 
også laves med henblik på at blive anvendt uden for forskningsverdenen. Der er ikke 
tale om forskning for forskningens egen skyld, men om forskning, hvor meningen er, 
at det også skal anvendes uden for forskningsverdenen. Denne anvendelse kan have 
mange forskellige former.13 Denne undersøgelse er lavet med henblik på at blive brugt 
til at forbedre Fælles sprog og dets anvendelse i ældreplejens organisering.

1.4.2.2 Begrebet programteori
Tilgangen til evalueringsopgaven har været inspireret af nyere teoridannelser inden 
for evalueringsforskningen (Vedung 1997, Pawson & Tilly 1997, Dahler-Larsen 
2001), der meget kort fortalt går ud på, at for at kunne lave en god evaluering må man 
kortlægge eksisterende manifeste og latente “programteorier” og, undervejs i evalu-
eringsprocessen, bidrage til formningen og udviklingen af nye “programteorier”.
 Begrebet programteori udvikles og anvendes fuldt ud i kapitel 5, men eftersom det 
har været et centralt begreb i undersøgelsen, redegøres der kort for begrebet her.

Programteorier defi neres14 som (sæt af mere eller mindre sammenhængende og 
udviklede) forestillinger om, hvordan en bestemt intervention (programmet) virker 
ind på en bestemt situation og ændrer eller bevarer denne. I deres mest udviklede 
form indeholder programteorier tre elementer:
1 Situationsteori:15 Forestillinger om hvilke kæder af årsag og virkning der skaber 

og fastholder den nuværende situation.
2 Virkningsteori: Forestillinger om gennem hvilke kæder af årsag og virkning inter-

ventionen/programmet, samt serier af handlinger påvirket af interventionen/pro-
grammet, kan ændre den givne situation til en anden ny situation eller beskytte 
den nuværende situation imod forandring.

3 Normativ teori: Begrundelser for at den ændrede eller fastholdte situation er bedre 
end den situation, der ville være opstået, hvis man ikke havde interveneret eller 
havde interveneret på en anden måde.

Programmet i begrebet “programteori” er altså det indgreb – her Fælles sprog – som 
skal evalueres, og teorien er dels nogle forestillinger om sammenhænge mellem år-
sag og virkning og dels nogle begrundelser for, at den ændring eller bevaring, som 
programmet tænkes at skabe, er en forbedring i forhold til den nuværende situation, 
eller den situation som ville opstå, hvis programmet ikke gennemførtes.

1.4.2.3 Formativ evaluering
Evalueringen af Fælles sprog blev planlagt som en “teoristyret formativ evaluering” 
med henblik på en analyse af historisk baggrund, nuværende anvendelse og udvikling 
af forslag til fremtidige forbedringer af Fælles sprog. Hvad der menes med teoristyret 
er forklaret ovenfor i afsnittet om programteori, men begrebet “formativ” kræver et 
par linier. Hermed menes i dette projekt,16 at programteorierne udvikles i dialog med 
væsentlige aktørgrupper i og omkring den kommunale ældrepleje, og at nye program-
teorier og synteser mellem forskellige programteorier søges formet.
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 Ofte fi ndes der ikke kun én programteori, men fl ere konkurrerende eller komple-
mentære programteorier. I teoristyrede formative evalueringer indgår der opgaver med 
at kortlægge og konfrontere forskellige programteorier med henblik på at vurdere, 
om de empirisk er korrekte, om de kan integreres i en større og mere omfattende 
programteori, eller om man må foretage en afvejning af (evt.) modstridende evalu-
eringskriterier og herudfra foretage sine vurderinger.

1.4.3  Standardisering af kommunikation mellem aktører i et socialt felt

Fælles Sprog er ovenfor i afsnit 1.2 beskrevet med ord og begreber fra den ældrepleje, 
hvori det anvendes og udvikles. Med begrebet programteori blev policyanalysens 
fokusering på problemer og løsninger introduceret. I dette afsnit knyttes analysen af 
Fælles sprog an til tre andre former for teoridannelse.
 På et mere teoretisk generaliserende plan kan Fælles sprog karakteriseres som 
et system af kategorier og anbefalinger om, hvordan det skal anvendes i kommunal 
ældrepleje, som har til formål at skabe en standardisering af kommunikation mellem 
aktører, der indtager forskellige positioner i et socialt felt. Gennem denne formulering 
søges analysen af Fælles sprog knyttet an til teorier om standardisering, om kom-
munikation og om relationer mellem positioner i sociale felter.
 Begreberne standardisering og standard har i de senere år fået en ny og mere central 
placering inden for organisationsteorien (Brunsson & Jacobsson 2000). At standardi-
sere betyder at gøre ensartet, at normalisere. Standardisering er den proces, igennem 
hvilken man udvikler, formelt beslutter og tilegner sig en bestemt standard.
 Begrebet standard tillægges lidt forskellige betydninger i forskellige sammen-
hænge, men fælles for defi nitionerne er, at der er tale om en regel, eller et system af 
regler, som de personer, reglerne gælder for, forventes at følge. Begrebet er således 
i familie med begreber som love, direktiver, normer og institutioner, der alle er be-
tegnelser for forskellige typer af regler.
 Tekniske standarder såsom metersystemet, mål for tid såsom timer, minutter og 
sekunder, og nyere eksempler som megabyte og ram fra IT-teknologien er velkendte 
fra hverdagen og har stor betydning for, hvordan samfundet fungerer. Det er et kende-
tegn ved mange standarder, at de er formuleret eksplicit af bestemte velkendte aktører. 
Herved adskiller sådanne standarder sig fra sociologiske defi nitioner af normer og 
institutioner, mens direktiver og love har lignende kendetegn.
 Standarder kan være påbudt ved lov, men de behøver ikke være det. Standarder 
er ikke som udgangspunkt afgrænset af organisatoriske eller geografi ske grænser. 
Standarder formuleres ofte med henblik på at udgøre regelsæt, der kan anvendes på 
tværs af organisatoriske og/eller geografi ske demarkationslinier. Herved adskiller de 
sig fra love og direktiver.
 Nogle standarder kan siges at være institutionaliserede i den forstand, at vi ta-
ger dem for givet og anvender dem uden nærmere overvejelser om hvorfor. Andre 
standarder er kontroversielle og omstridte. Det har eksempelvis været situationen for 
Fælles sprog, at den har været kritiseret og nu altså skal evalueres.
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 Ofte er standarder sat i system og kan have national, regional eller international 
gyldighed. For Fælles sprogs vedkommende har det hidtil været kendetegnende, at 
der er tale et system, som søges udbredt inden for den danske kommunale ældrepleje. 
Der er således ikke tale om en international eller regional standard.
 Det er kendetegnende for mange standarder, at deres anvendelse og udbredelse 
sikres i kraft af netværksafhængigheder snarere end i kraft af tvang.17 Hvis vi eksem-
pelvis ikke brugte den samme slags kalender og de samme mål for tid, kunne vi ikke 
planlægge møder, og det gensidige samarbejde ville blive overordentligt vanskeligt. 
Standardisering er på mange måder en ligeså væsentlig samfundsmæssig ordningsform 
som hierarki og marked, selvom den ikke har været så meget i fokus.
 Standardiseringsprocesser har både en efterspørgsels- og en udbudsside. På efter-
spørgselssiden er standarder noget, man bliver påtvunget eller tilpasser sig (mere eller 
mindre) frivilligt for at få del i de fordele, standarden giver. På udbudssiden udbydes 
standarder ofte i konkurrence med andre standarder, og der kræves ofte væsentlige 
ressourcer for at kunne etablere den gennemslagskraft, der skal til for at slå igennem 
som standard.
 Fælles sprog er et forsøg på at etablere en sådan standard. Kommunernes Lands-
forening og Socialministeriet har investeret i at udvikle Fælles sprog til en fælles 
standard til beskrivelse af efterspørgsels- og udbudssiden inden for ældreplejen.
 Det, som Fælles Sprog standardiserer, er kommunikation. Fælles Sprog sætter 
nogle standarder for, hvordan aktiviteter og tilstande på området kan og skal kom-
munikeres (sættes i tale). Der er tale om en kvantifi cering, hvor forskellige aktiviteter 
eller tilstande med visse funktionelle lighedstræk sammenfattes i et bestemt tal.
 Begrebet kommunikation har i de seneste årtier fået en mere central placering in-
den for samfundsvidenskaben. Teoretisk har eksempelvis Luhmanns kommunikative 
systemteori og forskellige former for diskursanalyse fået en vis gennemslagskraft. 
Analytisk kan kommunikationsteorier inddeles i to hovedgrupper. Teorier, der foku-
serer på de betydningsstrukturer, der er forudsætningen for, at kommunikationen kan 
fi nde sted, og teorier, der fokuserer på de processer, der foregår ved hjælp af disse 
strukturer (Fiske 1990). I dette perspektiv kan Fælles sprog forstås som en ny fælles 
sproglig struktur, som muliggør nye former for kommunikationsprocesser.
 Kommunikationen foregår mellem aktører, der indtager forskellige positioner i 
et socialt felt. Med introduktionen af disse begreber knyttes analysen af Fælles sprog 
an til Bourdieus sociale optik (1996, 1997). Den ændrede kommunikation, som Fæl-
les sprog indebærer, vil ændre relationerne mellem aktørerne i det sociale felt. Med 
standardiseringen og den visitation, der foregår på baggrund heraf, gennemtvinges 
bestemte centralt defi nerede betydninger, som på afgørende vis defi nerer, hvilke 
ydelser der skal leveres til hvilke ældre borgere.
 Det sociale felt, der her er tale om, udgøres af aktører med forskellige relationer til 
og forskellige former for interesse i ældreplejen i Danmark. Følgende hovedgrupper 
af aktører kan identifi ceres:
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Tekstboks 1.3: Vigtige aktører i ældreplejens organisering

Vigtige aktører i ældreplejens organisering:

• Nationale politiske beslutningstagere med ældreområdet som ansvarsområde
•  Nationale administrative beslutningstagere med ældreområdet som ansvarsområde 

(herunder særligt socialministeriet)
• Kommunernes Landsforening
•  Kommunalpolitikere med ældreplejen som ansvarsområde [beslutningstagere (bestil-

lere) på kommunalt niveau]
•  Kommunale administrative chefer med ældreplejen som ansvarsområde [beslut-

ningstagere (bestillere) på organisationsniveau]
•  Visitatorerne [beslutningstagere (bestillere) på individniveau (kaldes også sagsbe-

handlere)]
•  Kommunale (og private) ledere med ansvar for organisering af udførelsen af hjemme-

hjælpsopgaver (leverandørorganisationerne, deres gruppeledere og koordinatorer)
• Hjemmehjælperne og deres fagforening (FOA - Forbundet af Offentligt Ansatte)
•  Brugerne og brugernes interesseorganisationer (herunder særligt Ældresagen og 

Ældremobiliseringen)
• Brugernes pårørende og deres organisationer
• Medborgerne (som vælgere og skatteydere)

En del af undersøgelsen vil handle om, hvorledes Fælles sprog, og data genereret 
ved hjælp af Fælles sprog, har virket ind på kommunikationen mellem de forskellige 
grupper af aktører inden for ældreplejen, og hvilke konsekvenser de ændrede kom-
munikationsmønstre har, eller kan have haft, for ældreplejens strukturer, processer, 
præstationer og udfald.

1.5 Undersøgelsens metoder

Bogen bygger på analyser af data genereret i syv forskellige delundersøgelser af Fælles 
sprogs anvendelse i og indvirkning på ældreplejens organisering. Der er gennemført case-
studier, tekstanalyser, spørgeskemaundersøgelser, en historisk og en sammenlignende 
undersøgelse, fokusgruppeinterviews og en undersøgelse af Fælles sprogs anvendelse 
i kvalitetsstandarder. Disse undersøgelser er dokumenteret i tidligere rapporter fra pro-
jektet (se listen med publikationer fra projektet). Her redegøres der kort for de enkelte 
undersøgelser, og for hvorledes de i hovedsagen er anvendt i bogens analyser.
 To overordnede prioriteringer i de empiriske analyser skal indledningsvis fremhæ-
ves. For det første er de ældre brugere af ældreplejen stort set ikke blevet inddraget 
i analysen.18 Dette skyldes dels et ressourcespørgsmål, og dels at vi har vurderet, at 
Fælles sprog ikke kendes af brugerne i nævneværdig grad. Fælles sprog bruges ikke 
af brugerne af ældreplejen. Fælles sprog bruges af de mennesker, der arbejder med 
organisering og levering af ældrepleje. For det andet har hovedvægten i analyserne 
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været på den interne kommunale organisering af ældreplejen. Det er Fælles sprogs 
indvirkning på visitatorernes, gruppeledernes og social- og ældrechefernes arbejde, 
der er fokuseret mest på i de empiriske analyser.

1.5.1   Casestudie af fem kommuner

Formålet med undersøgelsen var at danne sig et første billede af to problemstillinger. 
For det første at danne sig et billede af forskelle og ligheder i ældreplejens organi-
sering i forskellige kommuner. For det andet at danne sig et billede af forskelle og 
ligheder, i hvordan Fælles sprog, eller i tilfælde hvor det ikke blev anvendt, tilsvarende 
systemer anvendes i forskellige typer af kommuner. Hvad angår sidstnævnte, har det 
været væsentligt at se på, hvordan Fælles Sprog anvendes af den enkelte medarbejder 
i marken, hvilken rolle Fælles Sprog spiller i visitationen, og hvordan informationer 
genereret ved hjælp af Fælles sprog anvendes af ældreplejens administrative og po-
litiske ledelse. Denne undersøgelse er gennemført i perioden fra marts til juni 2003. 
Den bygger primært på interviewmateriale, som er indsamlet i fem kommuner: Søl-
lerød, Odense, Fjends, Egvad og Horsens. Kommunerne er udvalgt på baggrund af et 
forskellighedskriterium. De centrale forskellighedskriterier har været kommunestør-
relse, erfaringer med udlicitering, erfaringer med brug af Fælles Sprog og erfaringer 
med anvendelse af IT-baserede systemer.
 Der er i de fem kommuner blevet foretaget mellem 6 og 12 interviews (i alt 40 
interviews) fordelt på nedenstående aktørgrupper:
• 6 interviews med kommunale politiske beslutningstagere (rådmænd; socialud-

valgsformænd; borgmestre)
• 5 interviews med kommunale administrative beslutningstagere med reference til 

politikerne (socialchefer og administrative chefer)
• 8 interviews med kommunale beslutningstagere på individniveau (visitatorer/sags-

behandlere)
• 18 interviews med kommunale ledere med ansvar for organisering af udførelsen 

af hjemmehjælpsopgaver (leverandørorganisationerne) (ældrechefer, ledere af 
hjemmeplejen, distriktschefer, gruppeledere og koordinatorer)19

• 1 interview med en social- og sundhedshjælper

Casestudieundersøgelsen har udgjort en væsentlig baggrundsviden for alle de efter-
følgende undersøgelser i projektet. (Se i øvrigt Nielsen & Hansen 2005)

1.5.2  Undersøgelse af Fælles sprogs anvendelse i kvalitetsstandarder 
i ældreplejen

Formålet med denne undersøgelse var at afdække, om og hvordan Fælles sprog an-
vendes som basis for formuleringen af kvalitetsstandarder.
 Undersøgelsen er gennemført i perioden fra maj til juli 2004. I undersøgelsen er 
der gennemført en sammenlignende tekstanalyse af 35 tilfældigt udvalgte kommuners 
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anvendelse af Fælles sprog i kommunernes kvalitetsstandarder. De 35 kommuner, 
hvis kvalitetsstandarder er analyseret i relation til Fælles sprog, er valgt blandt landets 
271 kommuner ved lodtrækning. (Se i øvrigt Olsen & Hansen 2004)

1.5.3  Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til socialudvalgs-
formænd, socialdirektører, ældrechefer, visitatorer, gruppeledere, 
social- og sundhedsassistenter og private virksomheder

Spørgeskemaundersøgelsen har haft en række forskellige formål, og resultaterne herfra 
anvendes i de fl este af bogens kapitler, men særligt i kapitel 6 og 7. Det overordnede 
formål har imidlertid været at afdække, hvordan og hvor meget Fælles sprog anvendes 
i de forskellige dele af ældreplejens organisering.
 Undersøgelse er gennemført i perioden fra marts til juni 2004. Der er udsendt 
et spørgeskema til syv forskellige aktørgrupper i samtlige danske kommuner med 
forskellige opgaver i ældreplejens organisering:
• Formanden for det politiske udvalg, som træffer de politiske beslutninger inden 

for ældreplejen – oftest formanden for socialudvalget
• Den administrative chef, som har ansvaret for de overordnede administrative 

beslutninger inden for ældreplejen – oftest socialdirektøren
• Den administrative leder, som har direkte ansvar for udførelsen af hjemmehjælp 

– oftest ældrechefen
• De personer, som foretager visitationen af hjemmehjælpen – oftest visitatorer
• De personer, som varetager den koordinerende funktion i udførelsen af hjemme-

hjælpen – oftest gruppelederen
• De personer, som leverer hjemmehjælpen – oftest social- og sundhedsassistenter
• Private virksomheder, som er blevet godkendt til at levere hjemmehjælpsydelser 

til kommunens borgere

På de tre øverste organisatoriske niveauer er der tale om en undersøgelse blandt 
samtlige personer, mens der er udvalgt én visitator og én gruppeleder i hver kom-
mune. Blandt social- og sundhedsassistenterne er der, ved tilfældig simpel udvælgelse 
i Forbundet af Offentligt Ansattes (FOA) medlemsregister, udvalgt 700 kommunale 
social- og sundhedsassistenter. Blandt de private virksomheder er der udvalgt en 
leverandør i hver af de kommuner, der oplyste, at de havde en privat leverandør.
 Spørgeskemaundersøgelserne anvendes i bogens forskellige kapitler til at belyse 
udbredelsen af forskellige aspekter ved ældreplejens organisering i Danmark. Herunder 
naturligvis Fælles sprogs udbredelse og anvendelse. (Se i øvrigt Hansen, Hansen & 
Dahl 2004)

1.5.4  Analyse af ældreplejens og Fælles sprogs historie

Denne undersøgelse er gennemført i perioden fra september til december 2004, men 
bygger til dels på undersøgelser gennemført tidligere i projektet. I den historiske 
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analyse belyses hele perioden 1890 til 2004. Undersøgelsen bygger i hovedsagen på 
et omfattende review af andres forskning i ældreplejens historie (sekundære kilder) 
og anvendes i denne bog primært i den historiske analyse i kapitel 2. (Se i øvrigt 
Ringsmose & Hansen 2005)

1.5.5   Sammenlignende analyse af ældrepleje og Fælles sprog lignende 
systemer i OECD-lande

Formålet med denne undersøgelse har været at perspektivere udviklingen i Danmark 
og at undersøge, hvilke ideer og alternativer der kan hentes inspiration fra.
 Undersøgelsen er gennemført i perioden juli 2004 til januar 2005 og bygger på 
et omfattende review af eksisterende forskning samt på sammenlignende statistik 
fra OECD og andre kilder. Undersøgelsen anvendes i denne bog primært i kapitel 
3, hvor der gennemføres en sammenlignende analyse af ældreplejens organisering i 
forskellige lande. (Se i øvrigt Olsen & Hansen 2005)

1.5.6   Tekstanalyse af programteorier om Fælles sprog og ældreplejens 
organisering i aviser og fagblade

Sigtet med undersøgelsen har været at konstruere forskellige aktørgruppers ideal-
typiske programteorier på baggrund af en gennemgang af faglitteratur, herunder 
forsknings- og udviklingsrapporter, artikler i fagtidsskrifter (Sygeplejersken, FOA-
bladet, Ergoterapeuten, Fysioterapeuten, Lederforum, Danske Kommuner, m.fl .) samt 
avisartikler (Berlingske Tidende, B.T., Ekstra Bladet, Fyens Stiftstidende, Fredericia 
Dagblad, Information, Jyllands-Posten, Politiken, Vejle Amts Folkeblad, Ringkjøbing 
Amts Dagblad).
 Disse tekster er, for langt hovedpartens vedkommende, publiceret i perioden fra 
1998 til 2004, og teksterne kan, i prioriteret rækkefølge, inddeles i tre kategorier: (a) 
tekster der direkte omhandler Fælles sprog, (b) tekster der beskriver Fælles sprogs 
umiddelbare og nære kontekst, samt (c) tekster hvis fokus er på Fælles sprogs brede 
kontekst som eksempelvis den demografi ske udvikling eller overordnede ældrepoli-
tiske markeringer.
 De programteorier, vi har kunnet konstruere på grundlag af teksterne, vedrører 
fi re-fem grupper: landspolitikerne, lokalpolitikerne, visitatorerne, hjemmehjælperne 
og i nogen grad brugerne af ældreplejen (den sidste gruppe primært repræsenteret 
af ældresagen). Undersøgelsens resultater anvendes i forskellige sammenhænge i 
kapitlerne 5 til 9 i denne bog.
 Denne undersøgelse er gennemført i to tempi. Først i undersøgelsens første fase i 
efteråret 2002, og efterfølgende er undersøgelsen opdateret og modifi ceret i lyset af 
indhøstede erfaringer i perioden fra oktober til december 2004. (se i øvrigt Ringsmose 
& Hansen 2005)
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1.5.7   Fokusgruppeinterview med socialdirektører, visitatorer og 
gruppeledere

Denne undersøgelse belyste følgende problemstillinger:
• Hvordan fungerer Fælles sprog på ældreområdet i de danske kommuner i dag?
 · Hvad er hovedproblemerne på ældreområdet og i hjemmeplejen i disse år?
 · Hvordan virker Fælles sprog i forhold til hovedproblemerne?
• Hvordan kan man forbedre Fælles sprog og dets anvendelse i kommunerne?

Interviewene blev optaget på mini-cd og efterfølgende transskriberet, kodet og ana-
lyseret. Analyserne fokuserede på at afdække de tre aktørgruppers programteorier. 
De anvendes i denne bog især i kapitlerne 5 til 9 til at belyse forskelle og ligheder 
i disse tre centrale aktørgruppers programteoretiske opfattelser af Fælles sprog og 
ældreplejens organisering. Det var endvidere især i denne undersøgelse, at formative 
metoder blev afprøvet, idet forskellige programteoretiske opfattelser blev konfronteret 
med hinanden.
 Undersøgelsen er gennemført i perioden fra september 2004 til januar 2005. Tre 
fokusgruppeinterviews er gennemført den 22., 25. og 27. oktober 2004 med hen-
holdsvis 5 socialdirektører, 7 visitatorer og 6 gruppeledere. (Se i øvrigt Jørgensen & 
Hansen 2005)

Noter

 1 I denne defi nition er formel ældreomsorg (ældrepleje) kendetegnet ved både at være udført af 
lønnet personale, og ved at dette personale er ansat i en formel organisation. Familie eller ven-
ner, der måtte få et økonomisk tilskud til at pleje de ældre, inkluderes således ikke i defi nitionen 
på formel ældreomsorg (ældrepleje).

 2 I nogle lande fungerer geriatriske hospitalsafdelinger reelt som plejehjem, hvilket man dog 
næppe kan sige om de danske sygehuse.

 3 Vi skal senere se, at Fælles sprog også har en rolle at spille i relation til disse tiltag.
 4 I England har man, som det vil fremgå af kapitel 3, både offentlige, private og nonprofi tleve-

randører inden for hjemmeplejen.
 5 For analyser af evalueringsbølgens forskellige årsager se eksempelvis Hanne Foss Hansen 

(2001).
 6 I dette afsnit redegøres der for undersøgelsens overordnede teoretiske tilgange. Afsnittet kan 

springes over af læsere, der primært interesserer sig for de konkrete analyser. 
 7 Modellen, der redegøres for i dette afsnit, er inspireret af forskellige teoretiske kilder: An-

thony Giddens’ struktureringsteori (1984), af de forskellige formuleringer af nyinstitutionel 
teori (March & Olsen 1989, DiMaggo & Powell 1991, Scott 1995, Hall & Taylor 1996) og af 
Bourdieus praksis teori (1990/1980). For en mere udførlig redegørelse for modellen se Hansen 
2004, 7.

 8 Der er skrevet meget om problemstillinger knyttet til samfundsforskningens relation til sit gen-
standsfelt. Nils Gilje og Harald Grimen (1993, 217-247) har skrevet en fi n fortolkning af Webers 
klassiske behandling af objektivitet og subjektivitet i samfundsvidenskaberne. Giddens har i 
sit teoretiske hovedværk (1984, 348-354) en væsentlig diskussion af samfundsvidenskabelige 
teoriers relation til samfundsmæssig praksis. Særligt Bourdieus forfatterskab er gennemsyret 
af en systematisk bestræbelse på at medtænke analytikerens position i analysen og på at over-
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skride modsætningen mellem subjektivisme og objektivisme i samfundsvidenskaberne. Se 
introduktionen i “The Logic of Practice” for en programmatisk formulering af hans synspunkt 
(1990/1980, 25-29). I Skandinavien har økonomen Gunnar Myrdal (1958, 1970) skrevet fl ere 
væsentlige bidrag om problemstillingen.

 9 Begrebet er knyttet til en rationel forståelse af sociale systemer som systemer, der må “levere 
varen”. Begrebet bygger bro til systemteoretiske input-proces-output-modeller som Eastons 
(1957) og Vedungs (1997) og til organisationsteoretiske opfattelser af organisationer som red-
skaber til at opnå noget – nemlig resultater (Perrow 1986).

 10 Sondringen mellem fi re erkendelsesinteresser er inspireret af en sondring inden for policyana-
lysen mellem viden om (knowledge of) og viden for (knowledge in) (Brewer & deLeon 1983, 
9; Gordon, Lewis & Young 1993, 5-9). Sondringen minder om Launsø & Riepers (2000) son-
dring mellem beskrivende, forklarende, forstående og handlingsrettede forskningstyper. Der 
er dog visse forskelle. Blandt andet sondres der ikke i nærværende bog mellem forklarende og 
forstående, men derimod imellem en forklarende og vurderende erkendelsesinteresse. Mere 
grundlæggende ses de fi re former ikke som modstridende paradigmer, men som forskellige 
måder at fokusere analysen. En kritisk diskussion af den videnskabelige erkendelsesinteresse 
kan fi ndes i Bourdieu (1997, 219-236; 2000).

 11 Dette afsnit er kraftigt inspireret af Vedung 1997, 2-13.
 12 Defi nitionen er en lettere omformulering af defi nitionen i Vedung (1997). Der er den forskel, at 

begrebet administration, med udgangspunkt i forrige afsnits struktureringsmodel, er erstattet 
af begreberne strukturer og processer. Begreberne præstationer og udfald er en nuancering af 
begrebet resultater og svarer til den gængse sondring mellem output og outcome i input-output 
modeller.

 13 For analyser af evalueringers mange forskellige anvendelsesformer se Vedung (1997) og Dah-
ler-Larsen & Krogstrup (2001).

 14 Defi nitionen er udviklet på grundlag af Vedung (1997, 224-227), der bruger betegnelsen inter-
ventionsteori i stedet for programteori. I en revideret svensk udgave anvender han dog begrebet 
“programteori” (Vedung 1998, 123ff). I nogle defi nitioner af programteori udelades den norma-
tive del, ligesom sondringen mellem situations- og virkningsteori ikke tydeliggøres. Leonard 
Bickman (1987, 5) defi nerer eksempelvis programteori som “konstruktionen af en plausibel 
og fornuftig model af hvordan et program forventes at virke”. Som synonymer for “program-
teori” anvendes også “program logic”, “intervention logic” eller “logic model”. McLaughlin & 
Maloney (1999) beskriver anvendelsen af det sidste begreb på følgende vis: “The Logic Model 
describes the logical linkages among program resources, activities, outputs, customers reached, 
and short, intermediate and longer term outcomes. Once this model of expected performance 
is produced, critical measurement areas can be identifi ed”. 

 15 Vi har givet dette element i programteorier overskriften situationsteori. Alternative overskrifter 
kunne være teorier om problemfeltet, teorier om årsager til hovedproblemer på policyområdet. 
Problemteori fanger også en del af det, som elementet handler om – nemlig hvilke årsag-virk-
ningssammenhænge der skaber de tilstande, som man opfatter som problemer inden for det 
område, der er tale om.

 16 Den amerikanske evalueringsforsker Michael Scriven refererer Bob Stake for følgende illustra-
tion af begrebet: “When the cook tastes the soup, that’s formative; when the guests taste the 
soup, that’s summative.” (1991, 169). En formativ evaluering laves altså primært med henblik 
på at forbedre en indsats, ikke med henblik på at vurdere, om indsatsen er god eller dårlig.

 17 Brunsson og Jacobsson (2000, 3-13) gør dette kendetegn til den skelsættende sondring mel-
lem standarder og direktiver og love ved at fremhæve, at standarder er, eller fremtræder som, 
frivillige. Et problem ved denne sondring er, at meget af det, vi almindeligvis betegner som 
standarder, ofte indføres gennem en hierarkisk beslutning, og derfor, for den enkelte bruger af 
standarden, får karakter af et direktiv. Fælles sprog kan tjene som eksempel. Kommunernes 
Landsforening tilbyder Fælles sprog til kommunerne. I den forstand er Fælles sprog en standard 
ifølge Brunsson og Jacobssons defi nition. Men i den enkelte kommune besluttes det, politisk 
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eller administrativt, at medarbejderne skal arbejde med Fælles sprog – det er på ingen måde 
frivilligt – ifølge defi nitionen forvandles Fælles sprog fra en standard til et direktiv, når det 
indføres i de enkelte kommuner. Der er en række andre problemer med defi nitionen, der derfor 
forkastes her.

 18 Ældre Sagens udtalelser på de ældres vegne er dog belyst i tekstanalyserne, ligesom andre ak-
tører, der udtaler sig på de ældres vegne, indimellem inddrages i undersøgelsen. Resultaterne 
af disse analyser præsenteres i kapitel 7.

 19 I forbindelse med interview af gruppeledere og koordinatorer er der blevet spurgt ind til, hvor-
dan en hverdag ser ud for deres underordnede medarbejdere. I betragtning af at gruppelederne 
ofte selv har været hjemmehjælpere tidligere i deres arbejdsliv og ofte stadig hjalp til med 
basispersonalets opgaver, er det en gruppe, som har deres viden om ældreplejen forankret i en 
praksiserfaring. 



Dansk ældreomsorgs lange historie er kendetegnet ved opbygningen af en profes-
sionel ældrepleje i den offentlige sektor.



2.  Ældreomsorgens lange og korte historie
i Danmark

I kapitel 1 blev undersøgelsens problemstillinger, teoretiske tilgange og empiriske 
metoder introduceret, ligesom der blev givet en kort beskrivende analyse af kendetegn 
ved den formelle ældreomsorgs (ældreplejens) organisering og ved det Fælles sprog, 
som er indført i ældreplejen, og her især i hjemmeplejen.
 I dette kapitel redegøres der for den historiske kontekst, som samfundets ældre-
omsorg og Fælles sprog må forstås på baggrund af.1

2.1 Indledning

For at opnå en forståelse af, hvilke effekter introduktionen af Fælles sprog har haft 
eller kan få, er det nødvendigt at have et vist kendskab til den danske ældresektors 
historiske udvikling. Igennem historien udvikles vaner og praksisformer, i hvilke 
introduktionen af nye tiltag på området er indlejret. Med udgangspunkt i begre-
bet sporafhængighed kan man sige, at gårsdagens situationsbestemte valg sætter 
visse grænser for, hvilke beslutninger det er muligt, eller i hvert fald fornuftigt, at 
træffe i dag. Der er, med andre ord, udlagt nogle spor og trådt nogle stier, der både 
skaber begrænsninger og muligheder for organiseringen af nutidens og fremtidens 
ældreomsorg. Denne strukturens dualitet (Giddens 1984) er en vigtig egenskab ved 
sporafhængigheden. Den både binder og giver muligheder, som man ikke ville have 
uden fortidens spor.
 Derfor denne retrospektive analyse af ældreområdet.
 Historien om den danske ældreomsorg deles ind i to tidsrum: den lange og den 
korte historie. Vi tildeler perioden frem til 1980 prædikatet “den lange historie”, mens 
årene fra 1980 til i dag udgør den korte.2 At vi har lagt snittet ved 1980 skyldes dels, 
at de grundlæggende træk ved det kommunale selvstyre, der står for organiseringen 
af ældreplejen i Danmark, var på plads fra slutningen af 1970’erne, og dels at der i 
begyndelsen af 1980’erne fandt en betydningsfuld forandring sted i de fremherskende 
opfattelser af problemer og dertilhørende løsningsmodeller,3 der dominerede det 
ældrepolitiske område. Ældreområdet blev nu udsat for nye vinde, der blandt andet 
indebar et voksende krav om individualiserede ydelser, produceret så effektivt som 
muligt. Responsivitet, lydhørhed og “valuta for pengene” (value for money) bliver 
dermed kampråb, der i denne fremstilling markerer overgangen fra den lange til den 
korte historie.
 Fremstillingens struktur er for det andet tilrettelagt med udgangspunkt i en te-
matisk inddeling. I både den korte og den lange historie vil der således være tre 
temaer: udviklingen i lovgivningen på ældreområdet, udviklingen i de økonomiske, 
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demografi ske og arbejdsmarkedsmæssige rammebetingelser samt udviklingen i de 
væsentligste konfi gurationer af problem-løsningsopfattelser. Endelig rummer frem-
stillingen afslutningsvis en beskrivende analyse af Fælles sprog katalogets tilblivelse, 
implementering og videreudvikling.

2.1.1   Begrebet sporafhængighed

Analysen af ældreomsorgens udvikling i Danmark er inspireret af begrebet sporaf-
hængighed. Grundtanken i sporafhængighed er, at historien har betydning for nutiden 
og fremtiden (Mahoney 2000, Pierson 2000).
 Et indlysende og banalt eksempel på historiens betydning for nutid og fremtid 
er, at den gæld, Danmark har stiftet i fortiden, binder fremtidige skatteydere i årene 
fremover. De værdier i form af kompetencer og materiel, som vi har fået for de lånte 
penge, giver os imidlertid også nogle muligheder, som vi ikke havde haft, hvis disse 
beslutninger ikke var blevet truffet.
 Et andet eksempel er kommunalreformen i 1970 og de omfattende investeringer i 
opbygning af lokal og regional ekspertise, der fulgte i dens kølvand. Det var i denne 
kommunale politisk-administrative kontekst, at hjemmeplejen, og i det hele taget 
det meste af ældreplejen, blev organiseret. Det er her, erfaringerne med ældreplejens 
organisering primært er gjort, og her kompetencerne er bygget op.
 Et tredje eksempel er Estrups socialreform fra 1891, som defi nerer startpunktet for 
vores historisk deskriptive analyse nedenfor. I denne “lov om alderdomsunderstøttelse 
til værdige trængende uden for fattigvæsenet” stadfæstes for første gang en række 
principper, som kommer til at virke normsættende for den fremtidige lovgivning 
på ældreområdet. Blandt andet bliver alder her for første gang valgt som eksplicit 
tildelingskriterium, og man vælger en skattefi nansieret model, til forskel fra den 
forsikringsfi nansiering, Bismarck i 1880’erne havde indført i Tyskland.
 De tre enkelttilfælde ovenfor er eksempler på formative øjeblikke. Det vil for det 
første sige situationer, hvor der kan udlægges forskellige spor. Man (beslutningsta-
gerne, organisationen, samfundet, individet) er altså i en reel valgsituation, hvor man 
ikke er tvunget til at følge eller udlægge et bestemt spor, men har mulighed for at 
gå fl ere veje. For det andet vil de spor, der udlægges i det formative øjeblik, på den 
anden side reelt defi nere en række bindinger og muligheder langt frem i tiden. Det 
vil, i hvert fald inden for en overskuelig fremtid, være yderst omkostningsfuldt at 
forlade det spor, der er udlagt i det formative øjeblik.
 I denne fremstillings forståelse af begrebet sporafhængighed vil vi, inspireret af 
James Mahoney (2000, 510-511, se også Pierson 2000), fremhæve tre defi nerende 
kendetegn ved begrebet. For det første involverer sporafhængige analyser studiet af 
relativt kausale processer, som er meget påvirket af formative øjeblikke i en tidlig fase 
af en historisk kæde af begivenheder. For det andet er disse formative øjeblikke, som 
angivet ovenfor, netop kendetegnet ved ikke at være determineret af endnu tidligere 
begivenheder eller initiale betingelser. Man kan altså ikke forudsige det endelige 
resultat af processen ud fra bestemte initiale betingelser. Når, for det tredje, disse 
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formative øjeblikke har fundet sted, så er den efterfølgende sekvens af begivenheder 
kendetegnet ved relativt kausale mønstre eller en slags “træghed”.
 Årsagerne til de relativt kausale mønstre, der efterfølger et formativt øjeblik, kan 
være mange. Der kan være tale om en proces kendetegnet ved tiltagende udbytte 
af foretagne investeringer (“increasing returns” Pierson 2000). Det kan også være 
reaktive sekvenser, hvor hver ny sekvens er en reaktion på den forrige (Mahoney 
2000)4. Årsagerne til og de mere præcise kendetegn ved de relativt kausale mønstre 
vil således variere, alt efter hvilken type af sporafhængig proces der er tale om.
 Spørgsmålet er, om vi i den danske ældreomsorgs historie kan iagttage sådanne 
sporafhængige sekvenser.

2.2 Den lange historie frem til 1980

Den lange historie om udviklingen i den danske ældrepleje er indlejret i fortællingen 
om, hvorledes sociale foranstaltninger historisk set er blevet frembragt. I kraft af 
ældreomsorgens position som et velfærdsmæssigt kernefelt er beretningen om den 
danske velfærdstats opståen og udvikling således på mange måder lig fortællingen om 
ældreplejen. Fra en generaliserende synsvinkel er historien om den danske velfærd i 
perioden indtil 1980 præget af ét overordnet udviklingstræk: opbygningen af en of-
fentlig sektor med ansvar for tilvejebringelsen af velfærdsydelser.
 Samlet set er den danske ældreomsorgs lange historie kendetegnet ved en successiv 
overfl ytning af velfærdsopgaver fra familien, markedet og de frivillige organisationer 
til det offentlige. Kimen til denne udvikling blev lagt i slutningen af 1800-tallet og 
kulminerede i Danmark i 1970’ernes kraftige udbygning af velfærdsstaten. Dermed 
var der etableret en dansk version af den særlige skandinaviske velfærdsstatsmodel, 
der adskiller sig fra andre velfærdsstatsregimer ved i relativt ringe omfang at basere 
sig på andre velfærdsagenter end det offentlige.5

 Det er i denne bredere sammenhæng, at ældreomsorgens historiske kontekst ind-
lejrer sig. I fi gur 2.1 illustreres hovedtræk ved ældreomsorgens udvikling fra 1890 
til 1980.
 I middelalderen blev fattighjælp, ældreomsorg og andre former for velfærdsydel-
ser i helt overvejende omfang bragt til veje i familien. Den, der ikke længere var i 
stand til at underholde sig selv, vendte sig i første omgang mod de nærmeste pårø-
rende. I de tilfælde, hvor den nødlidende af den ene eller anden grund ikke kunne 
fi nde hjælp i familien, trådte kirke og klostre til. Med reformationen i 1536, og den 
dermed følgende inddragelse af kirkens jordbesiddelser, ændredes dette. Fremdeles 
var den sociale forsorg lagt over i fattigkasser, der var fi nansierede gennem frivillige 
donationer (Jensen 1999, 16; Rostgaard & Fridberg 1998, 88ff). I århundrederne efter 
reformationen påtog det offentlige sig i et langsomt stigende omfang en sikring af 
socialt udsatte grupper. Og i årene efter den højliberalistiske periode i anden halvdel 
af det 19. århundrede voksede accepten af, at det offentlige påtog sig rollen som den 
primære velfærdsagent.
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Figur 2.1: Dansk ældreomsorgs lange historie

Note: Figuren illustrerer tre forhold: for det første at ældreomsorgen og ældreplejen, indikeret ved 
samfundsopgavens andel af BNP, er blevet mere omfattende i perioden. For det andet at ældreplejens
andel af samfundets ældreomsorg er blevet mere omfattende. For det tredje at hjemmeplejen er kom-
met til som en væsentlig del af ældreplejen. I 1949 vedtages lov om husmoderafl øsning, og i 1958 
lovliggøres varig hjemmehjælp. Cirklernes størrelse angiver en omtrentlig tendens, ikke de præcise 
proportioner i forholdet mellem funktionerne.

Særligt i perioden fra 1945 til 1980 steg antallet af offentligt fi nansierede, organise-
rede og leverede velfærdsydelser betydeligt. Denne udvikling afspejler sig tydeligt 
i størrelsen på det offentliges udgifter i forhold til BNP. Hvor de samlede offentlige 
udgifter beløb sig til ca. ¼ af landets samlede BNP i 1956, så udgjorde de offentlige 
udgifter ca. 56 procent af BNP i 1980 (Kristensen 1987, 15).

2.2.1  Lovgivningen 1891-1980

I en lovgivningsmæssig henseende kendetegnes udviklingen i ældrepolitikken i årene 
indtil 1980 af en bevægelse fra en situation, hvor det var fattigdom og ikke alder, 
der udløste den offentlige ydelse, til en tilstand karakteriseret ved, i en international 
målestok, relativt generøse og universelle ydelser med begrænset hensyntagen til 
modtagerens økonomiske formåen. Fra regulering, der havde til hensigt at sikre 
overlevelse, til en lovgivning kendetegnet ved en ambition om at give den ældre en 
tryg og værdig alderdom i eget hjem. Med målsætningen om at give den ældre mu-
lighed for at tilbringe de sidste år i hjemmet opstod også behovet for hjemmehjælp. 
Udviklingen sammenfattes i skematisk form nedenfor (Tabel 2.1).
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Tabel 2.1: Udviklingen i lovgivning på det ældrepolitiske område, 1891-1974.

År Lovgivning

1891

1922

1933

1949

1956

1958

1964

1968

1974

Estrups socialreform: “Lov om alderdomsunderstøttelse til værdige trængende uden for 
fattigvæsenet”

Aldersrenteloven

K.K. Steinckes socialreformer

Midlertidig hjemmehjælp indføres gennem lov om husmoderafl øsning

Den universelle folkepension vedtages

Lov om Folkeforsikring: Der åbnes mulighed for varig hjemmehjælp til ældre

Lov om omsorg for invalidepensionister og folkepensionister: Hjemmehjælpen begyn-
der gradvist at overtage husmoderafl øsningsordningen. Kommuner pålægges at etablere 
hjemmehjælp senest 1. april 1968

Love om husmoderafl øsning og om hjemmehjælp samles i en lov. Cirkulære tilknyttet om 
uddannelse af hjemmehjælpere

Socialbistandsloven: Loven om husmoderafl øsningen erstattes endeligt af hjemmehjælpen

Note: Årstal refererer til det år beslutningen træffes, medmindre andet er angivet i teksten.

2.2.1.1 Estrups socialreform i 1891
Med vedtagelsen i 1891 af lov om alderdomsunderstøttelse til værdige trængende uden 
for fattigvæsenet blev alder for første gang anvendt som eksplicit tildelingskriterium 
(Petersen 1985). Når 1891 blev indledningen til et årtier langt gennembrud for dansk 
sociallovgivning, hang det sammen med fl ere forhold.
 For det første var der sket et gennemgribende skift i landbrugets, dvs. gårdmænde-
nes, ideologiske position fremkaldt af de forringede økonomiske vilkår for erhvervet. 
De var igen en følge af vigende salgspriser i kølvandet på den såkaldte kornkrise 
kombineret med stigende lønninger fremkaldt af en reduktion af arbejdsudbuddet i 
landbruget.
 For det andet kan loven ses som et modtræk fra Det moderate Venstre og Højre 
over for presset fra den voksende arbejderklasses krav og dermed et forsøg på at 
dæmme op for det samfundsomstyrtende tryk, socialistiske kræfter i samfundet re-
præsenterede. Blandt de sociale reformer, Det moderate Venstre og Højre kunne enes 
om, var en offentligt fi nansieret alderdomsunderstøttelse. En alliance mellem borger 
og bonde, der blandt andet materialiserede sig i loven om alderdomsunderstøttelse, 
tjente således til at sikre den eksisterende samfundsorden (Petersen 1996, 17f). I den 
forstand minder de strategiske overvejelser bag Estrupreformen om de strategiske 
forestillinger bag Bismarcks socialreformer i 1880’erne i Tyskland. Også her var den 
grundlæggende, i ideologisk forstand socialkonservative, bestræbelse at forandre for at 
kunne bevare (Hirschman 1991). På et mere konkret plan gjorde en række specifi kke 
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politiske katalysatorer sig gældende, som det vil føre for vidt at komme ind på her.6

Her skal det alene understreges, at der var tale om et valg mellem fl ere mulige veje, 
og at reformen således lever op til ovenstående defi nition på et formativt øjeblik i 
dansk socialpolitik.
 Med 1891 loven om alderdomsunderstøttelse til værdige trængende uden for fat-
tigloven blev “ældrepolitikken” for første gang et selvstændigt politik- eller sagområde 
(Jensen 1999, kap. 7; Møller 1996, 32, Petersen 1985).

Loven af 1891 var kendetegnet ved følgende principper:
1 Adgang betinget af statsborgerskabet (universalitet i henseende til personkredsen)
2 Alder, trang og indirekte selvhjælpskrav (værdighedsbestemmelser) som tilde-

lingskriterier
3 Udmåling af ydelser baseret på et skønsmæssigt fastsat trangskriterium,7 der dog 

var mere liberalt end fattiglovens
4 Finansiering gennem den kommunale beskatning med et statstilskud inden for et 

maksimum
5 Anvendelse af her-og-nu-fi nansiering (og afvisning af forsikringstankegangen)
6 Decentral administration

Ovenstående principper har været omdrejningspunkt for en stor del af 1900-tallets 
ældrepolitiske diskussioner i Danmark. Kun det sjette af principperne har stået uan-
fægtet i dansk socialpolitik siden 1891. Det første punkt har stået uanfægtet frem til 
de seneste par årtier, hvor fl ygtninge- og indvandrer problematikken har rejst en række 
spørgsmål. For det andet punkt er alder og trang blevet stående som centrale kriterier, 
mens værdighedsbestemmelserne er gledet ud. Det tredje princip (det skønsmæssige 
trangskriterium) blev et centralt stridspunkt i årtierne efter socialreformen. Punkt fi re 
og fem vedrørende fi nansiering har også været til løbende drøftelse. Man kan således 
sige, at denne første danske sociallov udlagde et spor, som senere socialpolitiske 
lovgivningsprocesser var reaktioner på.
 Mens værdigt trængende ældre fra slutningen af 1800-tallet således blev garanteret 
en skønsbestemt offentlig ydelse via en lovgivning, der gik uden om fattigvæsnet, så 
var ældre, hvis behov ikke alene var af økonomisk art, stadig henvist til fattiggårdene. 
Først i 1920’erne og 1930’erne begyndte alderdomshjem, der i videre udstrækning var 
gearet til at tage sig af de ældre, at vokse frem. Indtil 1950’erne var det dog fortsat 
familien, der var hovedansvarlig for, at ældre familiemedlemmer modtog den pleje 
og omsorg, de havde behov for (Daatland 1997, 19).

2.2.1.2 Aldersrenteloven i 1922
I 1922 blev Estrups “lov om alderdomsunderstøttelse” afl øst af den såkaldte al-
dersrente. Den væsentligste ændring bestod i, at skønsprincippet blev erstattet af et 
retsprincip. Med K.K. Steinckes ord skulle fremtidens sociale ydelser ikke baseres på 
et almisseprincip, men være en ret man havde, hvis man opfyldte bestemte kriterier 
(Møller 2000, 85; Hansen & Henriksen 1980, 80-91). Hvor de lokale myndigheder i 
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årene indtil 1922 fra sag til sag skønnede, hvor stor en ydelse den ældre havde behov 
for, så blev der med aldersrenten indført faste takster for pensionen. Pensionen var 
rigtignok stadig indkomstafhængig, men den ældre var ikke længere overladt til den 
vilkårlighed, der implicit var indeholdt i skønsprincippet (Jonasen 1998, 109f).

2.2.1.3 Steinckes socialreformer i 1933
Steinckes socialreformer fra 1933 – der, for en stor dels vedkommende, tog afsæt 
i et ønske om at forenkle de efterhånden mange sociale love – byggede videre på 
retsprincippet, men indbefattede samtidig “et obligatorisk, bidragydende medlemskab 
af sygekassen som vilkår for aldersrenten” (Petersen 1996, 21; Rostgaard & Fridberg 
1998, 90). Ved den formelle sammenknytning med sygeforsikringen var det muligt 
for Steincke at betegne en af socialreformens hovedlove “lov om folkeforsikring” og 
derved drage nytte af forsikringsbegrebets folkelige appel.

2.2.1.4 Loven om husmoderafl øsning fra 1949 og den efterfølgende lov om 
 folkeforsikring fra 1958

Indtil umiddelbart efter 2. Verdenskrig omfattede de velfærdsydelser, der specifi kt 
rettede sig mod gruppen af ældre medborgere, således udelukkende overførselsind-
komster samt ophold på alderdomshjem. Først i 1949 introduceredes for første gang 
en form for offentlig hjemmehjælp. Med loven om husmoderafl øsning blev en ny type 
af ydelser bragt i spil.8 Ordningen, der først og fremmest var tænkt som midlertidig 
afl astning til familier, hvor husmoderen for en periode var ude af stand til at varetage 
husholdningen, blev fra begyndelsen udvidet til også at omfatte funktionshæmmede 
ældre med behov for pleje. I argumentationen for den nye ydelse hed det blandt andet, 
at denne form for hjælp ofte ville overfl ødiggøre andre mere indgribende og dyrere 
hjælpeformer. “Man kan derved undgaa Indlæggelser på Hospital af Patienter, som 
kunne behandles hjemme, hvis der fandtes fornøden Hjælp…” (Fuglsang 2000, 3). I 
tidsrummet frem til 1958, hvor lov om folkeforsikring af 18. april blev vedtaget, kunne 
hjemmehjælp til ældre dog kun tildeles midlertidigt. Personer med varigt behov for 
støtte var fortsat henvist til alderdomshjemmet. Dette ændredes i 1958 med beslutnin-
gen om, at ældre med et varigt hjemmehjælpsbehov i fremtiden skulle have mulighed 
for at få permanent hjælp. I forhold til hjemmehjælpens udvikling må lovene fra 1949 
og fra 1958 således betragtes som værende centrale. Den varige hjemmepleje, som 
blev lovliggjort i 1958, omfattede 18 år senere i 1976 mere end 100.000 brugere, og 
i 2001 var antallet af brugere godt og vel fordoblet til mere end 200.000.

2.2.1.5 Loven om folkeforsikring i 1956
To år forud for vedtagelsen af loven om folkeforsikring – i 1956 – var aldersrenten 
blevet erstattet med folkepensionen. Lovændringen indebar, at gruppen af modtagere 
blev udvidet til at omfatte alle mænd over 65 år samt kvinder over 60.9 Der var dog 
alene tale om gennemførelse af det såkaldte mindstebeløb, som alle var berettiget 
til, mens ordningen i øvrigt fortsat hvilede på en aftrapning med stigende indkomst. 
Hermed var ydelsen ikke alene universel i henseende til den dækkede personkreds, 
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men den var også – hvad mindstebeløbet angik – universel og ensartet for alle.10

Med 1956-loven havde man lagt dejen til et større brød. Det blev bagt i perioden 
1965 til 1970, hvor man gradvis forøgede det fradragsfrie beløb, indtil alle fra 1970 
var berettiget til folkepension – men dog kun i form af folkepensionens grundbeløb. 
Her oven på byggede man så et pensionstillæg, der fortsat udmåltes efter de samme 
grundprincipper, der havde været virksomme siden 1922-vedtagelsen af aldersrenten. I 
1980’erne introducerede man fornyet aftrapning af grundbeløbet, hvis den ældre havde 
arbejdsindkomst, og i forbindelse med bruttofi ceringen af pensionerne tildeltes pensi-
onstillægget en større vægt i den samlede pension. Tanken om den samme pension for 
alle er således aldrig blevet gennemført, og udviklingen de sidste 20 år har været en 
bevægelse i retning af større vægt på indkomstaftrapning eller “behovsprøvning”.

2.2.1.6 Lov om omsorg for invalide- og folkepensionister fra 1964
I 1964 vedtog Folketinget lov om omsorg for invalidepensionister og folkepensionister, 
der pålagde kommunerne at etablere en hjemmehjælp inden 1. april 1968 (Fuglsang 
2000: 8). I 1968 blev loven fra 1964 fulgt op med et nyt lovkompleks, der samlede 
bestemmelser om husmoderafl øsning og hjemmehjælp inden for rammerne af ét lov-
korpus. Udover at stadfæste beslutningen om at gøre det obligatorisk for kommunerne 
at oprette hjemmehjælpsordninger, var 1968-loven præget af en spirende vægtlægning 
af hjemmehjælpens omsorgsdimension. De kommunale myndigheders forpligtigelser i 
forhold til de ældre skulle efterfølgende udvides til at omfatte mere individuelle behov 
(Stoltenborg 2002, 5). Endelig bidrog loven også til en øget professionalisering af 
hjemmehjælpshvervet. I et cirkulære tilknyttet loven understregede Socialministeriet 
således, at kommunerne skulle sikre sig, at så stort et antal hjemmehjælpere som 
muligt fi k adgang til en uddannelse. De ikke-uddannede hjemmehjælperes dage var 
talte (Fuglsang 2000, 8).

2.2.1.7 Socialbistandsloven fra 1974
Allerede i 1974 blev der igen foretaget væsentlige ændringer i den lovmæssige regu-
lering af hjemmehjælpen. Som et element i bistandsloven, vedtaget i samme år, blev 
sondringen mellem husmoderafl øsere og hjemmehjælpere opgivet, og den begyndende 
prioritering af hjemmehjælpens omsorgsdimension fra 1968 blev yderligere understre-
get. På samme måde blev også betoningen af behovet for uddannet personale gentaget. 
“Det er derfor nødvendigt, at hjælperen har faglig viden…”, hedder det således i et 
cirkulære om praktisk bistand i hjemmet fra 1975, der tilskyndede kommunerne til 
at ansætte uddannet personale. Princippet om større professionalisme blev fastholdt. 
Hjemmehjælpsgerningen tog dermed endnu en skridt på vejen mod at være et selv-
stændigt fagområde med tilhørende uddannelse.
 Sammenfattende kan den lovgivningsmæssige udvikling inden for ældreomsorgen 
frem til ca. 1980 beskrives som en bevægelse fra små og trangsbestemte ydelser, der 
tog sigte mod at sikre overlevelse mod mere omfattende og universelle ydelser, der 
garanterede de ældre en værdig alderdom, helst i eget hjem. Med vedtagelsen af lov 
om husmoderafl øsning fra 1948 introduceres en form for hjemmepleje for første gang 
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i lovgivningen. I 1958 lovliggøres varig hjemmehjælp, og i 1964-loven pålægges alle 
kommuner at etablere hjemmehjælp inden 1968. I 1968 samles lovene om hjemme-
hjælp i en lov, og uddannelsen af hjemmehjælpere anbefales i et cirkulære. Dermed 
fi k hjemmeplejen en mere og mere central placering i lovgivningen på ældreområdet. 
At udviklingen i den lovmæssige regulering af ældreområdet tog denne retning, var 
blandt andet resultatet af ændringer i demografi ske og arbejdsmarkedets forhold.

2.2.2   Rammebetingelser: Demografi  og arbejdsmarked i Danmark 
frem til 1980

En blot nogenlunde forståelse af den danske ældrepleje anno 2005 er næppe mulig 
uden i det mindste en skelen til udviklingen på det danske arbejdsmarked samt ændrin-
gerne i landets demografi ske forhold i det 20. århundrede. Demografi  og arbejdsmar-
kedets sammensætning har i vid udstrækning sat rammerne for ikke blot ældreplejens 
udvikling, men også den samlede velfærdsstat. Navnlig tre forhold har haft betydning 
for udformningen af dansk ældrepolitik i almindelighed og udviklingen i ældreplejen 
i særdeleshed: En betydelig vækst i antallet af ældre, en gennemgribende urbanise-
ringsproces samt en mere ligelig kønsfordeling på arbejdsmarkedet. I nedenstående 
vil hovedtrækkene i disse udviklingstendenser blive beskrevet.

2.2.2.1 Vækst i antallet af ældre 1840-1980
Ændringen af den danske befolknings alderssammensætning i tidsrummet frem til 
1980 var gennemgribende. I midten af 1800-tallet var den forventede levetid for en 
nyfødt dreng på 40,9 år, mens en nyfødt pige i gennemsnit kunne se frem til blive 
knap 43,5 år. 130 år senere var den gennemsnitlige levetid vokset med ca. 74 procent 
for mændenes vedkommende (til 71,2 år) og ca. 78 procent for kvinderne (til 77,3 
år) (se tabel 2.2 nedenfor).11 Særligt fra midten af 1920’erne og frem til begyndelsen 
af 1950’erne voksede middellevetiden for både kvinder og mænd i et betydeligt om-
fang. Efter midten af 1950’erne begyndte væksten i den forventede levealder igen at 
blive langsommere (Velfærdskommissionen 2004: 250). Den stigende middellevetid 
i årene frem til 1980 havde stor betydning for befolkningens sammensætning fordelt 
på aldersgrupper. Hvor den andel af befolkningen, der var fyldt 65 år, udgjorde knap 
5 procent af den samlede befolkning i 1840, var samme gruppe således vokset til ca. 
14,3 procent i 1980.

Tabel 2.2: Udviklingen i den gennemsnitlige middellevetid for mænd, 1840-1980

År 1840-49 1870-79 1901-05 1931-35 1979-80

Mænd 40,9 45,5 52,9 62 71,2

Kvinder 43,5 n.a n.a n.a 77,3

Kilde: Hans Christian Johansen 1985.
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Bedre ernæringsforhold, forbedrede hygiejniske forhold samt medicinske fremskridt 
bidrog alt sammen til at forhøje den gennemsnitlige levealder og udvide gruppen af 
borgere over 65 år. De 15-64-åriges andel af den samlede befolkning ændrede sig kun 
i begrænset omfang i perioden indtil 1980. Væksten i andelen af ældre skete således 
primært på bekostning af andelen af børn under 14 år.12

Figur 2.2: Befolkningssammensætningen fordelt på tre aldersgrupper, 1840-1980.

Kilde: Hans Christian Johansen 1985.

2.2.2.2 Urbaniseringsprocessen 1870’erne-1980
Efterspørgslen efter ældrepleje og ældreomsorg har for det andet været påvirket af 
en betydelig urbaniseringsproces. Som en konsekvens af den omfattende vandring 
fra landet mod byerne er andelen af borgere med bopæl på landet faldet drastisk 
siden 1870. Mens 43 procent af befolkningen således var beskæftiget ved landbruget 
i 1900, var det i 1983 ca. hver trettende dansker, der ernærede sig i landbrugssekto-
ren (se fi gur 2.3 nedenfor) (Jonasen 1998, 81ff; Johansen 1985, 32ff). I begyndelsen 
af århundredet var det navnlig industri og håndværk, der var de største aftagere af 
den arbejdskraft, der forlod landbruget, mens der mod slutningen af århundredet 
primært fandt en vækst sted i andelen af beskæftigede i de tertiære erhverv. Antal-
let af stillinger i handel, transport, administration og servicefagene voksede hastigt 
fra 1950’erne.
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Figur 2.3: Andelen af den danske arbejdsstyrke beskæftiget ved landbruget i procent, 
1870-1983.

Kilde: Jonasen 1998.

En af konsekvenserne af afvandringen fra landbruget var en opløsning af de tradi-
tionelle familiemønstre. Parallelt med at yngre generationsmedlemmer i et vigende 
omfang bosatte sig i samme lokalområde som den ældre generation, ophørte familien 
med at være den naturlige ramme om ældreplejen. Den øgede geografi ske mobilitet fi k 
dermed betydning for faldet i den familiemæssige omsorg for de ældre generationer. 
Forud for det 20. århundredes store urbaniseringsbølge var familien den primære vel-
færdsagent, og det var også typisk i familien, at ældreplejen fandt sted. Mens en stor 
del af den ældre generation boede sammen med, eller tæt på, de yngre familiemedlem-
mer i begyndelsen af 1900-tallet, så var der langt fl ere ældre, som boede alene og langt 
fra de øvrige familiemedlemmer mod slutningen af århundredet. Færre husholdninger 
med repræsentanter fra fl ere generationer samt større geografi ske afstande mellem 
familiemedlemmerne havde som konsekvens, at efterspørgslen efter ældrepleje udbudt 
af det offentlige voksede. Med urbaniseringen fi k den traditionelle familieomsorg 
således trange kår (Daatland 1997, 23; Olsen & Rasmussen 2000, 57f).

2.2.2.3 Kvindernes indtog på arbejdsmarkedet
Et tredje forhold, der i særlig grad fi k betydning for organisering af ældreomsorgen 
i det lange 20. århundrede, var de danske kvinders indtog på arbejdsmarkedet. I det 
arbejdskraftintensive landbrug, der var fremherskende i Danmark frem til 1950’erne, 
deltog de fl este kvinder i arbejdet med bedriften. Familien var i vid udstrækning ken-
detegnet ved at være en produktionsenhed. I det traditionelle landbrug var det således 
“synligt, at både kvinde- og mandearbejde var livsnødvendigt og bidrog til familiens 
økonomi og overlevelse” (Borchorst 2000, 129). Dette ændrede sig med industrialise-
ringen og den samtidige urbaniseringsproces. Med udbredelsen af lønarbejdet blev det i 
højere grad husholdningens mandlige islæt, der blev betragtet som familiens forsørger. 
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Familieformerne ændredes, og lønarbejder-husmoder-modellen blev den dominerende. 
Flere og fl ere kvinder fi k status af “husmoder”, og i slutningen af 1950’erne var ca. 
75 procent af alle gifte kvinder registrerede som husmødre (Borchorst 2000, 133). I 
perioden frem til 1990 ændredes dette markant. Mens andelen af kvinder mellem 15 
og 64 år, der i 1960 var tilknyttet arbejdsmarkedet, udgjorde 43,5 procent, så var den 
kvindelige erhvervsdeltagelse for samme aldersgruppe vokset til 78,4 procent i 1990 
(se fi gur 3 nedenfor) (Borchorst 2000, 134; Andersen 1997, 15).

Figur 2.4: Danske kvinders erhvervsfrekvens, 1960-1993.

Kilde: Andersen 1997; Borchorst 2000

En af konsekvenserne af den hastigt voksende erhvervsfrekvens blandt de danske 
kvinder i anden halvdel af sidste århundrede var, at ældres plejebehov, der tidligere 
var tilfredsstillet i en familiemæssig sammenhæng, nu blev søgt organiseret i offentligt 
regi. I takt med at familien blev løsnet fra de funktioner, den havde dannet ramme 
om i landbrugssamfundet, trådte kollektivet til med tjenester og ydelser. For en del 
kvinders vedkommende ændrede arbejdets indhold sig dog kun marginalt. Hvor de 
tidligere i århundredet varetog ældrepleje og børnepasning i familien, så udførte en 
stor del af dem identiske opgaver senere i århundredet – blot var arbejdet nu lønnet, 
specialiseret og organiseret i den offentlige sektor (Daatland 1997, 23). Der var på 
mange måder tale om en omfattende samfundsmæssig rationaliseringsproces, hvor 
børne- og ældreomsorg, i kraft af specialisering og en mere effektiv organisering, 
blev klaret af færre mennesker, således at en stor kvindelig arbejdskraftreserve kunne 
frigøres til det øvrige arbejdsmarked.

2.2.3   Problem-løsningsopfattelser 1891-1980

De dominerende forestillinger om, hvilke problemer der var forbundet med ældre-
omsorg, samt hvorledes sådanne problemstillinger kunne afhjælpes, var præget af en 
gennemgribende omkalfatring i perioden frem til 1980. Ved indgangen til 1980’erne 
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var ældrepolitikkens problemopfattelser og løsningsmodeller således væsensforskel-
lige fra de problemer og løsninger, der beherskede politikområdet i begyndelsen af 
århundredet. Tre kursændringer fremstår som særligt betydningsfulde.

2.2.3.1 Problem-løsningsopfattelser ved Estrups socialreform i 1891
Det første væsentlige skifte, med konsekvenser for hele den velfærdsstatslige ramme 
ældreområdet indgår i, fandt sted i slutningen af 1800-tallet og resulterede i loven om 
alderdomsunderstøttelse af 1891. Med loven, der blev vedtaget i kraft af et samspil 
mellem moderate kræfter i Venstre (gårdmandsfl øjen) og Højre som led i en bevæ-
gelse mod en løsning af forfatningsstridens magtkampe og som reaktion på et mere 
vidtgående forslag fra de mere radikale venstregrupper, var kimen til den danske 
version af et primært skattefi nansieret skandinavisk velfærdsregime lagt (Nørgaard 
2000; Møller 1992; Baldwin 1990; Petersen 1985). Problemet, hvoraf indførelsen 
af den skattefi nansierede, trangsbestemte alderdomsunderstøttelse udsprang, havde 
imidlertid ikke indlysende forbindelse til ældreområdet.
 Reformen var således i høj grad udslaget af bondestandens – i politisk skikkelse 
af primært Det moderate Venstre – manglende indtjening i slutningen af 1880’erne. 
Gårdejernes økonomiske trængsler var blandt andet forårsaget af, at en stor del af 
landarbejderne valfartede mod byerne, samtidigt med at stadig fl ere søgte lykken 
hinsides Atlanten. I landbrugets optik bestod problemet i at bremse arbejdskraftens 
vandring fra land til by, og dermed lægge en dæmper på de lønstigninger, det faldende 
arbejdsudbud havde foranlediget. Det skulle gøres mindre attraktivt at forlade landet. 
Tanken var, at den sociale nød på landet skulle afhjælpes med sociale reformer, således 
at færre ville føle sig fristet til at tage del i vandringerne fra landområderne.
 Mere generøse sociale ydelser blev for det andet betragtet som attraktivt middel 
i kampen mod et hastigt voksende Socialdemokrati, der, i en stemmemæssig hense-
ende, for en stor dels vedkommende ernærede sig af utilfredsheden med de sociale 
forhold. Sociale reformer tjente således også som “revolutionsforsikringspolitik” 
(Møller 1992, 111ff; Baldwin 1990, 71). Der er i litteraturen (Petersen 1985; Nør-
gaard 2000) forskellige bud på forklaringer på, at en af løsningerne på disse problemer 
blev en skattefi nansieret, kommunalt administreret alderdomsunderstøttelse. For det 
første krævede landbruget, at byerne, og i særlig grad hovedstaden, skulle løfte sin 
del af fi nansieringsbyrden. Det moderate Venstre havde styrke til at presse Højre 
til en fi nansieringsmodel, der pålagde staten at refundere halvdelen af udgifterne til 
alderdomsunderstøttelse. For det andet hang valget af løsningsmodel sammen med, 
at ordningen virkede straks, og at den respekterede det ofte påpegede betalings-
evneproblem blandt de dårligt stillede landarbejdere. Det måtte selvsagt udelukke 
forsikrings- og forsikringslignende ordninger og disponere for en skattefi nansieret, 
her-og-nu-baseret fi nansieringsform.
 For det tredje har det formentligt også spillet en rolle, at det forhandlende Venstre 
så et statsligt tilskud som en begyndelse til den skatteomlægning, der slog igennem 
med indkomstskattens indførelse i 1903.
 Dermed var sporet mod skattefi nansierede pensioner anlagt.
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2.2.3.2 Problem-løsningsopfattelser i 1920’ernes og 1930’ernes socialreformer
Med Socialdemokratiets accelererende vækst fra slutningen af 1800-tallet begyndte 
nye problemer at blive identifi ceret og trænge sig på. I tidsrummet fra starten af 
1920’erne til 1933 blev de nye problemopfattelser så dominerende, at der var poli-
tisk vilje til at fi nde løsninger. Et af principperne bag alderdomsunderstøttelsen af 
1891 var, at nok skulle vilkårene for de dårligst stillede forbedres, men ydelsen var 
trangsbestemt. Kun ældre, der vitterligt ikke var i stand til at klare sig selv, og som 
ikke selv var skyld i egen kvide, var derfor berettiget til alderdomsunderstøttelsen.13

Denne skønsmæssige bestemmelse af ydelserne blev hurtigt genstand for kritik. Flere 
steder indførte man, ikke ganske overensstemmende med loven, vejledende satser, og 
fl ere embedsmænd fremtrådte som kritikere af den skønsmæssige indretning. Også 
i Folketinget var skønnet genstand for gentagne drøftelser. Det var bl.a. en kritik af 
skønnet, der lå bag nedsættelsen af folkeforsikringskommissionen i 1903. Tilhængerne 
af en forsikringslignende ordning så netop denne som den vej, ad hvilken man kunne 
realisere en egentlig ret afl edt af en betaling. På den anden side var der dem, som i 
højere grad ønskede at fastholde 1891-lovens principielle grundlag med den ændring, 
at ydelserne skulle udmåles efter veldefi nerede kriterier. En af mellemkrigstidens mest 
betydningsfulde socialpolitiske fi gurer, K.K. Steincke, advokerede for dette synspunkt. 
Allerede i 1912 skrev K.K. Steincke en central publikation med titlen Almisse eller ret-
tigheder, hvori han plæderede for skønsprincippets afskaffelse. Ifølge Steincke skulle 
fremtidens sociale ydelser i stedet tildeles den trængende på baggrund af et rettigheds-
princip karakteriseret ved faste og ensartede kriterier for offentlig hjælp. Skammen 
og den sociale stigmatisering, der tidligere var forbundet med sociale ydelser, hvis 
grundsætning var barmhjertighed, skulle erstattes af rets- eller erstatningsprincippet 
(Hansen & Henriksen 1980, 393). Løsningen på problemet materialiserede sig på æl-
dreområdet i aldersrenteloven fra 1922 samt de bestemmelser i den store socialreform 
fra 1933, der berørte aldersrenten. Et gennemgående træk i disse nye løsninger var 
den vægt, der var tildelt kravet om ensartede kriterier, gennemskuelighed og “retskrav 
med faste trangsgrænser og faste takster. Ikke beroende på det gode hjerte, men på de 
forud fastsatte betingelsers tilstedeværelse” (Petersen 1996, 20). At K.K. Steincke og 
Socialdemokratiet havde held til at defi nere problem og løsning, afspejledes tydeligt 
i Dansk Skatteborgerforenings skudsmål af reformerne:

“Den “skamfølelse” eller “selvfølelse”, som tidligere var absolut frem-
herskende i befolkningen overfor at modtage hjælp fra det offentlige, er 
nu godt i færd med at blive fuldstændigt udryddet… Man ansøger altså 
ikke længere om hjælp eller understøttelse, men man kræver sin ret ifølge 
socialreformen… Efterhånden som dette “retsprincip”, i forbindelse med 
ophævelsen af ethvert “skræmmemoment” bundfælder sig i befolkningen, 
vil selvopholdelsesdriften og den personlige ansvarsfølelse for sig og sine 
gradvis undergraves og den almindelige demoralisation brede sig”.14

Ikke alle bifaldt kampråbet om at “gøre sin pligt og kræve sin ret”.
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2.2.3.3 Problem-løsningsopfattelser knyttet til det stigende behov for ældrepleje
Den tredje store ændring i den dominerende problem-løsningsopfattelse fandt sted i 
1960’erne og 1970’erne. I midten af forrige århundrede sigtede lovgivningen på æl-
dreområdet primært mod at honorere en forsørgelsesmålsætning. I takt med at gruppen 
af ældre med behov, der rakte ud over de kontante ydelser, blev mærkbart større, steg 
efterspørgslen efter ældrepleje, og ambitionerne med lovgivningen ændredes i retning 
mod mere trivselsorienterede målsætninger (Jonasen 1998, 152). Problemet, det hastigt 
voksende antal af ældre med plejebehov, blev i første omgang søgt imødegået gen-
nem oprettelsen af kommunale plejehjem. I 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne 
blev antallet af institutionspladser således udbygget betydeligt – fra 28.400 i 1964 til 
46.525 i 1975 (Daatland 1997, 34, 175). Da væksten i gruppen af plejehjemsbeboere 
for alvor fi k momentum mod slutningen af 1960’erne, fi k behovet for plejeordnin-
ger følgeskab af et fi nansieringsproblem. Det stigende antal ældre med plejebehov 
begyndte for alvor at sætte de kommunale kasser under pres, og efterspørgslen på 
løsninger, der kunne leve op til såvel den trivselsorienterede målsætning som de 
fi nansielle rammer, blev intensiveret. I mange af landets kommuner valgte man en 
omfattende udbygning af hjemmeplejen. “Længst muligt i eget hjem” blev sloganet, 
der dominerede 1970’ernes debat om ældreomsorgen (Johnsen 1991). Udover at lette 
trykket på de kommunale økonomier havde princippet om at understøtte de ældres 
mulighed for en værdig alderdom i eget hjem desuden den fordel, at hjemmeplejen 
imødekom mange ældre menneskers ønske om at blive i hjemmet og dermed undgå 
at tilbringe de sidste år på et plejehjem (Jonasen 1998, 152). I 1976 var der 110.362 
brugere af hjemmehjælp i Danmark (Daatland 1997, 176). Hjemmehjælp blev dermed 
svaret på to problemer: Et økonomisk samt et trivselsmæssigt.

2.3 Den korte historie: Ældreplejens udvikling 1980-2004

Mens perioden fra 1950’erne og frem til 1980 kan betegnes som en udpræget vækst-
periode, hvor ældreplejen generelt og hjemmeplejen specifi kt udbygges kraftigt, så 
er væksten i perioden fra 1980 til 2004 betydeligt mindre omfattende, end den var i 
de foregående 25 år, om end den fortsætter.
 En generel udviklingstendens for den offentlige sektor i perioden kan betegnes 
som et skifte fra opbygning til ombygning – fra vækst til omstilling. Ombygningen 
af den offentlige sektor har i særlig grad taget afsæt i to principper: decentralisering 
og markedsorientering.
 Den korte historie om udviklingen i den danske ældrepleje er, som den lange 
fortælling om ældreområdet, nært beslægtet med ændringerne i organiseringen af 
den danske velfærdsstat i et bredere perspektiv. Hvor perioden indtil 1980, navnlig 
1960’erne og 1970’erne, var karakteriseret ved opbygningen af en skattefi nansieret, 
offentlig servicesektor, så har de seneste årtier været præget af en opbremsning af 
væksten i de offentlige aktiviteter og en begyndende ombygning af allerede eksiste-
rende offentlige serviceorganisationer.
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 Decentraliseringen af den danske velfærdsstat tog sit første store skridt med kom-
munalreformen af 1970. Den første decentraliseringsbølge fandt således sted paral-
lelt med udbygningen af velfærdsinstitutionerne og var medvirkende til 1970’ernes 
offentlige ekspansion. Et stort antal arbejdsopgaver og ansvarsområder blev, som 
en direkte konsekvens af kommunalreformen, udlagt fra staten til kommuner og 
amter, samtidigt med at antallet af kommuner blev drastisk reduceret.15 Den anden 
decentralisering indledtes i det små fra begyndelsen af 1980’erne, men fi k først for 
alvor gennemslagskraft i 1990’erne (Klausen 2001, 62f). Hovedelementet i den anden 
bølge af reformer var en overfl ytning af opgaver og ansvar fra stat, amter og – særligt 
– kommunerne til institutionsledelsen. Den enkelte “velfærdsproducerende” institution 
fi k dermed større frihed til at prioritere økonomisk inden for nogle centralt fastsatte 
rammer, og samtidig gav reformerne mulighed for at overføre opsparede midler til det 
efterfølgende budgetår. Målene med decentraliseringen var en mere hensigtsmæssig 
ressourceanvendelse, produktionsforbedringer og i sidste ende en øget effektivitet 
på institutionsniveauet. En stigende efterspørgsel skulle ikke længere mødes med en 
udbygning af eksisterende ordninger, men gennem rationalisering af produktionen. For 
at opretholde en vis kontrol med de offentlige institutioner blev ansvarsoverførslen 
fulgt op af nye styringsredskaber. Mål- og rammestyring blev således fast inventar i 
den offentlige forvaltnings instrumentarium.
 Det andet princip, der i vid udstrækning kom til at præge tilvejebringelsen af vel-
færdsydelser efter 1980, var introduktionen af markedsmekanismer i den offentlige 
sektor. Igennem 1970’erne blev den offentlige sektor blandt mange andre ting klandret 
for at være ineffektiv og større, end den reelle efterspørgsel kunne retfærdiggøre (Ni-
skanen 1971; Kristensen 1987). Kritikken fandt hurtigt klangbund blandt borgerlige 
politikere i fl ere vestlige lande, der lovede at “rulle statens grænser tilbage” og mo-
dernisere velfærdsstatens institutioner. Privatisering, udlicitering, kontraktstyring, frit 
valg ordninger, resultatløn og etableringen af kvasimarkeder blev den medicin, der 
skulle øge kvaliteten og udbuddet af offentlige ydelser uden medfølgende skattestig-
ninger. Samlebetegnelsen for de nye reformtiltag blev i løbet af 1990’erne New Public 
Management (Hood 1991, 1995; Osborne & Gaebler 1992; Prior 1993; Dunleavy & 
Hood 1994; Olsen & Peters 1996; Kettl 1997; Klausen & Ståhlberg 1998; Rhodes 
1998; Mathiassen 1999).

2.3.1   Lovgivningen

I en lovgivningsmæssig henseende er ældreområdets korte historie i høj grad præget 
af tankerne om at modernisere og effektivisere velfærdsstaten. “Valuta for pengene” 
(value for money) blev et mantra, ældresektoren ikke gik ram forbi. Samtidig afspejler 
lovændringerne på ældreområdet i årene efter 1980 et klart formuleret ønske om at 
målrette ydelserne mod den enkelte. Ideer om øget brugerinddragelse, “afi nstitutio-
nalisering” og en individualisering af ældreomsorgen har præget området, i hvert fald 
på det retoriske plan.
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Tabel 2.3: Udviklingen i lovgivning med relation til det ældrepolitiske område, 
1980-2004.16

År Lovgivning

1987

1995

1999

2000

2001

2002

2003

Ældreboligloven

Lov om aftaleskemaer; Lov om forebyggende besøg til ældre

Krav om kommunal udarbejdelse af kvalitetsstandarder for hjemmeplejen

Lov om fl eksibel hjemmehjælp

Ændring af Sygehusloven, §5; Ændring af Serviceloven, §73a (Træningslovene)

Frit valg af ældre- og plejebolig; Ret til erstatningshjælp

Lov om frit leverandørvalg træder i kraft

Note: Årstal refererer til lovens vedtagelse, medmindre andet er angivet i teksten.

2.3.1.1 Ældreboligloven fra 1987
Den første lovændring af betydning for området fandt sted med ældreboligloven i 
1987 og må i vid udstrækning betragtes som en konsekvens af de anbefalinger, æld-
rekommissionen af 1980 fremlagde i sin endelige afrapportering (Fuglsang 2000, 13; 
Jespersen & Simonsen 1998).17 Hovedprincippet i lovændringen var, at de ældre i 
fremtiden skulle tilbydes fl ere valgmuligheder, når behovet for pleje opstod. Uniforme 
løsninger skulle erstattes af brugervalg. Indtil implementeringen af ældreboligloven 
var plejekrævende brugere således henvist til plejehjemmet, men med den nye lov 
blev det betonet, at plejen skulle følge den ældre og ikke boligformen. Det erklærede 
sigte var en “afi nstitutionalisering” af ældreplejen. Samtidig vedtog Folketinget at 
stoppe for opførelsen af plejehjem – ved behov kunne kommunerne i stedet anlægge 
ældreboliger. Fleksibilitet i boligudbuddet og lydhørhed over for brugernes indivi-
duelle ønsker var dermed lovens nøgleord. Samlet set havde ældreboligloven som 
konsekvens, at tilbuddene til ældre i eget hjem voksede markant, mens udbygningen 
af institutionstilbuddene ophørte (Strukturkommissionen 2004, 181). Lovændringen 
markerede et markant brud med forestillingen om, at bolig og pleje var del af en 
helhed – eller samlet plejepakke, samt en afstandstagen til den institutionspleje, der 
karakteriserede 1960’erne og 1970’ernes ældreområde. Fra 1987 blev boligformen 
således udskilt og isoleret fra den egentlige plejeydelse – hjemmehjælpen.18

2.3.1.2 Lov om aftaleskemaer og om forebyggende besøg til ældre fra 1995
Næste gang, lovgivningen på ældreområdet blev ændret var i 1995, hvor “lov om 
aftaleskemaer” samt “lov om forebyggende besøg til ældre” introduceredes. Med “lov 
om aftaleskemaer” lancerede et fl ertal i Folketinget et krav om skriftlighed i visita-
tionssituationen, således at tildelingen af hjemmehjælp i fremtiden skulle baseres på 
aftaleskemaer. Det nye i lovgivningen af 1995 var ikke så meget de formaliserede 
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rammer for ydelsestildelingen – der havde altid eksisteret en form for formaliseret 
fastsættelse af behov og ydelse i hjemmeplejen – men i højere grad indførelsen af 
kontraktlignende aftaler mellem den ældre og kommunen. Efter lovens vedtagelse var 
det ydelsesmodtageren og kommunen – personifi ceret ved visitatoren – der i fælles-
skab vurderede behovet for derefter at forankre ydelsens omfang i en skriftlig aftale. 
Det primære sigte med aftaleskemaerne var at sikre, at brugernes legitime fordring 
på de aftalte ydelser blev tydeliggjort (Højlund 2002, 13ff; Højlund & la Cour 2001, 
100ff). I regeringens argumentation for lovændringen kom ønsket om en eksplicitering 
af ydelsens omfang og karakter tydeligt til udtryk:

“Det er regeringens opfattelse, at en række klager på hjemmehjælpsområ-
det skyldes, at det ved tildelingen af hjælpen ofte ikke tilstrækkelig tydeligt 
klargøres for modtageren, hvad formålet med hjælpen er, hvilke opgaver 
der vil blive ydet hjælp til, hvornår hjælpen vil blive revurderet m.v. Disse 
forhold skal modtageren efter regeringens opfattelse oplyses om på en klar 
og tydelig måde… For i højere grad at synliggøre for modtageren på hvil-
ket grundlag kommunalbestyrelsen har truffet sin afgørelse om hjemme-
hjælp, foreslås det derfor, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at meddele 
ansøgeren skriftligt. Herudover forpligtes kommunalbestyrelsen til i forbin-
delse med afgørelsen om evt. visitering til hjemmehjælp at anvende skema, 
der som minimum indeholder de nævnte oplysninger.”19

Den anden ændring af lovgivningen på ældreområdet førte til iværksættelsen af lov-
bundne, forebyggende hjemmebesøg til alle ældre over 75 år. Loven forpligtigede således 
kommunerne til at gennemføre to årlige hjemmebesøg. Ambitionen med besøgene var at 
forebygge. Erfaringerne fra en række forsøgskommuner tydede på, at en øget vægtlægning 
af forebyggelse kunne “modvirke fysisk funktionstab hos de ældre samt hæve deres ge-
nerelle livskvalitet og mestringsevne” (Højlund 2002, 15; Jonasen 1998, 252). Hensigten 
med hjemmebesøgene var imidlertid ikke alene en øget fokusering på de ældres fysiske 
tilstand, men i videre udstrækning en vurdering af den enkeltes samlede livssituation. 
Loven var – som loven om aftaleskemaer – dermed i pagt med den øgede tilpasning til 
de ældres individuelle behov, som var skudt i gang med ældreboligloven fra 1987.
 Ønsket om at myndiggøre den enkelte ældre er ligeledes afspejlet i en tredje 
lovændring fra 1995. I perioden frem til 1995 var ældre bosiddende på kommunale 
institutioner ikke berettiget til at modtage social pension, men udelukkende lomme-
penge. Med lovændringen i 1995 ændredes dette, således at de ældre institutionsbe-
boere opretholdt retten til pension mod til gengæld at skulle “svare delvis betaling for 
opholdet på institutionen ud af pensionen” (Strukturkommissionen 2004, 181ff).

2.3.1.3 Lov om kvalitetsstandarder for hjemmeplejen fra 1998
Beslutningen om at stille krav til kommunerne om etablering af kvalitetsstandarder 
på hjemmehjælpsområdet (gældende fra 1. januar 1999) kan betragtes som et led i 
styrkelsen af dialogen mellem borger og myndighed. Hensigten med introduktionen af 
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kvalitetsstandarderne var således at bidrage til en synliggørelse af brugernes rettigheder 
og dermed skabe et grundlag for kommunikationen af de krav, hjemmehjælpsmodta-
geren retmæssigt kan stille til leverandøren. I lovgrundlaget for kvalitetsstandarderne 
er ambitionerne med kravet til kommunerne desuden formuleret som et ønske om, at 
“det er politikerne, der formulerer og udstikker de generelle retningslinier for ældre-
området. Hertil kommer en målsætning om, at … bidrage til ældreområdets styring, 
[og] forbedre kommunikationen med leverandører” (Olsen & Hansen 2004).20

2.3.1.4 Lov om fl eksibel hjemmehjælp fra 2000
Med vedtagelsen af lov om fl eksibel hjemmehjælp i 2000 blev de lovmæssige be-
tingelser for hjemmeplejen igen ændret. Som i forbindelse med lovændringerne fra 
1995 var hovedsigtet at styrke den ældres inddragelse i fastlæggelsen af ydelsernes 
karakter. Hjemmehjælpsmodtageren fi k dermed mulighed for at bytte ydelser inden 
for den i visiteringen fastsatte tidsramme. Hjemmehjælperen må altså ikke bruge mere 
tid hos den ældre, men må gerne lave noget andet, end det der er aftalt i visitationen. 
Forudsætningen er, at brugeren og hjemmehjælperen kan blive enige om det, og at de 
ydelser, der leveres, er blandt de ydelser, som kommunen har besluttet at udbyde. Et 
eksempel kan være, at noget af rengøringen er klaret af den ældre brugers pårørende, 
og at der derfor er tid til at få klaret nogle andre opgaver.
 I første omgang var det udelukkende de praktiske opgaver, der var omfattet af 
loven, men fra juli 2002 fi k hjemmehjælpsmodtageren også adgang til at lade den 
personlige hjælp indgå i den individuelle prioritering (Strukturkommissionen 2004, 
181ff; Finansministeriet 2003a).
 Tilpasning til brugerens individuelle ønsker var atter engang ledetråden i loven om 
frit valg af ældre- og plejebolig fra 2002. Loven giver således mulighed for, at den 
ældre,  der er visiteret til ældre- eller plejebolig, beskyttet bolig samt plejehjemsplads, 
frit kan væl ge mellem tilbud inden for og på tværs af kommunale skel (Finansministeriet 
2003b).

2.3.1.5 Lov om frit leverandørvalg fra 2003
Lov om indførelse af frit leverandørvalg, der trådte i kraft fra 1. januar 2003, in-
deholder nogle retningslinier for kommunernes organisering af ældreplejen, der er 
betydeligt mere detaljerede, end man tidligere har set. Kommunerne skal opdele deres 
organisation på området i en myndigheds- og en udførerorganisation. Hermed indføres 
en udgave af den såkaldte bestiller-udfører-model (BUM) ved lov i kommunerne. 
Sådanne modeller havde en del kommuner arbejdet med at indføre i 1990’erne, men 
nu indføres modellen altså i alle kommuner ved lov. Kommunerne skal endvidere 
sikre, at der er mindst en privat leverandør af praktisk bistand og pleje.
 Loven går, hvis den kommer til at virke efter hensigten, et stort skridt videre i 
retning af frit valg for brugerne af hjemmeplejen og styrker vægtlægningen af indi-
viduelt tilpassede ydelser. Ifølge loven forpligtes kommunerne til at “indgå aftaler 
med alle offentlige og private leverandører, der ønsker at levere personlig og praktisk 
hjælp i kommunen, og som opfylder kommunens generelle krav til alle kommunale og 
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private leverandører” (Finansministeriet 2003c). Den ældre sikres dermed i princippet 
retten til frit at vælge mellem et kommunalt og privat hjemmehjælpstilbud. Gennem 
loven etableres der således konkurrence på et felt, hvor de offentlige tilbud hidtil i 
vid udstrækning har stået alene. Ønsket om individuel tilpasning og bestræbelserne 
på at udbrede markedets logik til den offentlige sektor forenes dermed i loven.

2.3.1.6   Tendenser til opgaveglidning mellem amter og kommuner og stigende 
statslig detailstyring

Endelig er der grund til at omtale to overordnede tendenser, der har præget det æl-
drepolitiske område de seneste 10-15 år, og som begge – af navnlig kommunerne 
– er tilskrevet stor betydning for det felt, Fælles sprog fi nder sin anvendelse i: En 
stigende, ufi nansieret opgaveglidning fra amter til kommuner og en generel bevægelse 
fra ramme- til detailstyring. Den ufi nansierede opgaveglidning har i vid udstrækning 
været bestemt af et ønske om at fi nde besparelser i sundhedsvæsnet, men også af 
introduktionen af ny teknologi i sundhedssektoren. Den knytter sig primært til to 
opgavetyper på social- og sundhedsområdet: Pleje af tidligt udskrevne sygehuspatien-
ter og genoptræning (Kommunernes Landsforening 2003). Ændringen i førstnævnte 
opgavekategori dækker først og fremmest over, at et voksende antal ældre udskrives 
fra sygehusene tidligere i behandlingsforløbet, end det var tilfældet for blot 15-20 år 
siden, samtidigt med at behandling i daghospitaler samt ambulantbehandling i sti-
gende omfang vinder indpas i sundhedssektoren. De ældre er således gennemsnitligt 
indskrevet kortere tid ad gangen på sygehuset, inden de vender tilbage til egen bolig, 
hvilket har haft som konsekvens, at kommunerne oplever en voksende efterspørgsel 
efter mere komplekse plejeydelser og dermed et stigende udgiftspres.21

 Den anden oplevede opgaveglidning knytter sig til genoptræningsområdet (Kom-
munernes Landsforening 2002; Engberg & Tang 2000; Engberg, Søgaard & Tang 
2000; Amtsrådsforeningen 2003).22 Det er en udbredt opfattelse i kommunerne, at de 
seneste 10-15 års udvikling på træningsområdet har ført til en overførsel af opgaver 
fra det amtslige sundhedsvæsen til kommunerne, på trods af genoptræningens retlige 
kobling til det amtslige niveau.
 Genoptræning er et væsentligt element såvel i forbindelse med den forebyggende 
indsats, som under sygehusindlæggelse og som opfølgning efter indlæggelsen. Men 
det har igennem en årrække været vanskelig at få genoptræningsindsatsen til at fun-
gere i et samspil mellem sygehusvæsenet og kommunerne, og mange kommuner har 
oplevet en ufi nansieret opgaveglidning på området, på trods af at genoptræningen af 
sygehusindlagte grundlæggende er et amtskommunalt ansvarsområde.23

 To love – der trådte i kraft i 2001 – med relation til træningsområdet havde af-
sæt i et ønske om at komme den oplevede opgaveglidning til livs. Træningslovenes 
væsentligste indhold var således en sondring mellem amtskommunal genoptræning 
og kommunal vedligeholdelsestræning. Dermed søgte man fra centralt niveau at 
regulere det, der af mange blev betragtet som en gråzone. Trods lovgivningens klare 
ansvarsfordeling er der dog stadig kommuner, der betragter relationen mellem amter 
og kommuner på træningsområdet som problemfyldt.
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 På trods af den nye lovgivning eksisterer der stadig en række problemstillinger på 
genoptræningsområdet – herunder f.eks. uklar defi nition af begreberne “genoptræning” 
og “vedligeholdelsestræning” samt manglende standarder i forhold til udveksling af 
informationer på tværs af sektorerne.24 Nok bidrog den nye lovgivning til at præcisere 
ansvars- og fi nansieringsbyrderne på området, men en række uklarheder bestod.
 Den anden overordnede udviklingstendens med betydning for ældreområdet ge-
nerelt og Fælles sprog i særdeleshed, der her kort skal omtales, knytter sig til be-
vægelsen fra lovmæssig rammestyring til en voksende grad af detailregulering i 
hjemmeplejen. I begyndelsen af 1980’erne var selve udførelsen og organiseringen af 
hjemmehjælpen kun i meget begrænset omfang reguleret af lovgivning. Den enkelte 
kommune og hjemmehjælper havde relativt frie tøjler med hensyn til, hvordan ydelsen 
blev leveret. Fra midten af 1980’erne og indtil i dag har det nationalpolitiske niveau 
imidlertid med stigende styrke markeret sig gennem lovgivning om mødet mellem 
borger og hjemmehjælper. Rammerne for udførelsen af hjemmehjælpen er således 
blevet indsnævret. Denne udviklingstendens er bl.a. synlig i lov om aftaleskemaer 
(1995), lov om fl eksibel hjemmehjælp (2000), ret til erstatningshjælp (2002) samt frit 
leverandørvalg (2003), og har i høj grad været afgørende for de rammebetingelser, 
Fælles sprog har udviklet sig i forhold til og været formet af.
 De seneste tyve års betydelige forandringer i den lovgivning, der sætter ram-
merne for den danske ældrepleje, har ikke kunnet undgå at trække sig dybe spor i 
ældreområdets beskæftigelsesprofi l. Vægtlægningen af de ældres muligheder for at 
blive længst muligt i eget hjem har ført til en forøget efterspørgsel efter kommunal 
hjemmehjælp. Antallet af brugere af varig hjemmehjælp er således vokset fra 110.362 
i 1976 til 203.169 i 2003 (se fi gur 4), mens antallet af årsværk anvendt på danske 
plejehjem har været støt faldende siden midten af 1980’erne (Strukturkommissionen 
2004: 183; Daatland 1997, 177).

Figur 2.5: Udviklingen i antallet af brugere af varig hjemmehjælp i Danmark, 
1976-2003.

Kilde: Daatland 1997 samt Danmarks Statistik 2004.



64 Fælles sprog i ældreplejens organisering

2.3.2  Rammebetingelserne

Det sidste kvarte århundredes udvikling på ældreområdet har ikke blot fundet sted 
under indfl ydelse af nye styringsideer og ønsket om øget brugerinddragelse, men 
også af forventninger til store fremtidige demografi ske forandringer. Overvejelserne 
om fremtidens indretning af de danske velfærdsinstitutioner har således i meget stor 
udstrækning taget afsæt i forventningen om, at en voksende andel af befolkningen i 
de kommende årtier vil bestå af ældre (Velfærdskommissionen 2004; Jonasen 1998, 
171ff). I nedenstående er de seneste 25 års udvikling i befolkningens alderssammen-
sætning beskrevet.

Andelen af ældre:
De demografi ske udviklingstræk, der dominerede perioden indtil 1980 – længere 
levetid og et stigende antal ældre – fortsatte ind i 1980’erne og 1990’erne. Væksten 
i middellevetiden, der i så høj grad prægede ældreplejens lange historie i Danmark, 
fortsatte således i århundredets sidste årtier. Ved indgangen til 1980’erne var den 
forventede restlevetid for en nyfødt pige på ca. 77 år, mens middellevetiden for en 
nyfødt dreng var ca. 71 år (se side 9 ovenfor). I 2003 var middellevetiden steget til 
79,48 år for kvindernes vedkommende og 74,89 for mændene (Danmarks Statistik 
2004, 33).

Figur 2.6: Den danske befolkning 1981-2004 fordelt på aldersgrupper. 

Kilde: Danmarks Statistik 2004.

Også den tidligere periodes udvikling i befolkningens alderssammensætning fortsatte 
ind i 1900-tallets sidste årtier.

I tidsrummet fra 1980 til 2004 voksede andelen af de +65-årige således fra 14,5 procent 
af befolkningen til en andel på ca. 15 procent i 2004. Andelen af de +80-årige voksede 
i samme periode fra 2,9 til 4 procent af den samlede befolkningen (se fi gur 6).
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Figur 2.7: Udviklingen i antallet af +80-årige fra 1981-2004.

Kilde: Danmarks Statistik 2004

2.3.3   Problem-løsningsopfattelser

Navnlig to problemstillinger har domineret det sidste kvarte århundredes ældrepoli-
tiske debatter: behovet for øget valgfrihed og brugerinddragelse samt håndteringen 
af et forventet fi nansieringsproblem som følge af et voksende antal ældre i det 21. 
århundrede. Mens førstnævnte problemstilling i vid udstrækning er blevet søgt af-
hjulpet gennem lov- og regelændringer, så har der endnu ikke krystalliseret sig ét 
dominerende svar på sidstnævnte problem.
 De serviceinstitutioner, der var opbygget på ældreområdet i løbet af 1960’erne 
og 1970’erne, blev anskuet som producenter af alt for uniforme ydelser, der ikke i 
tilstrækkeligt omfang tog hensyn til de ældres individuelle livssituation. Hovedparten 
af 1980’erne og 1990’ernes reformtiltag på ældreområdet sigtede således mod at øge 
antallet af tilbud til de ældre, styrke det offentliges lydhørhed over for den enkeltes 
ønsker og tilvejebringe en mere individualiseret ældrepleje. En tostrenget strategi 
– baseret på henholdsvis exit- og voice-mekanismer – blev taget i anvendelse for at 
afhjælpe problemet (Hirschman 1970).

Exit-mekanismen har, i hvert fald på det retoriske plan, været det hyppigst anvendte 
middel i kampen for at skabe en mere fl eksibel offentlig service. Den kan blandt andet 
genfi ndes i lov om fl eksibel hjemmehjælp, lov om frit valg af ældre- og plejebolig 
samt lov om frit leverandørvalg. I alle tre tilfælde overdrages den ældre beføjelsen til 
at afgøre, hvilken iklædning den lovsikrede ydelse skal fremstå i. Løsningen på pro-
blemet får dermed karakter af en myndiggørelse af ydelsesmodtageren på bekostning 
af ydelsesleverandøren. I modsætning til exit-instrumentet, så er voice-mekanismen
kun blevet anvendt i begrænset omfang. Den væsentligste lovændring, med henblik 
på at styrke de ældres indfl ydelse i forhold til det offentlige via kritik, indsigelser, 
argumenter etc., har uden tvivl været indførelsen af lovpligtige ældre- og klageråd på 
kommunalt niveau. Fra 1997 har det været pålagt kommunerne at etablere ældre- og 
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klageråd, således at ældreplejens modtagere får mulighed for at artikulere ønsker og 
kritik over for ydelsesproducenten. I bemærkninger til loven fremgår det tydeligt, at 
hensigten med loven er at skærpe kommunernes lydhørhed over for brugerne.
 Ældrerådene skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre 
borgere og kommunalbestyrelsen, rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske 
spørgsmål samt drøfte og viderebringe spørgsmål og synspunkter, der bredt vedrører 
nuværende og kommende ældre, herunder de initiativer, som de ældre selv står for.25

 Hvor bestræbelserne på at etablere en mere individualiseret ældrepleje således har 
materialiseret sig i fl ere lovændringer på ældeområdet, så har den forventede vækst i 
udgifterne til fremtidig ældreomsorg endnu kun givet sig udslag i få institutionaliserede 
løsningsopfattelser. En del af de ovenfor beskrevne bestræbelser på at introducere 
større valgfrihed i ældresektoren kan dog anskues som et middel til at opnå større 
effektivitet og dermed en nedbringelse af udgifterne til ældreområdet. Indførelsen af 
lovbestemte exit-muligheder styrker således ikke alene borgerens indfl ydelse på sin 
egen situation, men underbygger samtidig introduktionen af markedsmekanismer i 
det offentlige. Når hjemmehjælpsmodtageren bliver tildelt bemyndigelse til selv at 
beslutte, hvem der skal levere ydelsen, så tvinges leverandørerne i højere grad til at 
agere på markedsvilkår. I denne optik kan frit valg dermed bidrage til øget konkurrence 
og en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Denne potentielle effektiviseringseffekt 
kan dog blive modvirket af det potentielle tab af stordriftsfordele, så det langsigtede 
økonomiske nettoresultat af ændringerne er vanskeligt at vurdere.

2.4 Udviklingen af et standardsprog i ældreplejen26

Det er i den ovenfor beskrevne udvikling på ældreområdet, at introduktionen og 
udbygningen af det standardiserede kategoriseringsredskab, Fælles sprog, indskriver 
sig. I 1994 blev den første kim til kommunikationsinstrumentet lagt. Fire år efter, i 
oktober 1998, var det samlede begrebskatalog for funktionsvurderinger og ydelser 
færdigudviklet, og implementeringen af redskabet i landets kommunale hjemme-
hjælpsordninger kunne indledes. I Fælles sprogs udviklingshistorie er dette endelige 
reviderede katalog, sammen med beslutningen om at igangsætte udviklingsprojektet 
Fælles sprog i august 1997, det nærmeste man kommer til en endelig formel beslut-
ning om, hvad det var Kommunernes Landsforening helt præcis ville anbefale sine 
medlemmer at tage i anvendelse.
 Det er således muligt at inddele historien om Fælles sprogs oprindelse og udvik-
ling i tre til dels overlappende perioder: en udviklings- og forsøgsperiode for Fælles 
sprog I fra 1994 til 1998, en implementeringsperiode for Fælles sprog I fra 1998 til 
2004, samt en delvis parallel udvikling af Fælles sprog II. I det følgende vil denne 
periodisering danne udgangspunkt for en kortfattet historisk beskrivelse af Kommu-
nernes Landsforenings bestræbelser på at udvikle et standardiseret sprog i ældreplejen, 
fra dets fødsel til dets nuværende status som et udbredt, om end ikke enerådende,27

kommunikations- og styringsredskab i den kommunale ældrepleje.
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2.4.1   1994-1998: Fra undfangelse til praktisk anvendelse af Fælles sprog I

Tabel 2.4: Udviklingen i Fælles sprog I 1994 – 1998.

Tidspunkt Ændring 

1994

1994

1995 (april)

1996

1997 (juni)

1997 (okt.)

1997 (okt.)

1997 (dec.)

1998 (jan.)

1998 (febr.)

1998 (marts/april)

1998 (maj)

1998 (juni)

1998 (juli)

1998 (aug.)

1998 (okt.)

Udgivelse af publikationen “Ældresektoren. Behov for sammenhængende IT-
løsninger”, baseret på informationsanalyse af ældreområdet i fem kommuner 
gennemført i vinteren 1993-94

Omsorgssystem – Rapport fra et kravspecifi cerende seminar

Præsentation af IT-leverandørers svar på kravspecifi kationerne

Udgivelsen af publikationen “Ældreområdet. Forslag til Fælles sprog vedr. 
behov og ydelser”

Afholdelse af seminar, hvor det vedtages at igangsætte udviklingsprojektet 
Fælles sprog med start i august 1997

Indgåelse af samarbejdsaftale med syv systemleverandører

Konsensusseminar vedrørende Fælles sprogs ydelsesdel

Konsensusseminar vedrørende Fælles sprogs behovsdel

Konsensusseminar vedrørende “øvrige data”

Første udkast til “Fælles sprog på ældre- og handicapområdet” præsenteres 
på midtvejskonference

Første test af Fælles sprog kataloget i 18 kommuner, i alt ca. 900 visitationer

Opfølgningsseminar – revision af kataloget

“Fælles sprog – revideret version” testes i fem kommuner med fokus på træ-
ningsområdet

Evalueringskonference

Indgåelse af samarbejdsaftale med ti systemleverandører

Endelig revideret version af “Fælles sprog på ældre- og handicapområdet”

Kilde: Effe, 2003 samt diverse numre af Projekt Fælles sprog: Nyhedsbrev. Indholdet i tabellen er des-
uden valideret gennem interview med konsulent Claus Nielsen, KL, den 26.11.2004. To tidspunkter, 
juni 1997 og oktober 1998, er markeret med kursiv, fordi de markerer nogle formelle beslutninger, der 
udgør et vendepunkt i Fælles sprogs udviklingshistorie.

Første gang behovet for et standardiseret kommunikations- og styringsredskab inden 
for ældreplejen blev klart formuleret af Kommunernes Landsforening (KL) var i 1994. 
I en publikation med titlen “Ældresektoren. Behov for sammenhængende IT-løsninger” 
beskrev konsulent i KL’s Kontor for Teknologi, Rita Lützhøft, den kompleksitet og 
informationsfattigdom, der på daværende tidspunkt kendetegnede ældreområdet i de 
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danske kommuner. Med afsæt i en informationsanalyse af ældreplejen i fem kom-
muner28 konkluderede Lützhøft således, at kommunernes styringsredskaber langt fra 
levede op til det stadigt voksende behov i en kompleks og forgrenet organisation. 
De analyserede kommuner var desuden karakteriseret ved fælles problemstillinger og 
behov på tværs af kommunal størrelse, geografi , organisering og decentraliseringsgrad. 
Ifølge forfatteren var sammenhængende IT-løsninger midlet, der kunne sikre overblik 
og forbedre styringen på området (Lützhøft 1994).
 Resultaterne fra informationsanalysen samt Lützhøfts understregning af den kom-
munale ældreplejes store forbedringspotentiale fi k KL til at organisere et seminar for 
en række udvalgte kommuner. Sigtet var at udforme en fælles overordnet kravspe-
cifi kation til et fremtidigt IT-omsorgssystem. Seminaret udmøntede sig i en rapport 
forfattet af KL, hvori kommunernes forventninger til et samlet IT-system var speci-
fi ceret. Kommunernes krav blev derefter overbragt en række IT-leverandører, og i 
april 1995 afholdt KL en konference, hvor de potentielle leverandører præsenterede 
deres svar på rapportens krav. På leverandørkonferencen blev det imidlertid tydelig-
gjort, at de efterspurgte IT-løsninger ikke kunne udvikles uden et klart og utvetydigt 
begrebsapparat til beskrivelse af områdets kommunikation. Uden et tværkommunalt 
fælles sprog til registrering af et betydeligt antal ydelser og behov, lod en sammen-
hængende IT-løsning sig ikke realisere (Højlund & Højlund 2000, 25).
 Uforeneligheden mellem kommunernes ønsker til en sammenhængende IT-baseret 
styring på den ene side og fraværet af et fælles begrebsapparat på den anden side fi k 
i 1995 KL til at igangsætte et udviklingsarbejde med henblik på etableringen af et 
kategoriseringsinstrument til beskrivelse af behov og ydelsestyper i ældresektoren.29

Babylonisk forvirring skulle afl øses af fælles standarder. Fra begyndelsen var arbejdet 
med det fælles begrebsapparat inspireret af det norskudviklede kommunikationsred-
skab, GERIX.
 I 1996 barslede KL med rapporten “Ældreområdet. Forslag til fælles sprog vedr. 
behov og ydelser”, der dermed blev det første bud på et fælles sprog i ældreplejen 
(Lützhøft 1996). I rapporten fremhæves det, at det fælles sprog skal tjene fi re ho-
vedformål: 1) styrkelse af kommunernes interne styring: “det skal kunne bruges i 
dialogen med den enkelte borger, til dokumentation af borgerens situation og kom-
munens indsats, til faglig dokumentation og kvalitetsudvikling, til planlægning og 
ressourcestyring” (Lützhøft 1996, 5); 2) formidling af krav til IT-leverandører; 3) 
mellemkommunalt sammenligningsgrundlag (benchmarking); 4) understøttelse af 
dialog med eksterne partnere, f.eks. sygehuse, praktiserende læger og apoteker. Fra 
primært at have været tænkt som et grundlag for kompatible IT-løsninger ved und-
fangelsen i 1994, fremstod Fælles sprog i 1996 således i højere grad som et redskab 
til afhjælpning af en række forskellige problemer. Problemfeltet blev udvidet, men 
løsningen var den samme.
 I 1996 og 1997 arrangerede KL en række konferencer og seminarer, hvor den første 
grove skitse til Fælles sprog blev gjort til genstand for diskussion og evaluering. På 
et seminar i 1997 blev det formelt vedtaget at igangsætte et udviklingsprojekt med 
start i august samme år. Projektet blev fi nansieret af Socialministeriet, Forsknings- og 
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Udviklingscentret for Rehabilitering samt KL. Allerede i oktober blev der indgået 
samarbejdsaftaler med syv systemleverandører, og i samme måned afholdt KL et 
konsensusseminar om katalogets ydelsesside. I december blev der afholdt seminar 
om behovssiden og i januar 1998 om “øvrige data”.
 Efter bearbejdelsen af det første udkast til et fælles begrebsapparat kunne KL 
i februar 1998 præsentere et andet, revideret udkast til et Fælles sprog katalog. I 
de følgende måneder blev kataloget afprøvet i atten forsøgskommuner,30 hvorefter 
kataloget blev udsat for endnu en revision, inden det blev testet igen – denne gang i 
fem forsøgskommuner og fokus rettet mod træningsområdet. I oktober 1998 kunne 
KL så omsider præsentere et endeligt revideret katalog. Dermed var udviklings- og 
forsøgsperioden afsluttet, og implementeringen af det afpudsede styringsredskab 
kunne tage sin begyndelse.

2.4.2  1998 – 2004: Implementering og videreudvikling

Tabel 2.5: Udviklingen i Fælles sprog 1998 -2004.

Tidspunkt Ændring 

1998 (sept.- okt.)

1998 (vinter)

1999 (januar)

1999 (maj)

2002 (marts)

2003 (marts)

2004 (juli)

Uddannelse af instruktørkorps på 12 personer

Udarbejdelse af kravspecifi kation til landsdækkende database. Udbud, valg af 
leverandør og indgåelse af kontrakt om udviklingen

Udbydelse af kurser i brugen af Fælles sprog for kommunale fagfolk

Afholdelse af IT-messe med fokus på præsentationen af IT-systemer, der lever 
op til Fælles sprog – ca. 20 workshops

Udviklingsarbejdet med Fælles sprog II indledes offi cielt med konference i 
Fredericia

Projektgruppen, der forestår videreudvikling af Fælles sprog, præsenterer et 
foreløbigt bud på sprogets fremtidige udseende

Endelig revideret version af “Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på 
det kommunale ældre- og handicapområde”

Kilde: Effe 2003 samt diverse numre af Projekt Fælles sprog: Nyhedsbrev. Indholdet i tabellen er des-
uden valideret gennem interview med konsulent Claus Nielsen, KL, den 26.11.2004.

I maj 1999 afholdt Kommunernes Landsforening en messe under overskriften “Fælles 
sprog – Styr på Fremtidens Ældreservice”. Arrangementet markerede den offi cielle 
overgang fra en udviklings- til en implementeringsfase, men allerede i efteråret 1998 
påbegyndte Kommunernes Landsforening uddannelsen af et instruktørkorps på 12 
personer med henblik på en omfattende kursusaktivitet rettet mod de kommunalt 
ansatte brugere af Fælles sprog redskabet. I januar 1999 blev de første grundkurser i 
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brugen af Fælles sprog afholdt. Kurserne – der primært rettede sig mod kommunale 
fagfolk (sygeplejersker) med visitationslignende arbejdsopgaver – indeholdt blandt 
andre elementer en indførsel i anvendelsen af den teknologi, der knyttede sig til im-
plementeringen af redskabet, samt en casebaseret gennemgang af Fælles sprog. Med 
afsæt i to videocases blev deltagerne således bedt om at vurdere en række potentielle 
hjemmehjælpsmodtagere. Allerede i april 1999 havde 600 kommunale medarbejdere 
fra ældreområdet gennemgået et af de i alt 30 kurser, der var blevet afholdt siden 
januar (Projekt Fælles sprog 1999).
 I 1999, 2000 og 2001 fortsatte bestræbelserne på at udbrede Fælles sprog I til 
landets kommuner. Kursusaktiviteterne intensiveredes, og antallet af kommuner, der 
benyttede sig af den sproglige standardisering, voksede hastigt. I marts 2000 havde 
ca. 40 procent af kommunerne således implementeret Fælles sprog, ligesom 2000 er 
det år, hvor fl est kommuner politisk besluttede at anvende Fælles sprog. Andelen af 
kommuner, der anvendte redskabet ved årsskiftet 2001/02, var ca. 70 procent (Projekt 
Fælles sprog 2000; Projekt Fælles sprog 2002), men herefter stilner udbredelsen af. I 
foråret 2004 anvendte godt 80 % af kommunerne Fælles sprog (Hansen mfl . 2004).
 Parallelt, med at et stigende antal kommunale fagfolk fi k kendskab til Fælles sprog 
I gennem standardkurserne i det nye redskab, udviklede Kommunernes Landsforening 
kurset “Styr på fremtidens ældreservice”, der primært var rettet mod beslutningstagere 
og ledere. Ledelsesinformation, planlægning af implementeringen af Fælles sprog 
I samt oplæg med en kritisk vinkling på brugen af instrumenter som Fælles sprog 
I var omdrejningspunkterne på disse kurser. Den kritiske indfaldsvinkel til Fælles 
sprog redskabet var personifi ceret ved docent Verner C. Petersen, Handelshøjskolen 
i Århus.
 I marts 2000 – kun halvandet år efter udgivelsen af Fælles sprog kataloget og 
starten på implementeringsfasen – indledte Kommunernes Landsforening, i skik-
kelse af et nyoprettet Fælles sprog center, et nyt udviklingsprojekt med henblik på 
en videreudvikling af sproget og undfangelsen af et Fælles sprog II. Formålet med 
videreudviklingen var at udvide det allerede eksisterende sprog med kategorier til 
beskrivelse af komplekse plejeydelser (sygeplejeydelser) samt trænings- og aktivi-
tetsydelser (Projekt Fælles sprog 2000).
 På en række arbejdsseminarer i 2001 blev de første erfaringer fra Fælles sprog 
debatteret, samtidig med at ønsker og visioner for et Fælles sprog II – omfattende 
træningsområdet samt sygeplejeydelserne – blev identifi ceret. Udviklingsprojektet 
blev imidlertid først offi cielt lanceret på en konference i marts 2002, efter at Social-
ministeriet, med en økonomisk håndsrækning på tre millioner, skabte det fi nansielle 
grundlag for redskabets videreudvikling. Efter konferencen nedsatte Kommunernes 
Landsforening en projektgruppe bestående af repræsentanter for tolv kommuner med 
det formål for at øje at inddrage den kommunale verden i det nye sprogs tilblivelse.31

I et nyhedsbrev fra februar 2002 formulerede Kommunernes Landsforening ambitio-
nerne med Fælles sprog II på følgende vis:
 For det første skal redskabet omfatte oplysninger om borgerens oplevede behov 
og motivation. Oplysningerne om ydelserne skal videreudvikles, så registreringen 
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skaber gennemsigtighed på træningsområdet og de komplekse plejeydelser. Endelig 
skal oplysninger i Fælles sprog kunne bruges i dialogen med sygehuspersonalet, hvor 
der ofte anvendes andre “sprog”.32

 Formålet var således dels en forbedring af det allerede eksisterende sprog, dels en 
udbygning med henblik på kommunikationen på nye felter.
 Kommunernes Landsforening og projektgruppens foreløbige resultater blev præ-
senteret på en konference i marts 2003. Formålet med konferencen var først og frem-
mest at informere alle med en interesse i Fælles sprog – primært faglige medarbejdere, 
ledere og politikere – om den foreløbige status på Fælles sprog II. Endvidere havde 
interessenter mulighed for at drøfte faglige problemstillinger med relation til Fælles 
sprog. I månederne efter konferencen fortsatte projektgruppen i samarbejde med Kom-
munernes Landsforening og følgegrupperne udviklingsarbejdet, og i juli 2004 kunne 
anstrengelsernes endelige resultat præsenteres: “Fælles sprog II. Dokumentation af 
afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde”.
 Mens Fælles sprog I har vundet stor udbredelse i kommunerne siden introduktionen 
i 1998, er der endnu ingen praktiske erfaringer med Fælles sprog II.

Noter

 1 Kapitlet bygger på Ringsmose & Hansen (2005), men er i forhold hertil omskrevet og revideret 
på en række punkter, ligesom der i denne sammenhæng er lagt relativt større vægt på den nyere 
historie. Publikationens strukturelle opbygning er bibeholdt i kapitlet.

 2 Inddelingen er inspireret af den engelske historiker Eric Hobsbawm, der har den meget sigende 
sondring mellem det lange 19. århundrede 1789-1914, der indkredses af den franske revolution 
og 1. verdenskrig, og det korte 20. århundrede 1914-1991, der indkredses af 1. verdenskrig, 
Berlinmurens fald og Sovjetunionens senere opløsning (Hobsbawm, 1994). 

 3 I sit kapitel om problemfasen i policyanalyse citerer Rune Premfors (1989, 48) danskeren Piet 
Hein: “At formulere et problem er at løse det”. Denne tendens til, at bestemte formuleringer 
af et problem har en tendens til at pege i retning af bestemte typer af løsningsmodeller, sam-
menfattes i denne publikation i begrebet “problem-løsningsopfattelser”.

 4 Disse to typer af sporafhængige sekvenser analyseres af Mahoney (2000). Selvforstærkende 
processer har kendetegn til fælles med det organisationsforskeren James G. March (1991; 1999) 
kalder “udbyttende læring” (exploitative learning). Reaktive processer har kendetegn til fælles 
med de processer, der ifølge March kan føre til udforskningsfælden.

 5 For en typologisering af velfærdsstatsregimer, se Esping-Andersen (1990), Erikson m.fl . (1987), 
Kuhnle (2000) samt Klausen (2001). For en oversigt over politologisk og sociologisk forskning 
med fokus på de politisk-institutionelle dynamikker bag den skandinaviske velfærdsmodel, se 
Green-Pedersen, Klitgaard & Nørgaard (2004). Mens den danske udvikling er gået i retning af 
en offentlig opgavevaretagelse, så er opgaverne i de angelsaksiske lande i videre udstrækning 
overtaget af markedet (primært gennem forsikringsordninger). I de sydeuropæiske lande er en 
relativ stor del af velfærdsopgaverne stadig håndteret af familien.

 6 Samspillet mellem baggrund og katalysatorer er udviklet i Petersen (1985).
 7 Hermed menes, at øvrigheden vurderer, om man har brug for hjælp, og hvor meget man kan få.
 8 Allerede fra 1920’erne eksisterede der dog forskellige typer af husmoderafl øsning på lokalt 

niveau. Oftest i privat regi. Et eksempel herpå er Husmoderhjælpens Korps i København fra 
1920 (Fuglsang 2000, 2f; Svend Aage Hansen & Ingrid Henriksen 1980, 89f).

 9 Klaus Petersen (1998, 147). Det blev samtidigt vedtaget at hæve pensionsalderen gradvist i 
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perioden frem til 1961, så pensionsalderen fremover var 67 år for mænd og 62 år for kvinder.
 10 For en analyse af det politiske spil i forbindelse med vedtagelsen af folkepensionen, se Lide-

gaard (2001).
 11 For en grundigere behandling af Danmarks demografi ske udvikling, se kapitel 10 i Velfærdskom-

missionen (2004).
 12 Den demografi ske forsørgerbrøk (defi neret som antallet af personer yngre end 15 år samt an-

tallet af personer over 65 divideret med antallet af personer mellem 15 og 65 år) har således 
været stort set uændret i perioden. Deles den demografi ske forsørgerbrøk op i en demografi sk 
børnekvote og en demografi sk ældrekvote, er det imidlertid tydeligt, at sidstnævnte har været 
voksende, mens førstnævnte er faldet. Dette har nogle økonomiske konsekvenser, idet det of-
fentliges udgifter til ældre overstiger udgifterne til børn betydeligt (Velfærdskommissionen 
2004, 247). Hertil kommer, at de aldersmæssige demarkationslinier, som defi nerer forsørger-
brøken, ikke er tidssvarende. Der er ikke mange danske teenagere, der bidrager økonomisk 
til samfundshusholdningen, ligesom den reelle gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er noget 
lavere end 65 år.

 13 Alderdomsunderstøttelsen kunne således kun udbetales til personer “over 60 år, som ikke ved 
dom var fundet skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling uden at have fået 
æresoprejsning; som ikke ved egne handlinger eller et uordentlig og ødselt levned havde bragt 
sig i trang; som i de sidste ti år havde haft fast ophold i landet, og ikke i den periode havde 
modtaget fattighjælp eller var blevet fundet skyldig i løsgængeri eller betleri” (Petersen 1996, 
18).

 14 Her citeret fra Hansen & Henriksen (1980, 396f).
 15 Forud for kommunalreformen i 1970 var der omtrent 1300 sognekommuner, 88 købstæder og 25 

amter. I den nye struktur var antallet af kommuner reduceret til 275, mens sammenlægningen 
af amterne betød, at der efter 1970 var 14 amter (Bogason 2003, 64).

 16 For en lidt mere detaljeret skematisk oversigt over ændringer på ældreområdet siden 1970, se 
Strukturkommissionen, (2004:181).

 17 Ældrekommissionen af 1980 gav ikke blot inspiration til ældreboligloven, men kom i bred 
forstand til at præge udviklingen på ældreområdet igennem det meste af 1980’erne.

 18 I årene efter vedtagelsen af ældreboligloven blev det med voksende tydelighed klart, at loven 
ikke fungerede efter hensigten, idet de ældreboliger, der blev opført efter 1987, ikke var mål-
rettet den gruppe af ældre, der i stor udstrækning fl yttede ind i de nye boformer. Med henblik 
på at sikre overensstemmelse mellem de ældres behov og boligen, blev ældreboligerne derfor 
suppleret med plejeboliger, der nu er omfattet af lov om social service, mens ældreboligloven 
er indeholdt i boligloven.

 19 Citeret fra Fuglsang (2000:16).
 20 Ambitionerne bag introduktionen af kvalitetsstandarder er i et betydeligt omfang sammenfal-

dende med de intentioner, der ligger bag Fælles sprog standarden. For en analyse af anvendelsen 
af Fælles sprog i sammenhæng med formuleringen af kvalitetsstandarder, se Olsen & Hansen 
2004. 

 21 Amtsrådsforeningen har stillet spørgsmålstegn ved denne beskrivelse af forholdene på området 
(Amtsrådsforeningen 2003). Amterne argumenterer bl.a. med, at de kortere behandlingsforløb er 
betinget af ny teknologi, der har muliggjort behandlingsformer med kortere rekonvalescens.

 22 Igennem det seneste årti har der være et markant voksende fokus på genoptræning og fore-
byggende træning på ældreområdet. Træningslovene fra 2001 kan således anskues som den 
foreløbige materialisering af den voksende interesse for træningsområdet. Vægtlægningen af 
træningsområdet må endvidere betragtes som delvist motiveret af økonomiske incitamenter. 
Forebyggelse er mindre udgiftskrævende end kompensering og helbredelse. Træningslovene 
fra 2001 er i denne sammenhæng af særlig interesse, idet lovændringen i vid udstrækning har 
dannet afsæt for videreudviklingen af Fælles sprog.

 23 Kommunernes Landsforening (2002).
 24 Kommunernes Landsforening (2002).
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 25 Her citeret fra Fuglsang 2000.
 26 Afsnittet bygger i vidt omfang på Effe 2003 og Højlund & Højlund 2000.
 27 Godt 80 % af kommunerne anvendte Fælles sprog i foråret 2004 (Hansen, Hansen & Skov Dahl 

2004).
 28 Holsted, Græsted-Gilleleje, Rødovre, Aalborg og Odense Kommune.
 29 Behovet for et standardiseret begrebsapparat blev forstærket af vedtagelsen af lov om aftaleske-

maer fra 1995 og det deraf følgende krav om øget skriftlighed i ældreplejen (se ovenfor). Dermed 
var der skabt nye præmisser for kommunikationen mellem leverandøren og brugeren.

 30 Broager, Gråsten, Hjørring, Horsens, Kolding, Rødding, Tjele, Aalborg, Nørre Aaby, Odense, 
Ejby, Gentofte, Gladsaxe, Græsted-Gilleleje, Lyngby-Taarbæk, Næstved, Rødovre og Vallø 
Kommune.

 31 De tolv kommuner var: Billund, Bramming, Esbjerg, Fredericia, Gladsaxe, Helsingør, Herning, 
Hjørring, Nakskov, Odense og Aalborg. Endelig deltog også Frederiksborg Amt. Samtidigt blev 
der nedsat fem følgegruppe: En overordnet følgegruppe, Den faglige følgegruppe, Den borger-
relaterede følgegruppe, IT-netværk og Den uddannelsesmæssige følgegruppe (Projekt Fælles 
sprog 2002).

 32 Projekt Fælles sprog 2002.



Selvom ældreplejen har fået en større betydning, er den uformelle ældreomsorg sta-
dig helt central.
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3.  En komparativ analyse af ældreomsorgens 
organisering

I kapitel 2 blev Fælles sprog og ældreomsorgens udvikling analyseret i et historisk 
perspektiv. Den overordnede begrebslige tilgang til analysen var begreberne indlejring 
og sporafhængighed. Vi argumenterede for, at Fælles sprog og dets indvirkning på 
ældreplejens organisering ikke, eller kun vanskeligt, kunne forstås uden en funda-
mental indsigt i de nuværende processers historiske kontekst.
 Her i kapitel 3 analyseres Fælles sprog og ældreomsorgens organisering i et sam-
menlignende eller komparativt perspektiv. Vi undersøger, hvordan andre lande, der 
meningsfuldt kan sammenlignes med Danmark, har valgt at organisere ældreplejen. 
Vi undersøger ligeledes, om de har introduceret systemer, der svarer til, eller i hvert 
fald har visse fællestræk med, Fælles sprog. Mens analyserne i forrige kapitel var 
begrundet i begreber som indlejring og sporafhængighed, er analyserne i dette kapitel, 
udover indlejring, begrundet i begreber som netværksafhængighed og organisatorisk 
læring. Dansk ældrepleje eksisterer ikke i et vakuum, og de opgaver, som ældreple-
jen løser, er ikke unikke for Danmark. Hvad kan vi lære af den måde, andre lande 
har grebet opgaverne an? Er de forestillinger om præcis dokumentation af, hvad 
ældreplejen leverer og hvorfor, et specielt dansk fænomen, eller er der tale om en 
international tendens? Arbejdes der i forskellige internationale fora (FN, EU, OECD), 
eller i andre lande, med at skabe klassifi kationssystemer, som det på lidt længere sigt 
vil være hensigtsmæssigt at erstatte Fælles sprog med? Kan vi i det hele taget fi nde 
inspirationskilder til andre måder at organisere ældreplejen og udviklingen af Fælles 
sprog og tilsvarende klassifi kationssystemer?

3.1 Ældrepolitikken på dagsordenen1

Komparative studier af hjemmepleje, ældrepleje og social service2 peger generelt 
på, at en lang række industrialiserede lande står over for nogle fælles udfordringer 
(Leichsenring & Alaszewski 2004, 57; Mirkin & Weinberger 2001). Disse udfor-
dringer skyldes en demografi sk udvikling med en aldrende befolkning, ændrede 
arbejdsmarkedsforhold og ændrede familiestrukturer.
 Fremtidsprognoserne bygger på alt andet lige antagelser og må tages med visse 
forbehold. Ikke desto mindre er der meget, som tyder på, at mange af de industrialise-
rede lande står over for de samme udfordringer som Danmark i form af en voksende 
ældrebefolkning. For en evaluering af Fælles sprog i ældreplejen gør det sammen-
ligninger med andre lande relevante.
 Formålet med dette kapitel er for det første at undersøge, hvordan funktioner, der 
i Danmark varetages af den kommunale ældrepleje, er organiseret i andre lande. Der 
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fokuseres her på, hvordan man konkret løser opgaverne med at fi nansiere, organisere 
og ikke mindst udføre ældreplejen i andre lande. For det andet undersøges det, om 
der i andre lande benyttes standardiserede kategoriseringssystemer, der minder om 
Fælles sprog, og hvordan anvendelsen heraf er organiseret.3

 Kapitlet er indholdsmæssigt opbygget som en tragt, hvor der gradvist fokuseres på 
færre lande og en mere afgrænset del af ældreomsorgen. Efter en redegørelse for cen-
trale begreber og sondringer (afsnit 3.2) indledes den empiriske analyse i afsnit 3.3 med 
et globalt perspektiv, der hurtigt indsnævres til OECD-landene. Indikatorer for behov 
og betalingsevne, samt omfanget af ældrepleje og uformel ældreomsorg for alle OECD-
landene, sammenlignes og analyseres. Herefter indsnævres fokus til 16 europæiske 
OECD-lande, hvor forskelle og ligheder i hjemmeplejens fi nansiering, organisering og 
levering analyseres. I afsnit 3.4 indsnævres fokus til seks nordeuropæiske lande. Dels 
sammenlignes kendetegn ved de formelle forvaltningsstrukturer, som ældreplejen er 
organiseret i, dels sammenlignes forskellige aspekter ved visitationsprocessens orga-
nisering i de seks lande. I afsnit 3.5 fokuseres der på en sammenligning med kategori-
seringssystemer, der ligner Fælles sprog. Særligt forskelle og ligheder i organisering, 
indhold og anvendelse af Fælles sprog lignende systemer i Danmark, Norge og England 
analyseres. I afsnit 3.6 sammenfattes kapitlets vigtigste opdagelser.

3.2 Teori

Med henblik på at gennemføre den sammenlignende undersøgelse opereres der med en 
række gennemgående sondringer i analyserne. For det første (afsnit 3.2.1) sondres der 
mellem ældreomsorg, ældrepleje og hjemmepleje, således som vi også gjorde i de forrige 
kapitler. For det andet (afsnit 3.2.2) anvendes Esping-Andersens distinktion mellem tre 
velfærdsstatsregimer (1990) til at sondre mellem forskelle i ældreomsorgens organise-
ring på et overordnet samfundsniveau. For det tredje (afsnit 3.2.3) anvendes en gængs 
sondring mellem fi nansiering, organisering og styring, samt levering af serviceydelser. 
Herefter introduceres for det fjerde en styringskædemodel (afsnit 3.2.4), der skal danne 
grundlag for sammenligninger på et organisatorisk niveau. Endelig introduceres for det 
femte (afsnit 3.2.5) en sondring mellem exit, voice og loyalty (Hirschman 1970).

3.2.1   Ældreomsorg, ældrepleje og hjemmepleje

Med begrebet ældrepleje menes den del af samfundets ældreomsorg, som klares af 
lønnet personale ansat i formelle organisationer,4 samt de organisatoriske sammen-
hænge, som dette personale indgår i. Ældreplejen omfatter først og fremmest hjem-
mepleje, hjemmesygepleje, plejehjem og træning af de ældre. Disse opgaver varetages 
i Danmark i det væsentligste af primærkommunerne, men også sygehusene varetager 
ældrepleje. I andre lande varetages større eller mindre dele af ældreplejen af private 
virksomheder og forskellige typer af nonprofi torganisationer.
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Figur 3.1: Ældreomsorg, ældrepleje og hjemmepleje

Det fundamentale kendetegn ved ældrepleje, sådan som det defi neres her, er, at den 
varetages af formelle organisationer, hvis aktiviteter primært er baseret på lønnet 
personale. I Danmark har hjemmeplejen siden slutningen af 1950’erne udviklet sig til 
at udgøre en stadig større del af den samlede ældrepleje (se kapitel 2). Hjemmepleje
omtales ofte hjemmehjælp, og de to udtryk bruges her som synonymer.
 Ældreplejen er en del af samfundets samlede ældreomsorg (se fi g. 3.1). Med be-
grebet ældreomsorg menes samfundets, oftest inden for rammerne af nationalstaten, 
bestræbelser på at afbøde de virkninger på førlighed og livskvalitet, som ofte følger 
med høj alder. Ældreomsorg kan fi nde sted i familien eller i de sociale netværk, men 
i samfund, hvor de fl este husstande er baseret på to indkomster, og deraf følgende 
høj grad af erhvervsdeltagelse for såvel kvinder som mænd, fi nder en væsentlig del 
af ældreomsorgen sted i ældreplejen. Det er imidlertid væsentligt at understrege, at 
familierne og de sociale netværk stadig spiller en stor og vigtig rolle i samfundets 
samlede ældreomsorg.
 Som det fremgik af kapitel 2 er historien om samfundets ældreomsorg i Danmark 
kendetegnet ved, at denne i stigende grad varetages inden for ældreplejen, og at hjem-
meplejen siden slutningen af 1940’erne, men især siden 1970’erne, har udgjort en 
voksende andel af ældreplejen.
 Det vil endvidere fremgå af kapitel 6, at det først og fremmest har været inden 
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for hjemmeplejen, at Fælles sprog har fundet anvendelse, men at det også anvendes 
i andre dele af kommunernes ældrepleje. Derimod har et kategoriseringssystem som 
Fælles sprog næppe nogen funktion i den uformelle ældreomsorg, der varetages af 
familie og venner. Man kan således argumentere for, at lande, hvor ældreplejen har 
relativt lille betydning i forhold til den uformelle ældreomsorg, er det mindre relevant 
at sammenligne med.
 Sammenhængen mellem begreberne ældreomsorg, ældrepleje og hjemmepleje er 
illustreret i fi gur 3.1. Ældreomsorg er således det overordnede begreb, som rummer 
alle former for formel og uformel omsorg for ældre i et samfund. Ældreplejen er den 
del af samfundets ældreomsorg, der varetages af formelle organisationer baseret på 
lønnet personale. Hjemmeplejen er den del af ældreplejen, der foregår i de ældres 
hjem, og som ikke er decideret sygepleje.5

3.2.2.   Velfærdsregimer som en analyseramme

En af de overordnede samfundsmæssige problemstillinger, der knytter sig til analyser 
af ældreomsorg, er, hvordan ældreomsorgen varetages i samfundet. Er det primært 
staten, der sikrer ældreomsorgens varetagelse gennem offentlig ældrepleje? Er det 
primært gennem markedsmekanismer og private leverandører, at ældreplejen vare-
tages? Eller er det primært i familien og de uformelle netværk, at ældreomsorgen 
varetages?
 Når man skal undersøge sådanne spørgsmål, er Esping-Andersens (1990) sondring 
mellem tre idealtypisk forskellige velfærdsregimer et ofte anvendt analyseredskab. 
Esping-Andersen sondrer overordnet mellem statens, markedets og familiens relative 
ansvarsfordeling i forhold til produktionen af velfærd i samfundet. Han konstruerer 
tre idealtypiske velfærdsregimemodeller på baggrund af en opdeling af samfundet 
i tre sektorer staten, markedet og familien. Der er således én model, hvor staten er 
den primære ansvarlige for produktionen,6 én hvor det er markedet, og én hvor det 
er familien.
 En idealtype fi ndes per defi nition ikke i virkeligheden, men modellerne kan bruges 
til at sammenligne de tre institutioners relative vægtning inden for forskellige funkti-
onsområder i samfundet. På det generelle plan kan man således fremhæve en empirisk 
sondring mellem for det første en nordisk model, hvor staten løfter en stor del af 
velfærdsopgaverne. De nordiske lande er således kendetegnet ved en relativ høj grad 
af offentlig service rettet mod børn, ældre og handicappede. For det andet en angel-
saksisk liberal velfærdsmodel, hvor markedsproduceret velfærd aktivt understøttes, og 
staten holder sin produktion på et relativt lavt niveau. Endelig er der den kontinental-
europæiske model, hvor der er fokus på traditionel familievelfærd. Familiens velfærd 
sikres gennem en sikring af det mandlige overhoved. Denne model bygger på sociale 
forsikringsordninger (Esping-Andersen et al. 2002, 1-26; Esping-Andersen 1990).
 Esping-Andersens regimemodel har, særligt på det sociale område, vundet stor 
udbredelse i komparative velfærdsstatsstudier (Bettio & Plantenga 2004; Blackman 
2000; Daatland 2001; Daatland & Herlofson 2003; Kröger 1999, 21-23; Rostgaard 
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& Fridberg 1998; Rostgaard 2004). Der har også været rettet forskellige former for 
kritik mod modellerne (se Olsen & Hansen 2005 for en uddybning). Den væsentlig-
ste kritik i denne sammenhæng er, at modellerne har en tendens til at give et statisk 
øjebliksbillede og vanskeligt kan anvendes til at analysere dynamikken i velfærds-
staternes udviklingsproces.
 Når der fokuseres på service alene, frem for service og sociale sikringsordnin-
ger af økonomisk art, vil familiens rolle i velfærdsproduktionen fremstå som mere 
fremtrædende. Det skyldes, at den uformelle ældreomsorg skønnes at have et større 
omfang end den formelle ældreomsorg (ældreplejen) i de fl este lande (Daatland 2001, 
19; Leichsenring & Alaszewski 2004, 58; Szebehely 2003, 48).
 Esping-Andersens opdeling i stat, marked og familie er her tilpasset sigtet i denne 
undersøgelse således, at der frem for familie vil blive brugt begrebet civilsamfund, 
som giver mulighed for at skelne mellem forskellige aktører fra civilsamfundet 
både familier og organisationer med en nonprofi tmålsætning. Dette kan synliggøre 
den relativt store rolle, sidstnævnte aktørgruppe har for produktionen af hjemme-
pleje. Begrebet stat anvendes synonymt med den offentlige sektor. For ældreplejens 
udførelse og til dels også organisering er der tale om en kommunal opgave i de 
fl este lande, men sådanne fi nere nuancer rummer tredelingen ikke mulighed for at 
beskrive.

3.2.3   Ældreplejens fi nansiering, organisering og levering

Esping-Andersens regimemodeller sondrer mellem forskellige sektorer i samfundet, 
men går ikke nærmere ind i spørgsmålet om, hvad det egentlig vil sige at vare-
tage produktionen af velfærdsydelser. Hvilke opgaver indgår egentlig i forbindelse 
med varetagelsen af samfundets ældreomsorg? Spørgsmålet kan opdeles i tre un-
derspørgsmål, der danner grundlag for tre væsentlige sondringer mellem forskellige 
velfærdsregimer: Hvem betaler (fi nansierer) for ældreomsorgen? Hvem organiserer
ældreomsorgen? Hvem udfører (leverer) ældreomsorgen? Produktionen af ældrepleje 
kan således anskues som bestående af tre dele: fi nansiering, organisering og levering
(Kristensen 1984; Savas 1987). Denne opdeling giver mulighed for at klargøre de 
enkelte sektorers samspil i de forskellige lande. I de fl este lande spiller fl ere sektorer 
sammen i produktionen af service over for de ældre.
 Sondringen mellem fi nansiering, organisering og levering af serviceydelser gør 
det muligt at differentiere mellem forskellige grader af offentlig opgavevaretagelse. 
En opgave kan siges at være helt privatiseret, når både fi nansiering, organisering og 
levering varetages af private virksomheder. En opgave kan siges at være fuldstændig 
offentlig, når det omvendte er tilfældet (Savas 1987; Rothstein 1998). Eksempelvis 
vedrører meget af privatiseringsdiskussionen i den danske offentlige sektor leveringen 
af serviceydelser, mens de andre funktioner sjældent berøres. Sondringen opfanger 
nogle typiske funktionsmæssige grænsedragninger mellem de forskellige sektorers 
opgaver i de forskellige landes produktion af hjemmepleje.
 Med hensyn til organiseringen af ældrepleje vil vi eksempelvis senere se, at denne, 
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i langt de fl este lande, er helt igennem varetaget af den offentlige sektor. I nogle 
lande er ansvaret mere eller mindre decentralt i en kommunemodel, i andre lande i 
en regional enhed eller i forbindelse med administrationen af en forsikringsordning 
som i Holland.
 Ved fi nansieringen af ældrepleje anvendes tre typer af fi nansiering: skattebaserede 
ordninger, forsikringsordninger og brugerbetaling. Den skattebaserede fi nansiering 
vil typisk være en blanding mellem skatter opkrævet på nationalt og lokalt niveau. 
Forsikringsordninger kan være universelle nationale, som i Holland, eller ligge hos 
private fi rmaer, som i Frankrig (Rostgaard & Fridberg 1998, 297-302, 463-466). 
Brugerbetaling er udbredt i stort set alle lande bortset fra i Danmark, hvor kun den 
midlertidige hjemmepleje er delvist brugerfi nansieret. Der er en del forskelle i, hvor 
omfattende brugerbetaling er, og hvad der afgør dens størrelse. Brugerbetalingen 
kan være ens for alle eller være gradueret på forskellig vis. I graduerede modeller 
kan både den ældres egen indkomst og deres voksne børns indkomst blive taget i 
betragtning.
 Det er dog i relation til levering af ældreomsorg, der er de største forskelle mellem 
landene. Typisk er der et miks af forskellige leverandørtyper, hvor der kan være tale 
om pårørende til den ældre, personer som den ældre selv har ansat, private virksom-
heder, nonprofi torganisationer, hvor arbejdet udføres af frivillige eller professionelt 
personale, og offentlige leverandørenheder.

3.2.4   Ældreplejen som en styringskæde bestående af organisatoriske 
enheder

Som nævnt i indledningen vil en håndfuld lande blive udvalgt til en nærmere sam-
menligning på nogle organisatoriske aspekter. Her tænkes på de processer, der foregår 
i forhold til produktionen af ældrepleje i de konkrete decentrale offentlige myndig-
heder, som har ansvaret for hjemmeplejen, og de forskellige leverandørenheder, som 
er knyttet til disse offentlige organisatoriske enheder.7

 Anlægger man et formelt hierarkisk perspektiv på produktionen af ældrepleje i 
et land, kan systemet beskrives som en styringskæde, hvor lovgivningsmæssige og 
fi nansielle rammer igennem en kæde af beslutninger materialiserer sig i faktisk leve-
ret hjemmepleje.8 I en sådan model udgør beslutninger på de højere niveauer nogle 
rammer for niveauerne nedenunder. Den nationale lovgivning fastlægger en ramme 
for beslutninger om ældreplejen på lokalt niveau. Politiske og administrative beslut-
ninger om prioriteringer inden for ældreplejen på decentralt niveau danner rammen 
for den visitationsproces, som munder ud i en beslutning om tildeling af hjemmepleje. 
Visitationsbeslutningen danner ramme for organiseringen af hjemmepleje i leveran-
dørenhederne. Endelig udgør arbejdsplanen rammen for, hvordan hjemmeplejeren i 
sidste ende udfører sit arbejde, og hvilket output der dermed produceres.9

 Den organisatoriske enhed i styringskæden, som er mest relevant at sammen-
ligne på tværs af lande, er den enhed, hvor visitationsprocessen foregår, og hvor 
visitationsafgørelsen træffes. Det er fordi, det er i den funktion, hvor Fælles sprog 
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eller lignende systemer er mest relevante (se kapitel 6). Det er fordi Fælles sprog 
bruges som redskab til behovsafdækning i visitationen og dokumentation af afgø-
relsen, at systemet får en betydning i forhold til de andre dele af styringskæden. 
Om der fi ndes en sådan funktion i andre lande, og hvilke forskelle og ligheder der 
er imellem landene, er således yderst relevant i forhold til denne undersøgelses 
problemstillinger.
 Herudover vil det på nationalt niveau blive analyseret, hvordan ældreplejen og 
sygehusene er fordelt på ministerier. På decentralt niveau vil det endvidere blive 
undersøgt, hvor ansvaret for ældrepleje og sygehuse er placeret. Om der eksempelvis 
er to forskellige decentrale administrative enheder, som har ansvaret således som i 
Danmark, hvor ældreplejen primært er kommunernes ansvar, mens sygehusene er 
amternes ansvar.

3.2.5   Exit, voice og loyalty

Økonomen Albert O. Hirschman skrev i 1970 en lille bog, der har haft stor indfl ydelse 
inden for forskellige samfundsvidenskabelige traditioner, herunder organisationsteori 
og offentlig forvaltning. Hirschmans grundlæggende antagelse er, at de fl este (sandsyn-
ligvis alle) organisationer, hvad enten de producerer forskellige fysiske produkter, som 
eksempelvis biler, eller mere immaterielle ydelser, af forskellige årsager før eller siden 
vil opleve en relativ forværring eller forvitring af deres evne til effektiv produktion. 
Dette gælder, uanset hvilken samfundsform organisationen producerer under.
 Oftest sker forværringen umærkeligt på de vanskeligt målbare kvalitative aspekter 
ved produktet eller serviceydelsen, fordi det oftest er her, organisationens kontrolsy-
stemer fungerer dårligst.
 Det centrale spørgsmål ud fra denne antagelse bliver, hvordan organisationens 
ledelse fi nder ud af, dels at der er noget galt, og dels hvad der er galt. Hirschman 
rejser således en problemstilling, der er helt central for senere teoridannelser om 
organisatorisk læring. Hvordan bliver organisationer og andre sociale enheder bedre 
i stand til at lære af sine fejl?
 Her er der to centrale kanaler eller signalsystemer, igennem hvilke organisatio-
nens ledelse kan få information om, at noget er galt, og hvad der er galt. For det 
første kan organisationens kunder og øvrige interessenter vælge at afslutte deres 
relation til organisationen. De kan holde op med at købe organisationens produkter 
eller på andre måder forlade organisationen til fordel for en anden organisation. 
Dette kaldes exit-muligheden. For det andet kan organisationens kunder og interes-
senter fremføre kritik af organisationens produkter, serviceydelser og aktiviteter. 
Dette kaldes for voice-muligheden. Exit-kanalen er især velegnet til at modtage 
klare signaler om, at der er noget galt, mens den er mindre velegnet til at skaffe 
information om, hvad der er galt. Voice-kanalen kan bedre levere information om, 
hvad der er galt, selvom signalerne via denne kanal ofte er mere tvetydige og van-
skeligere at tolke.
 Hirschman har en række analyser af dynamikken mellem de to signalsystemer og 



82 Fælles sprog i ældreplejens organisering

viser blandt andet, hvordan tilstedeværelsen af exit-muligheden i mange tilfælde kan 
reducere sandsynligheden for en hensigtsmæssig anvendelse af voice-muligheden.
En hensigtsmæssig anvendelse af begge signalsystemer fremmes af en forsinkelse i 
exit-mulighedens anvendelse, og en sådan forsinkelse fremmes af en mere eller min-
dre rodfæstet loyalitet (loyalty) med den organisation eller den sociale enhed, man 
indgår i. Loyalitet indvirker på kunder og andre interessenters villighed til at forsøge 
at udnytte de muligheder, der er, for at forbedre produkter og aktiviteter gennem 
forskellige voice-muligheder i stedet for straks at anvende exit-muligheden. Ud fra 
et læringsperspektiv kan loyalitet derfor have en positiv funktion.
 Men der kan også være organisationer, hvor hverken exit- eller voice-muligheden
i realiteten er til stede. I sådanne situationer har kunder og andre interessenter kun 
den mulighed at lade som om, alt er i den skønneste orden og være loyale over for 
den organisation, som de er fuldstændigt afhængige af. Her er systemet ikke i stand 
til at opdage sine fejl, fordi de kanaler, igennem hvilke man skulle få kendskab til 
dem, ikke er til stede.
 Vi vil i dette kapitel anvende begreberne exit, voice og loyalty, dels til at beskrive 
forskelle i aspekter ved ældreplejens organisering, og dels til at drøfte fordele og 
ulemper ved forskellige organiseringsformer.

3.3   Ældreomsorgens omfang og organisering på 
samfundsniveau

I dette afsnit vil den danske ældreomsorg blive sammenlignet med ældreomsorgen 
i lande, der for det første, som Danmark, har et stort og stigende behov for service 
til ældre (indikeret ved demografi ske prognoser), og for det andet er tilstrækkeligt 
velstående til at kunne fi nansiere en relativt rigelig dækning af dette behov (indikeret 
ved et relativt højt BNP). Der indledes med en analyse af dels behovet for ældre-
omsorg, indikeret ved demografi , og dels betalingsevnen for ældreomsorg, indikeret 
ved BNP per indbygger (afsnit 3.3.1). Derefter undersøges ældreplejens udbredelse 
og omfang i 30 OECD-lande ved hjælp af fem indikatorer (afsnit 3.3.2). I afsnit 3.3.3 
belyses omfanget af uformel ældreomsorg på grundlag af en gennemgang af tilgæn-
gelig litteratur og to indikatorer. Herefter undersøges det, hvorledes stat, marked og 
civilsamfund indgår i produktionen af hjemmepleje (afsnit 3.3.4) i 16 europæiske 
lande. I denne analyse sondres der mellem fi nansiering, organisering og levering af 
hjemmepleje. Afslutningsvis (afsnit 3.3.5) fremhæves nogle generelle tendenser fra 
de deskriptive analyser.

3.3.1   Globale tendenser i udviklingen i behovet for ældreomsorg 
– en demografi sk analyse

Ud fra en rent demografi sk betragtning er behovet for ældreomsorg på globalt plan 
vokset siden 1970’erne og vil fortsætte med at vokse i de kommende årtier. Ifølge 
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Mirkin & Weinberger (2001) er den procentvise andel af verdensbefolkningen, der 
er 60 år eller ældre, steget fra 8 % i 1970 til 10 % i 2000 og forventes at stige til 15 
% i 2025 og 22 % i 2050 (Mirkin & Weinberger 2001, 37-38).
 De lande, som har den største befolkningsandel af ældre over 60 år, er Grækenland 
og Italien. Japan, og mange europæiske lande, følger imidlertid stærkt efter. Mirkin & 
Weinberger deler verdens lande op i tre grupper: de mest udviklede regioner, mindre 
udviklede regioner og de mindst udviklede lande.11 De mest udviklede regioner har 
fl est ældre. Her vil andelen af ældre i forhold til hele befolkningen på kort sigt stige 
mest og vedblive at være størst frem til år 2050, hvor deres prognose slutter. På lidt 
længere sigt vurderes ældrebefolkningen imidlertid at vokse hurtigst i de mindre 
udviklede regioner, og billedet vurderes således at ændre sig i de kommende årtier. 
Frem til 2050 vil andelen af +60-årige dog, ifølge prognosen, være størst i de udvik-
lede regioner (Mirkin & Weinberger 2001, 38-44). Det er denne gruppe af lande, der 
inddrages i nærværende undersøgelse.

Tabel 3.1: Indikatorer for behov for ældreomsorg og velstand for OECD-landene

Demografi Velstandsmål

Andel +65-årige i pro-
cent af befolkning. 

2003 (Verdensbanken)

Afhængighedsratio
+65-årige og 

0-15-årige
2003 (Verdensbanken)

BNP per capita 2003 
(faste priser i US$ 1995) 
(World Bank National 

Accounts Data, and 
OECD National Ac-
counts Data Files)

Grækenland **19,3 50 % 14.760

Italien 19,0 48 % 21.476

Japan 18,5 49 % 46.223

Sverige 17,5 55 % 34.081

Tyskland 17,3 47 % 32.804

Spanien 17,0 45 % 18.401

Belgien 16,8 51 % 31.391

Frankrig 16,1 52 % 30.697

Østrig 16,1 47 % 34.236

Storbri-
tannien***

16,0 52 % 23.460

Schweiz 15,6 48 % 45.980

Finland 15,3 50 % 32.827

Portugal 15,2 49 % 12.912

Luxembourg 15,0 49 % **59.228

→
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Demografi Velstandsmål

Danmark 14,9 49 % 39.724

Norge 14,8 53 % 39.969

Ungarn 14,6 45 % 5.943

Holland 13,9 47 % 30.994

Tjekkiet 13,9 45 % 5.861

Canada 12,8 45 % 23.843

Polen 12,6 44 % 4.781

Australien 12,4 48 % 24.756

USA 12,3 50 % 32.514

Island 12,2 52 % 31.758

New  Zealand 11,7 50 % 19.119

Slovakiet 11,4 43 % 4.877

Irland 11,2 48 % 24.463 

Sydkorea 7,5 *40 % 15.291

Tyrkiet 5,9 51 % *3.070

Mexico *5,2 **57 % 3.717

Gennemsnit 14,1 49 % 24.972

Note: Danmark er markeret med kursiv. *Angiver laveste tal. ** Angiver højeste tal. *** England, 
Nordirland, Skotland og Wales.

Tabel 3.1 sammenligner OECD-landene på tre indikatorer. Dels en indikator for be-
hov (andel +65-årige) og dels to indikatorer for betalingsevne (Afhængighedsratio og 
BNP) i relation til ældreomsorg. De lande, der har et relativt højt BNP og en relativt 
lav afhængighedsratio, må antages at have relativt bedre mulighed for at fi nansiere 
behovet for ældreomsorg. Lande med en relativt stor andel af +65-årige må antages 
at have et relativt større behov for ældreomsorg.
 Ser man på indikatoren for behovet for ældreomsorg i de 30 OECD-lande, er den 
gennemsnitlige andel af ældre over 65 år 14,1 % (se tabel 3.1). I forhold til dette 
ligger Danmark midt i feltet med 14,9 %. Grækenland og Italien ligger i top med 
henholdsvis 19,3 % og 19,0 %. I bunden ligger tre lande Sydkorea, Mexico og Tyrkiet 
med henholdsvis 7,5 %, 5,2 % og 5,9 %. Ses der bort fra disse tre sidstnævnte lande, 
ligger OECD-landenes andel af ældre mellem Irlands 11,2 % og Grækenlands 19,3 
%, hvor Danmark ligger midt i feltet.
 Ser man på den indikator for betalingsevne, der kaldes afhængighedsratio, angiver 
den, hvor stor en andel af befolkningen der er afhængige af dem i den produktive 
alder fra 15-65 år. Eftersom situationen i mange OECD-lande er, at man starter noget 
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senere på arbejdsmarkedet end de 15 år og i gennemsnit pensioneres noget før de 
65 år, er indikatoren ikke uproblematisk. Den har også andre svagheder, men den 
angiver dog et mål for, hvor stor en del af befolkningen der er afhængige af andres 
indkomst. På verdensplan er afhængighedsration faldet siden 1970, hvor den var på 
71 % i forhold til 50 % i dag.
 Deles den samlede afhængighedsratio for verden op i en for 0-15-årige og for 
ældre over 65 år, er afhængighedsrationen for børn/unge faldende, mens den er sti-
gende for ældre (Mirkin & Weinberger 2001, 49). Fokuseres der på OECD-landene, 
er afhængighedsratioen for alle landene ganske tæt på gennemsnittet på 49 % (tabel 
3.1). Sydkorea ligger lavest med 40 % og Mexico højest med 57 %. For Mexicos 
vedkommende afspejler tallet, at en forholdsvis stor andel af befolkningen er børn. 
Danmark ligger sammen med Japan, Luxembourg og Portugal lige omkring gen-
nemsnittet.
 BNP per indbygger er en af de ældste indikatorer for relativ velstand, og dens 
fordele og ulemper er velkendte. Den kan sige noget om den relative betalingsevne 
for ældreomsorg. Ifølge den indikator har Danmark og de øvrige nordiske lande en 
ganske pæn betalingsevne, om end noget lavere end topscorerne Luxembourg, Japan 
og Schweiz, men over lande som Frankrig og England.

3.3.2   Ældreplejens udbredelse og omfang i OECD-landene

Ovenstående analyser indikerer, at de fl este OECD-lande står over for nogle fæl-
les udfordringer med en stor og stigende ældrebefolkning, og at disse lande har et 
velstandsniveau, der gør dem i stand til at imødekomme i hvert fald en del af dette 
behov. Det betyder imidlertid ikke, at der er det samme omfang af ældrepleje i alle 
disse lande. Dels kan der være forskel på kvantitet og kvalitet i ældreplejen, og dels 
kan den uformelle ældreomsorg spille en større eller mindre rolle ved tilvejebringelsen 
af samfundets samlede ældreomsorg.
 I dette afsnit vil 5 indikatorer på omfanget af den formelle ældreomsorg (ældre-
plejen), der gives til ældre i OECD-landene, blive analyseret. Der er for det første 
inddraget et samlet mål for, hvor stor en andel af BNP de offentlige udgifter til ældre 
udgør. For det andet er der et tilsvarende mål for den del af disse udgifter, der går til 
plejehjem.12 For det tredje er der et mål for, hvor stor en andel af BNP de offentlige 
udgifter til hjemmepleje udgør. Den fjerde indikator er andelen af personer over 65 
år, der bor på plejehjem.13 Den femte indikator er andelen af personer over 65 år, der 
modtager formel hjælp i hjemmet. Med formel hjælp i hjemmet menes både hjem-
mepleje og hjemmesygepleje. Alle fem indikatorer er angivet i tabel 3.2.
 De fem indikatorer stammer fra to forskellige kilder. De tre første er hentet fra 
OECD’s databaser, og de to sidste er fra en publiceret OECD-rapport (Jacobzone 
1999). I forhold til at beskrive omfanget af ældreplejen dækker de tre første indika-
torer imidlertid ikke hele den formelle ældrepleje, men kun den del som er offentligt 
fi nansieret. Udgifter til privatejede plejehjem inkluderes således kun i det omfang, 
at de fi nansieres af det offentlige. Det betyder, at den del af den formelle ældrepleje, 
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der bliver fi nansieret af de ældre selv eller af deres familier, er udeladt. I forhold 
til de lande, hvor der er tradition for markedsløsninger på ældreplejeområdet, giver 
dette en bias, der kan være misvisende. Det har imidlertid ikke været muligt at fi nde 
sammenlignelige data, hvor hele ældreplejen er inkluderet, hvorfor det skønnes, at 
de offentlige udgifter, trods det ovennævnte problem, er den bedste indikator, som er 
til rådighed. De fem indikatorer er fra 1998 og 1999, hvilket gør dem lidt vel gamle, 
fordi der sker mange ændringer på området i disse år. Ikke desto mindre er det de 
mest opdaterede tal, det har været muligt at opspore i denne undersøgelse. Der er 
validitetsproblemer med data af denne type. En del af disse skyldes en ufuldstændig 
international standardisering af opgørelsesmetoder på tværs af lande.14 Tolkninger af 
data må derfor gennemføres med en vis varsomhed (se tabel 3.2).

Tabel 3.2: Indikatorer for ældreplejens omfang i OECD-landene

1. Offentlige 
udgifter til 

service rettet 
mod ældre 

og handicap-
pede.

% af BNP 
(SNA93) 

1998 (Source 
OECD)

2. Offentlige 
udgifter til 
plejehjem. 
% af BNP 
(SNA93) 

1998 (Source 
OECD)

3. Offentlige 
udgifter til 

hjemmepleje.
% af BNP 
(SNA93) 

1998 (Source 
OECD)

4. Andel af 
de +65-årige 

der bor på 
offentlige 

eller private 
plejehjem 
i procent 

(Jacobzone 
1999, 28)

5. Andel af 
de +65-årige, 
der modtager 

offentlig 
eller privat 

hjemmepleje 
i procent* 
(Jacobzone 
1999, 28)

Norge 3,36 1,64 1,03 6,6 17

Sverige 3,17 2,29 0,98 8,7 11,2

Danmark 2,95 1,14 1,45 7 20,3

Island 2,15 1,53 0,12 n.a. n.a.

Finland 1,54 0,51 0,41 *****6,45 14

Holland 1,30 0,70 n.a. ***8,8 12

Østrig 0,92 0,26 n.a. 4,9 24

Storbritan-
nien**

0,81 n.a. n.a. 5,1 5,5

Australien 0,76 0,10 0,12 6,8 11,7

Tyskland 0,75 0,48 0,14 6,8 9,6

Schweiz 0,70 0,33 n.a. n.a. n.a.

Frankrig 0,66 0,54 0,05 6,5 6,1

Luxembourg 0,51 n.a. n.a. 6,8 n.a.

Tjekkiet 0,48 0,33 0,07 n.a. n.a.

Slovakiet 0,42 0,36 n.a. n.a. n.a.

Irland 0,36 0,06 0,09 5 3,5
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1. Offentlige 
udgifter til 

service rettet 
mod ældre 

og handicap-
pede.

% af BNP 
(SNA93) 

1998 (Source 
OECD)

2. Offentlige 
udgifter til 
plejehjem. 
% af BNP 
(SNA93) 

1998 (Source 
OECD)

3. Offentlige 
udgifter til 

hjemmepleje.
% af BNP 
(SNA93) 

1998 (Source 
OECD)

4. Andel af 
de +65-årige 

der bor på 
offentlige 

eller private 
plejehjem 
i procent 

(Jacobzone 
1999, 28)

5. Andel af 
de +65-årige, 
der modtager 

offentlig 
eller privat 

hjemmepleje 
i procent* 
(Jacobzone 
1999, 28)

Japan 0,31 0,17 0,04 ***6,0 5

Spanien 0,29 0,10 0,05 2,9 1,6

Polen 0,28 0,28 n.a. n.a. n.a.

Grækenland 0,27 0,03 0,11 n.a. n.a.

Portugal 0,27 0,14 0,03 n.a. n.a.

Sydkorea 0,19 0,03 0,005 n.a. n.a.

Italien 0,17 0,13 0,02 3,9 2,8

Belgien 0,13 n.a. n.a. 6,4 4,5

Tyrkiet 0,09 0,04 n.a. n.a. n.a.

USA 0,05 0,01 n.a. 5,7 16

Mexico 0,03 n.a. 0,003 n.a. n.a.

New 
Zealand

0,004 n.a. n.a. n.a. n.a.

Canada n.a. n.a. n.a. ****6,85 17

Ungarn n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Gennemsnit 0,84 0,49 0,28 6,2 10,7

Note: Indikator 1, 2 og 3 er fra Source OECD Social Expenditures Database 2001, hvor de anvendes 
til landesammenligninger. Indikator 4 og 5 er hentet fra en OECD-rapport, hvor de også er anvendt til 
komparativ analyse. Indikatorerne bør dog tolkes med varsomhed, da de enkelte landes traditioner for 
at opgøre socialstatistik varierer.

* Hjemmepleje og hjemmesygepleje. ** England, Nordirland, Skotland, Wales. ***En del af plejen 
foregår på hospitaler, **** Gennemsnit af 6,2 til 7,5, ***** Gennemsnit af 5,3 til 7,6.

Hvilke informationer fra tabel 3.2 er særligt bemærkelsesværdige i relation til nær-
værende analyse?
 For det første er der meget stor spredning i omfanget af offentligt fi nansieret 
ældrepleje. Lavest ligger New Zealand med 0,004 % efterfulgt af Mexico med 0,03 
%,15 mens Norge (3,71 %) og Sverige (3,36 %) topper.16 Gennemsnittet for de 28 
OECD-lande, der er medtaget i analysen, er 0,84 %. I forhold til gennemsnittet lig-
ger de 21 af landene under gennemsnittet og kun 7 lande over.17 Denne spredning 
indikerer nogle store forskelle i ældreplejens organisering mellem OECD-landene. 
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Den offentlige sektors rolle i relation til at imødekomme det voksende behov, som 
den demografi ske analyse i forrige afsnit pegede på, er meget forskellig.
 For det andet er det tydeligt, at de nordiske lande skiller sig ud, hvad angår omfan-
get af offentligt fi nansieret ældrepleje. For ældreplejens vedkommende underbygger 
tallene således forestillingen om eksistensen af en særlig nordisk velfærdsstatsmodel 
(Esping-Andersen 1990, se teoriafsnittet). Det er klart Sverige og Norge, der har de 
største udgifter på henholdsvis 3,71 % og 3,36 %.18 Danmark følger efter på tredje-
pladsen med 2,95 %. Holland, med 1,3 %, er det land, der ligger tættest på de nordiske 
lande, efterfulgt af Østrig (0,92 %) og Storbritannien (0,81 %).
 For det tredje indikerer tallene, at Danmarks ældrepolitik, med at prioritere hjem-
meplejen relativt højt i forhold til plejehjemmene, ikke er udtryk for en generel tendens 
inden for ældreplejen og måske er relativt unik (sammenlign indikator 2 og 3, samt 4 
og 5). Danmark er således det land, der bruger suverænt den største andel af BNP på 
offentlig fi nansieret hjemmepleje (1,45 %), med Norge som nummer to (1,03 %) og 
Sverige som nummer tre (0,98 %). Blandt de registrerede lande er det endvidere kun 
Danmark, Australien, Irland og Grækenland, der bruger relativt mere på offentligt 
fi nansieret hjemmepleje end på offentligt fi nansierede plejehjem. Dette underbygges, 
hvis man sammenligner andelen af +65-årige, der modtager hjemmepleje (indikator 
5). Her er Østrig (24 %) og Danmark (20,3 %) topscorere, med Canada og Norge (17 
%) på en delt tredjeplads og USA på femtepladsen (16 %).
 For det fjerde er indikator 4 og 5 interessante, fordi de ikke er afgrænset til of-
fentligt fi nansieret ældrepleje. Svagheden ved de 3 første indikatorer, i forhold til at 
sige noget om hele ældreplejen (offentlig og privat), kan ses i forhold til et land som 
USA. I USA er de offentlige udgifter til service over for ældre og handicappedes 
andel af BNP ganske lav (0,05 %), men landet ligger over gennemsnittet, hvad angår 
andelen af ældre, der modtager formel hjælp i hjemmet (16 %). Andelen af de ældre, 
som bor på plejehjem, er ej heller bemærkelsesværdigt lav med 5,7 % i forhold til 
et gennemsnit på 6,2 %. Her ser det ud til, at privatfi nansieret ældrepleje spiller en 
markant rolle.
 For det femte er den store variation i andelen af de +65-årige, der modtager 
ældrepleje i form af enten hjemmepleje (indikator 5) eller en plads på et plejehjem 
(indikator 4), meget bemærkelsesværdig. Hvad angår andelen af de +65-årige, der bor 
på plejehjem (indikator 4), er gennemsnittet for de 18 lande, hvor dette er opgjort, 6,2 
%. Højest ligger Sverige med 8,7 %, og lavest ligger Spanien med 2,9 %. Danmark 
ligger over gennemsnittet med 7 %. Gennemsnittet for andelen af de ældre, som 
modtager formel hjælp i hjemmet (indikator 5), i de 17 OECD-lande, hvor dette er 
opgjort, er 10,7 %. Her er spredningen betydelig fra Østrigs 24 % til Spaniens 1,6 %. 
Lægger man tallene sammen til et samlet mål for, hvor stor en andel af de +65-årige i 
et land der modtager ældrepleje, er gennemsnittet 16,9 %. Blandt de 17 OECD-lande, 
der har indberettet disse tal, har Spanien den laveste andel med 4,5 %, mens Østrig er 
topscorer med 28,9 %. Danmark er nummer to med en andel på 27,3 %. Accepterer 
man tallenes omtrentlige validitet, kan de tolkes på i hvert fald tre-fi re måder. For det 
første kan forskellene være udtryk for forskelle i, hvor stor betydning den uformelle 
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ældreomsorg, i form af hjælp fra familie og venner, betyder i det pågældende land. 
For det andet kan forskellene være udtryk for forskelle i de sorteringsmekanismer 
(blandt andet visitationskriterier), der afgør, om man er berettiget til formel pleje. Med 
andre ord forskellige kriterier for, hvor galt det skal stå til, før man er berettiget til 
formel hjælp. For det tredje kan forskellene være udtryk for reelle forskelle i behov. 
At nogle landes ældrebefolkninger i gennemsnit simpelthen er ved bedre helbred end 
andre landes. Endelig kan, for det fjerde, en kombination af ovenstående forklarin-
ger tænkes. Hvorom alting er, viser tallene, at man ikke kan fastsætte en eller anden 
“naturlig” andel af de +65-årige, der har behov for ældrepleje.
 Endelig er det, for det sjette, interessant, om end mindre relevant i denne sam-
menhæng, så stor forskel der er på omfanget af offentligt fi nansieret ældrepleje i 
de angelsaksiske lande. Storbritannien (0,81 %) og Australien (0,76 %) bruger en 
betydeligt større andel af BNP på offentligt fi nansieret ældrepleje end USA (0,05 
%) og især New Zealand (0,004 %), der stort set intet bruger. Tabel 3.2 underbyg-
ger således ikke umiddelbart forestillingen om eksistensen af en særlig angelsaksisk 
markedsmodel på ældreområdet.
 Sammenfattende må det fremhæves at, hvor analysen i afsnit 3.3.1 pegede på, at 
OECD-landene står over for nogle ret ens udfordringer, hvad angår en stor og stigende 
ældrebefolknings behov for ældreomsorg, viser analysen i dette afsnit, at der er store 
forskelle på omfanget og måden, hvorpå disse behov imødekommes i ældreplejens 
organisering. Generelt tegner analysen et billede af en relativt lille gruppe lande, 
herunder de nordiske lande, med en omfattende offentligt fi nansieret ældrepleje. Det 
indikerer, at forklaringen på omfanget af den formelle service ikke skal fi ndes i om-
fanget af behov, men i forskellige valg og traditioner for, hvordan de ældres behov 
skal imødekommes.

3.3.3   Forskelle i omfanget af den uformelle ældreomsorg

I afsnit 3.3.2 analyseredes omfanget og udbredelsen af ældreplejen (den formelle æl-
dreomsorg). For at kunne danne et billede af det samlede omfang af ældreomsorg er det 
imidlertid væsentligt at inddrage den uformelle ældreomsorg. Ikke mindst fordi meget 
tyder på, at omfanget af denne er ganske stor. Med uformel ældreomsorg tænkes på den 
omsorg for de ældre, som udføres uden betaling og uden for formelle organisationer 
med ældrepleje som opgave. Typisk vil udøveren være en fra den ældres familie eller 
øvrige netværk – naboer og venner. De, som udøver mest uformel ældreomsorg, er 
de ældres ægtefæller/partnere. Hvis der ikke er en ægtefælle/partner, eller denne ikke 
har mulighed for at hjælpe, er det typisk de voksne børn, der træder til.
 I det følgende analyseres den uformelle omsorgs omfang på følgende vis. For det 
første gives en kortfattet oversigt over resultater fra forskning i den uformelle æl-
dreomsorgs omfang. For det andet sammenholdes disse resultater med to indikatorer 
på uformel ældreomsorg: placeringen af det juridiske ansvar og kvindernes andel af 
arbejdsstyrken. For det tredje analyseres problemstillinger knyttet til den dynamiske 
relation mellem uformel ældreomsorg og formel ældreomsorg (ældrepleje).
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 Komparative studier af ældreomsorg estimerer generelt, at den uformelle æl-
dreomsorg i de fl este lande varetager størsteparten af ældreomsorgen, men at det er 
vanskeligt at afgøre præcist, hvor meget ældreomsorg der er tale om. Richard Hugman 
anlægger en så bred betragtning, at han sammenligner familiernes uformelle indsats i 
Europa og Asien og når frem til, at familien spiller en stor rolle begge steder (Hugman 
2000). Teppo Kröger citerer i sin oversigt over komparativ litteratur om ældreomsorg 
i Europa fl ere undersøgelser for, at den uformelle ældreomsorg er mere omfattende 
end den formelle. Han henviser til estimater, der peger på, at den uformelle pleje 
generelt i Vesteuropa udgør 75-80 % af al ældreomsorg (Kröger 1999, 17). Danmark 
nævnes her som det eneste sted, hvor der ikke lægges en meget stor byrde på familien 
(Kröger 1999, 17). Hugman taler om, at i Europa modtager ældre, der har behov for 
pleje, typisk noget af denne fra familien. Dette gælder også for Danmark, som han 
imidlertid også udpeger som et sted, hvor den uformelle omsorgs omfang ikke er 
så stort set i relation til andre lande (Hugman 2000, 65-66). Marta Szebehely peger 
på, at de pårørendes rolle i alle europæiske lande er stor. I lande uden for Norden 
og Holland står de pårørende imidlertid mere alene med opgaven (Szebehely 2003, 
51-52). Rostgaard & Fridberg fi nder, at Danmark er det eneste sted, sammenlignet 
med Storbritannien, Finland, Frankrig, Tyskland, Holland og Sverige, hvor der er 
mere hjemmepleje end hjælp fra ægtefælle/partner og børn (Rostgaard & Fridberg 
1998, 24-32). Bettio & Prechal (1998, 11-13) laver en decideret rangordning af 12 
europæiske lande, således at landene med mest uformel pleje står først og de med 
mindst til sidst: 1) Spanien, 2) Italien, 3) Grækenland, 4) Tyskland, 5) Irland, 6) UK, 
7) Portugal, 8) Belgien, 9) Holland, 10) Luxembourg, 11) Danmark og 12) Frankrig 
(Bettio & Prechal 1998,11-13).19

 Det grovkornede billede, der på tværs af forskellige komparative studier tegner 
sig, er, at den uformelle ældreomsorg er ganske omfattende, men vanskeligt målbar. 
Når der ses på de gamle EU-lande, er der en forskel mellem de kontinental- og syd-
europæiske og de nordeuropæiske lande, særligt de nordiske, ved at de første har en 
mere omfattende uformel omsorg i forhold til de sidste. Nogle kilder peger desuden 
på, at Danmark er det land, hvor omfanget af den uformelle omsorg er mindst. Set i 
forhold til Esping-Andersens velfærdsstatsregimer ser det ud til, at der er en forskel, 
som støtter forestillingen om, at familien som producent af velfærd er mest fremtræ-
dende i Kontinental- og Sydeuropa set i forhold til Nordeuropa.
 De komparative studier fra andre undersøgelser vil i det følgende blive sammen-
holdt med to indikatorer, der indirekte kan give et billede af omfanget af uformel 
ældreomsorg (se tabel 3.3). Den første indikator er juridisk og bygger på Millar & 
Warmans undersøgelse (1996). Den viser forskelle på, hvor lovgivningen har placeret 
det juridiske ansvar for afhængige voksne – herunder ældre med behov for hjælp. 
Den anden indikator knytter sig til arbejdsmarkedet. Den viser procentandelen af 
kvinder på arbejdsmarkedet. Den er relevant i denne sammenhæng som en indikator 
på forskelle i familiens kapacitet for uformel ældreomsorg i forskellige lande. Hvis 
begge voksne er på arbejdsmarkedet, må det antages, at kapaciteten er mindre, end 
hvis kun manden er på arbejdsmarkedet. Det er endvidere en almindelig antagelse, at 
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den største del af den uformelle ældreomsorg varetages af kvinderne. Både i rollen 
som ægtefælle/partner og som datter (Bettio & Prechal 1998, 12 Millar & Warman 
1996, 33). Det kan derfor antages, at en høj grad af kvindelig erhvervsdeltagelse in-
dikerer en lavere kapacitet til uformel ældreomsorg. Kvindernes andel af den totale 
arbejdsstyrke indikerer således, hvor meget tid der er til rådighed til at udøve omsorg 
fra den del af befolkningen, som skønnes at løfte den største del af den uformelle 
omsorgsopgave.

Tabel 3.3: Juridisk ansvar for ældre og indikator for uformel omsorgskapacitet for 
OECD-landene

1. Juridisk ansvar over for afhængige 
voksne – familien, staten eller uafkla-

ret (Millar & Warman 1996, 33-37)

2. Kvinders andel af den totale ar-
bejdsstyrke i procent 2003 (Verdens-

banken)

Danmark Staten 46,5

Finland Staten **48,2

Holland Staten 41,1

Norge Staten 46,6

Sverige Staten 48,1

Belgien Familien 41,2

Frankrig Familien 45,4

Grækenland Familien 38,3

Italien Familien 38,8

Luxembourg Familien 36,8

Portugal Familien 44,2

Spanien Familien 37,6

Tyskland Familien 42,5

Østrig Familien 40,5

Irland Uklart 35,3

Storbritan-
nien***

Uklart 44,4

Australien n.a. 44,2

Canada n.a. 46,1

Island n.a. 45,5

Japan n.a. 41,9

Sydkorea n.a. 42,0

→
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1. Juridisk ansvar over for afhængige 
voksne – familien, staten eller uafkla-

ret (Millar & Warman 1996, 33-37)

2. Kvinders andel af den totale ar-
bejdsstyrke i procent 2003 (Verdens-

banken)

Mexico n.a. *34,0

New Zealand n.a. 45,3

Polen n.a. 46,5

Schweiz n.a. 40,9

Slovakiet n.a. 47,6

Tjekkiet n.a. 47,2

Tyrkiet n.a. 38,4

Ungarn n.a. 44,8

USA n.a. 46,3

Gennemsnit 42,9

Note: Angivelsen af karakteren af det juridiske ansvar for de ældre er en kondenseret fremstilling, 
hvor forskellige juridiske bestemmelser er forenklet i forhold til at afgøre, om ansvaret ligger hos fa-
milien, staten eller ikke er klart defi neret. Tabellen bygger på Millar & Warmans analyse. Millar & 
Warmans kategorier “forældre og børn” og “udbygget familie” er slået sammen til “familie”. Katego-
rien “ikke noget klart statsansvar” er benævnt “uklart”. *Laveste %-andel. **Højeste %-andel. *** 
England, Nordirland, Skotland, Wales.

Den formelle juridiske ansvarsplacering kan anskues som udtryk for forskellige normer 
for statens og familiens rolle i samfundet, men den kan også have ganske håndfaste 
konsekvenser for familiernes disponering af knappe ressourcer. Millar & Warman 
(1996, 33-37) tegner i deres analyser et billede af, hvor det formelle juridiske ansvar 
for voksne med behov for hjælp (herunder ældre) ligger i 16 europæiske lande.
 At det er familiens ansvar betyder, at staten først tager over, når der ikke er en fa-
milie, som kan løfte opgaven. Familiens forpligtigelse består i at betale for ældreplejen 
og/eller i at levere den uformelle ældreomsorg selv. Hvorledes begrebet “familiens 
ansvar” afgrænses varierer fra land til land. I Italien, Spanien og Portugal har dele 
af familien ud over de ældres ægtefælle, voksne børn og forældre en forpligtelse. I 
Belgien, Frankrig, Grækenland. Luxembourg, Tyskland og Østrig er det tilsvarende 
ansvar primært gældende for de voksne børn. I Storbritannien og Irland er ansvaret 
ikke defi neret som hverken familiens eller statens. Endelig er der en gruppe lande, hvor 
ansvaret for de ældre eksplicit er defi neret som statens. Det drejer sig om Danmark, 
Finland, Holland, Norge og Sverige. I Holland er forholdet lidt tvetydigt, men Mil-
lar & Warman konkluderer, at realiteten er, at familien ikke tillægges noget ansvar. 
Ægtefæller og partnere har dog i disse lande et vist ansvar.
 Ved fortolkningen af ansvarsplaceringen må der tages det forbehold, at der kan 
være forskel på den formelle formulering af ansvaret og det reelle ansvar, der tillæg-
ges henholdsvis familierne og staten (Millar & Warman 1996, 33-37).
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 Ud fra Millar & Warmans analyse er det tydeligt, at forestillingen om, at de ældre 
er familiens ansvar, er mest udbredt i de kontinental- og sydeuropæiske lande.
 Indikatoren på omsorgskapacitet (kvindernes andel af arbejdsstyrken) underbyg-
ger også forestillingen om en særlig nordisk model og i nogen grad forestillingen om 
familiens forskellige rolle i Nord- og Sydeuropa. Frankrig og Portugal udgør dog nogle 
markante undtagelser. Gennemsnittet for kvindernes andel af den totale arbejdsstyrke 
i procent i de 30 OECD-lande er 42,9 %. Af de 30 lande ligger 16 over gennemsnit-
tet og 16 under. Det land, som ligger højest, er Finland, og det, som ligger lavest, er 
Mexico. De lande, som ligger over gennemsnittet, er de 5 nordiske lande (Danmark, 
Finland, Island, Norge og Sverige), 4 østeuropæiske lande (Polen, Slovakiet, Tjekkiet 
og Ungarn), Storbritannien, Frankrig, Portugal, USA, Canada, Australien og New 
Zealand. De europæiske lande, som ligger under, er Holland, Belgien, Grækenland, 
Italien, Luxembourg, Spanien, Tyskland, Østrig, Irland og Schweiz. Uden for Europa 
drejer det sig om Japan, Sydkorea, Mexico og Tyrkiet.
 For de europæiske lande passer de to indikatorer i tabel 3.3 godt med det billede 
af variationen i uformel omsorg, de førnævnte komparative studier gav. I Kontinental- 
og Sydeuropa er der en udbredt uformel omsorg, mens dette er mindre udbredt i de 
nordiske og nordeuropæiske land. Frankrig og Portugal skiller sig imidlertid ud ved at 
have en stor kvindelig arbejdsstyrke. Bettio & Prechal peger her på et relativt mindre 
omfang af uformel omsorg leveret af kvinder i Frankrig. De nordiske lande ligger 
tydeligt i en model, som ikke er familiebaseret. Det samme gælder for Storbritan-
nien, men hvor man i de nordiske lande typisk taler om en statsmodel, er det typisk at 
tilskrive Storbritannien en markedsmodel. For mange af de øvrige europæiske lande 
peger kvindernes andel af arbejdsstyrken også på et familiebaseret velfærdsregime. 
De 4 tidligere østbloklande ser ikke ud til at være præget af et velfærdsregime baseret 
på familien. Ud over de europæiske lande er det ikke særligt overraskende, at kvin-
dernes andel af arbejdsstyrken peger på et velfærdsregime baseret på familien i Japan, 
Sydkorea, Tyrkiet og Mexico. Kvindernes andel af arbejdsstyrken peger på, at USA, 
Canada, Australien og New Zealand ikke er præget af et familiebaseret velfærdsre-
gime. I forhold til USA er det almindeligt at antage udprægede markedsløsninger.
 Hvordan er dynamikken i relationen mellem uformel ældreomsorg og ældrepleje? 
Er det sådan, at en høj grad af ældrepleje medfører, at den uformelle ældreomsorg 
formindskes? At familien så at sige glemmer de gamle, og på grund af sit manglende 
formelle ansvar formindsker sin indsats? Eller er der omvendt tale om en synergieffekt, 
således at øget ældrepleje også fremmer den uformelle ældreomsorg, således at den 
samlede ældreomsorg forøges? At udbredt ældrepleje hjælper ægtefælle og familie 
til ikke at blive udbrændt og give op, og herigennem til bedre at kunne fastholde et 
engagement? Hvis den samlede mængde af ældreomsorg i et samfund var konstant, 
ville man forestille sig et proportionalt forhold. Jo mere ældrepleje des mindre uformel 
ældreomsorg. Helt så enkelt er det imidlertid ikke.
 Daatland (2001, 18-19) peger på to hovedhypoteser i diskussion om relationen 
mellem formel og uformel ældreomsorg i forhold til den samfundsmæssige arbejdsde-
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ling, som ikke er entydigt af- eller bekræftet. Den første hovedhypotese er, at statslig 
ældrepleje vil substituere den uformelle ældreomsorg. Familien vil så at sige trække 
sig ud af opgaven og overlade den til det offentlige. Den anden hovedhypotese er, 
at familiens og statens ældreomsorg er komplementære. Ud fra denne hypotese er 
ældreplejen et supplement til familiens ældreomsorg. En version af denne hypotese 
er, at familien er mere villig til at påtage sig opgaven, hvis den ikke er så stor. Æl-
dreplejen kan bidrage til, at familiesolidariteten styrkes, og den uformelle omsorg 
muligvis forøges. En anden version af samme hovedhypotese er, at den uformelle 
omsorg holder omtrent samme niveau ved en større formel omsorg, men at den ændrer 
karakter. Familien specialiserer sig i nogle bestemte former for omsorg af primært 
psykosocial art.
 Der er ikke ifølge Daatland (2001) empiriske undersøgelser, som entydigt af- eller 
bekræfter nogen af hypoteserne. Meget tyder dog på, at omfanget og kvaliteten af 
den samlede ældreomsorg – formel og uformel – er meget forskellig fra land til land. 
En a priori antagelse om ensartet omfang og kvalitet af den samlede ældreomsorg i 
lande på omtrent samme velstandsniveau er næppe holdbar.
 De empiriske data indikerer imidlertid, at det er rimeligt at konkludere, at de 
kontinental- og sydeuropæiske lande er mest præget af et familiebaseret velfærds-
regime, mens familien i Nordeuropa spiller en relativt mindre rolle i produktionen 
af ældreomsorg. I det efterfølgende afsnit 3.3.4 gives en nærmere analyse af de tre 
hovedelementer i produktionen af ældreomsorg, som blev gennemgået i teoriafsnittet: 
fi nansiering, organisering og levering.

3.3.4   Finansiering, organisering og levering af hjemmepleje 
i 16 OECD-lande

Ovenstående analyser af omfanget af formel ældreomsorg (ældrepleje) og uformel 
ældreomsorg viser en række forskelle i landenes måde at producere ældreomsorg. 
I dette afsnit gennemføres en sammenlignende analyse af den samfundsmæssige 
arbejdsdeling mellem stat, marked og civilsamfund om de tre funktionsområder: 
fi nansiering, organisering og levering (se teoriafsnittet).
 Sammenlignelige data for omfanget af sektorernes involvering er ikke tilgængelig. 
Sammenligningen baseres derfor primært på, om sektorerne har en rolle, men ikke 
på hvor stor en rolle de spiller i forhold til hinanden.
 Med staten menes alle involverede offentlige instanser.20 Med markedet tænkes 
på virksomheder, der opererer på en profi tbasis. I forhold til civilsamfundet er der 
her kun fokuseret på den organiserede del.21 Herved er analysen ikke følsom over for 
den involvering af civilsamfundet, der består i, at familiemedlemmer, via forskellige 
ordninger, er afl ønnet til at pleje den ældre.
 I tabel 3.4 er opsummeret fakta i forhold til både fi nansiering, organisering og 
levering i de 16 europæiske lande, hvor data har kunnet fremskaffes.
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Tabel 3.4: Finansiering, organisering og levering af hjemmepleje i 16 OECD-lande

Lande Finansiering
Hvordan fi nansieres æld-
replejen?

Organisering
Hvem styrer og organise-
rer ældreplejen?

Levering
Hvem er de primære leve-
randører af ældre pleje?

Danmark Skatter (3) Offentligt: kommunen (3) Offentligt (kommunen) 
og private virksomhe-
der (3)

Finland Skatter, brugerbetaling 
(3)

Offentligt: kommunen (3) Offentligt (kommunen), 
nonprofi torganisationer 
og private virksomhe-
der (2)

Norge Skatter, brugerbetaling 
(5)

Offentligt: kommunen (3) Offentligt (kommunen) 
og private virksomhe-
der (3)

Sverige Skatter, brugerbetaling 
(3)

Offentligt: kommunen (3) Offentligt (kommunen) 
og private virksomhe-
der (3)

England Skatter, brugerbetaling 
(2)

Offentligt: lokale myn-
digheder (2)

Offentligt (lokale myn-
digheder), private virk-
somheder og nonprofi tor-
ganisationer (2)

Holland Forsikringsordning (of-
fentlig), brugerbetaling 
(2)

Offentligt: repræsentanter 
fra AWBZ (2)

Nonprofi torganisationer 
og lidt private (2)

Irland Skatter, brugerbetaling 
(1)

Offentligt: lokale health 
boards (1)

Offentligt (health boards) 
og nonprofi torganisatio-
ner (1)

Østrig Skatter, brugerbetaling 
(1)*****

Offentligt: regioner (1) Nonprofi torganisationer 
og offentligt (1)

Italien Skatter, brugerbetaling 
(1)

Offentligt (1) Nonprofi torganisationer 
og private virksomhe-
der (1)

Luxem-
bourg

Skatter, brugerbetaling 
(1)

Offentligt (1) Nonprofi torganisationer 
(1)

Portugal Skatter, brugerbetaling 
(1)

Offentligt (1) Offentligt og nonprofi tor-
ganisationer (1)

Spanien Forsikring (offentlig), 
brugerbetaling (1)

Offentligt (1) Offentligt (1)

Tyskland Forsikring (offentlig), 
brugerbetaling (2)

Offentligt (2) Nonprofi torganisationer 
og private virksomhe-
der (2)

Frankrig Enten skatter (lavind-
komst-grupper) el. privat 
forsikring og brugerbeta-
ling (øvrige) (1)***

Offentligt for lavind-
komstgrupper, privat for 
øvrige indkomstgrupper 
(1 og 2)

Offentligt, nonprofi t-or-
ganisationer og få private 
virksomheder (2)

→
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Lande Finansiering
Hvordan fi nansieres æld-
replejen?

Organisering
Hvem styrer og organise-
rer ældreplejen?

Levering
Hvem er de primære leve-
randører af ældre pleje?

Belgien Skatter, brugerbetaling 
(1)

Offentligt og privat (1)* Offentligt og nonprofi tor-
ganisationer (1)**

Græken-
land

Nonprofi torganisationer 
og brugerbetaling (1)

Nonprofi torganisationer 
el. familien (1)****

Private virksomheder 
og nonprofi torganisatio-
ner (1)

Kilder: Hutten & Kerkstra (1996) (1), Rostgaard og Fridberg (1998) (2), Szebehely (2003) (3).

Noter til tabel: I tabellen er det i hvert felt indikeret med et nr., hvilken af ovenstående tekster infor-
mationen stammer fra. Hvor der er fl ere fi nansieringsformer eller sektorer, er de angivet i prioriteret 
rækkefølge. Eksempelvis angives skatter før brugerbetaling, fordi de fi nansierer langt den største del 
af ældreplejen. Ud fra samme systematik angives det offentlige først som leverandør i lande, hvor of-
fentligt ansatte leverandører leverer den mest omfattende ældrepleje.

* Den offentlige kontrol med tildeling af hjemmepleje ligger primært i at godkende leverandørorgani-
sationer, som så selv foretager tildelingen af den konkrete hjemmepleje til de enkelte ældre (1).

** Hutten & Kerkstra (1996) skelner ikke helt klart mellem nonprofi tleverandører og private virksom-
heder, men det er skønnet, at der her er tale om nonprofi tleverandører.

*** 30 % af de leverede hjemmeplejetimer er skattebetalte og rettet mod lavindkomstgrupper. Resten 
af hjemmeplejetimerne går til ældre, der har en højere indkomst, disse får nogle af omkostningerne 
refunderet af deres egen alderdomsforsikring (1) og (2).

**** Der er ikke noget samlet system for tildeling af hjemmepleje. Det er enten familierne og den æl-
dre selv eller de organisationer, der udfører hjælpen, som afgør, hvilken hjælp der tildeles.

Den deskriptive analyse i tabel 3.4 er primært baseret på Hutten & Kerkstra (1996) 
suppleret med data fra Rostgaard & Friedberg (1998) og Szebehely (2003). Dataene 
er således nogle år gamle, og eftersom det er et område i kraftig udvikling, er det ikke 
uproblematisk, men vort litteraturstudie har ikke afdækket nyere undersøgelser.
 I de følgende tre afsnit gennemføres en analyse af hvert af de tre funktionsom-
råder.

3.3.4.1 Hjemmeplejens fi nansiering
Den deskriptive analyse i dette afsnit baserer sig på data fra fi nansieringskolonnen i 
tabel 3.4 og illustreres i fi gur 3.2.
 I fi gur 3.2 er det illustreret, hvilke sektorer der spiller en rolle ved fi nansierin-
gen i de 16 lande. Figuren er lavet ud fra den betragtning, at der med tre sektorer 
er mulighed for, at kun en sektor er i spil, eller at sektorerne optræder i forskellige 
kombinationer enten to og to eller alle tre.22 Brugerbetaling defi neres her som hjem-
mehørende i en markedslogik. Skattebetaling af ældreplejen er statens rolle. Der 
er imidlertid tilfælde, hvor fi nansieringsformen er vanskelig at placere entydigt i 
forhold til sektorerne. Det drejer sig om tilfælde, hvor hjemmeplejen fi nansieres gen-
nem forskellige former for forsikringsordninger. Der er forsikringsordninger, som 
er offentlige, med en næsten universel betalingspligt. Der er endvidere forsikringer, 
som er tegnet gennem private forsikringsselskaber, der er relevante for nogle lag i 
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befolkningen, som det er tilfældet i Frankrig. Det kan diskuteres, om de universelle 
forsikringsordninger skal ses som civilsamfundsløsninger eller kan betragtes som 
en lige så kollektiv løsning som skattefi nansiering. Eftersom alle lande undtagen 
Grækenland har et betydeligt element af skattefi nansiering, har det ikke givet pro-
blemer ved indplaceringen af landene i fi gur 3.2.23

Figur 3.2: Statens, markedets og civilsamfundets rolle ved fi nansieringen af hjem-
meplejen i 16 europæiske lande

Placeringen af landene i cirklerne henviser til, om en eller fl ere af de tre sektorer optræder i forhold til 
fi nansiering i landene. De lande, som er placeret inden for den cirkel, der er benævnt stat, har enten en 
grad af skattefi nansiering eller universelle forsikringsordninger. De lande, som er placeret i markeds-
cirklen, har en grad af brugerbetaling. De lande, som er placeret i civilsamfundscirklen, har nonprofi -
torganisationer, som har en rolle i forhold til fi nansiering. En placering i et af felterne, hvor cirklerne 
overlapper hinanden, er udtryk for, at der er mere end en sektor involveret i fi nansieringen. Læg mærke 
til Danmark og Grækenlands unikke placering.

Som det fremgår af fi gur 3.2 og tabel 3.4, er Danmark det eneste land, blandt de 16 
OECD-lande, der er inddraget i analysen, hvor ældreplejen er gratis for modtageren.24

I alle andre lande inkluderet i undersøgelsen er der en grad af brugerbetaling for 
hjemmepleje. Hjemmesygepleje derimod er gratis i både Danmark, Irland, Portugal, 
Spanien, Tyskland og England (Hutten & Kerkstra 1996, 11-12). Hutten & Kerkstra 
(1996) har en opgørelse over brugerbetalingens andel af de gennemsnitlige totale 
omkostninger. Den ligger mellem 10 og 20 procent i de fl este lande. I Luxembourg 
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er andelen dog helt oppe på 30 % og i Italien 50 % (Hutten & Kerkstra 1996, 13). 
Tallene har givetvis ændret sig siden undersøgelsen blev lavet, men de illustrerer, at 
der er en pæn variation i omfanget af brugerbetaling. Fastsættelsen af omfanget af bru-
gerbetaling afhænger ligeledes af forskellige faktorer. Den ældres indkomst er noget, 
som tages i betragtning i de fl este lande. I en del lande indgår også husholdningens 
sammensætning og nogle steder tillige familiemedlemmers midler. Herudover er det 
ikke uden betydning, hvilken lokal myndighed den ældre er tilknyttet. I England er 
der f.eks. ingen nationale retningsliner for, hvilke kriterier der skal indgå (Hutten & 
Kerkstra 1996, 13-14). I Sverige er der imidlertid lagt et loft over, hvor stor egenbe-
talingen må blive (Szebehely 2003, 57).
 Den største del af udgiften er imidlertid skattefi nansieret eller fi nansieret gennem 
forsikringsordninger. Kun i Grækenland er al hjemmepleje for egen regning eller 
fi nansieret af de nonprofi torganisationer, som også står for leveringen af dem, særligt 
Græsk Røde Kors eller den græsk ortodokse kirke (Hutten & Kerkstra 1996, 9-11). 
Skattefi nansieringen er typisk en blanding af lokale skatter og nationalt opkrævede 
skatter. Forsikringsordningerne kan være offentlige og gælde for alle, som det er 
tilfældet i Holland og til dels Tyskland, eller være delvist private som i Frankrig. I 
Frankrig er hjemmepleje til lavindkomstgrupper dækket af det offentlige, og hjem-
meplejen til andre grupper af ældre er dækket delvist af de enkelte ældres private 
forsikringsordninger (Hutten & Kerkstra 1996, 9-11; Rostgaard & Fridberg 1998, 
297-302, 465-469, 518-534).
 I Danmark, Finland, Sverige og Norge er hjemmeplejen, ud over egenbetaling, 
skattefi nansieret af dels kommunale skatter og dels nationale skatter. I Luxembourg 
er omkring 40-50 % fi nansieret af staten og ca. 20 % af kommunerne. Finansieringen 
af østrigsk hjemmepleje er baseret på skatter, men her fra henholdsvis provinsen og 
kommunerne. I Frankrig er hjemmeplejen for de ældre med de laveste indkomster 
subsidieret fra lokale myndigheder. De mere velhavende ældres udgifter til hjemme-
pleje refunderes delvist gennem deres forsikringsordninger hos private forsikrings-
selskaber. Den tyske hjemmepleje kan deles op i to kategorier. Den ene, som tildeles 
sammen med hjemmesygepleje, refunderes af den offentlige sundhedsforsikring, hvor 
andre typer i nogen grad dækkes af lokale myndigheder. I England er hjemmeplejen 
de lokale myndigheders ansvar, og ældreplejen er primært skattefi nansieret. I Bel-
gien, Irland, Italien og Portugal er dele af hjemmeplejen fi nansieret af staten gennem 
skatter. I Holland har ca. 90 % af omkostningerne til hjemmepleje siden 1989 været 
fi nansieret gennem et offentligt forsikringssystem, der er rettet mod at dække særlige 
sundhedsomkostninger benævnt AWBZ, hvor præmierne indsamles i forbindelse 
med indkomstskatten. Den spanske hjemmepleje er for 90 % vedkommende dækket 
af offentlig forsikring (Hutten & Kerkstra 1996, 9-11; Rostgaard & Fridberg 1998; 
Szebehely 2003) (se tabel 4).
 Endelig er der i mange lande nogle systemer til betaling for pleje, hvor udøverne 
er en af de ældres pårørende eller en del af den ældres sociale netværk. Der er noget, 
der tyder på, at denne type ordninger er ved at vinde frem (Bettio & Plantenga 2004, 
97-98; Kröger 1999, 17-19; Rostgaard & Fridberg 1998, 72-73).
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3.3.4.2 Hjemmeplejens organisering
Organiseringen af hjemmeplejens produktion er vanskeligere at afgrænse empirisk 
end fi nansieringen og leveringen. Organiseringen består af en række beslutningspro-
cesser og administrative og styringsmæssige opgaver, som fører til, at fi nansiering
transformeres til leveret hjemmepleje af et vist omfang og en vis kvalitet. En form 
for organisering af tildeling og kontrol foregår i alle lande. Men hvor minutiøs denne 
er, og hvor adskilt fra leveringen den er, varierer ganske meget fra land til land. Vi 
har valgt at afgrænse organiseringen relativt snævert til det, man kunne kalde myn-
dighedsopgaver. Det vil sige beslutninger om tildeling samt kontrol med omfang 
og kvalitet. Landeforskelle i sektorernes rolle ved hjemmeplejens organisering er 
illustreret i fi gur 3.3. Nedenfor redegøres der nærmere om baggrunden, hvad angår 
organiseringsopgaven, for at placere hovedparten af landene i statsmodellen.

Figur 3.3: Statens, markedets og civilsamfundets rolle ved organiseringen af hjem-
meplejen i 16 europæiske lande

Placeringen af landene i cirklerne henviser til, om en eller fl ere af de tre sektorer optræder i forhold til 
organiseringen af tildeling af hjemmepleje i landene. De lande, som er placeret inden for den cirkel, 
der er benævnt stat, har en offentlig enhed, der tildeler hjemmehjælp. Et land placeret i markedscirklen 
ville betyde, at private virksomheder stod for tildelingen af hjemmehjælp. De lande, som er placeret i 
civilsamfundscirklen, har nonprofi torganisationer, som spiller en rolle i tildelingen af hjemmehjælp. 
En placering i et af felterne, hvor cirklerne overlapper hinanden, er udtryk for, at der er mere end en 
sektor involveret i tildelingen af hjemmehjælp. 
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Kontrollen med omfanget og kvaliteten af hjemmeplejen og afgørelsen om, hvem der 
er berettiget til hjemmepleje, er i de fl este lande den offentlige sektors ansvar. I 13 
af de 16 lande ligger organiseringen i det offentlige og i Belgien og Frankrig delvist 
hos det offentlige. Kun Grækenland skiller sig markant ud, ved at hele organiseringen 
ligger i civilsamfundsregi (Hutten & Kerkstra 1996, 23, 150-165).
 Hjemmeplejen er typisk et meget decentralt område i forhold til andre velfærds-
områder (Hutten & Kerkstra 1996, 22-23; Jacobzone 1999, 13; Rostgaard & Fridberg 
1998, 12; Szebehely 2003). Hjemmepleje ligger organisatorisk i langt de fl este lande 
inden for socialområdet til forskel fra hjemmesygeplejerskernes arbejde, som ofte 
ligger inden for sundhedsområdet.25 Dog ligger hjemmeplejen under sundhedssy-
stemet i Holland og Irland og delvist i Tyskland (Hutten & Kerkstra 1996, 22-23). I 
Holland er hjemmeplejen administreret af en offentlig forsikringsordning AWBZ for 
exceptionelle helbredsudgifter (Rostgaard & Fridberg 1998, 308). I Irland hører den 
under de lokale Health Boards. (Hutten & Kerkstra 1996, 22-23).
 Der er en generel tendens til, at tildelingen af hjemmepleje bliver mere formaliseret. 
En anden tendens er, at tildelingen bliver gjort mere organisatorisk distinkt. Det sker 
bl.a. ved introduktionen af vurderingsteams med henblik på at få en mere ensartet 
service. Der er ligeledes en udvikling mod en adskillelse af tildelingsfunktionen og 
leverandørfunktionen, der ser ud til at være parallel til indførelsen af BUM-model-
len i Danmark (Jacobzone 1999, 13). Endvidere er der en del lande med en reel 
adskillelse, da leverandørerne i et ganske stort omfang er private virksomheder eller 
nonprofi torganisationer.
 Den person, som udfører visitationen eller vurderingen, er normalt en sygeplejerske 
eller en socialrådgiver,26 men det kan også være en leder eller administrator (Hutten & 
Kerkstra 1996, 22-27, 36-39). I Belgien og Frankrig er organiseringen delvis offentlig. 
I forhold til Belgien beskriver Hutten & Kerkstra, at kontrollen med tildelingen af 
hjemmepleje ligger i godkendelsen af leverandørorganisationer. Et af kriterierne for 
at blive godkendt som leverandør er, at leverandørorganisationen kan udføre visitation 
(Hutten & Kerkstra 1996, 62-81). Her spiller både staten og nonprofi torganisationer 
en rolle i tildelingen af hjemmepleje. I Frankrig er tildelingen af hjemmepleje for 
lavindkomstgrupper en offentlig opgave. De øvrige ældres hjemmepleje fi nansieres 
delvist af private forsikringsordninger, som i et vist omfang må spille en rolle for 
tildelingen af hjemmepleje (Hutten & Kerkstra 1996, 9-14; Rostgaard & Fridberg 
1998, 445- 446, 462-462) (se tabel 4).

3.3.4.3 Hjemmeplejens levering
Som det fremgår af fi gur 3.4 er opgavedelingen mellem sektorer betydeligt større 
ved leveringen af hjemmepleje end ved fi nansiering og organisering. Seks forskel-
lige kombinationer af leverandører er i spil. I Luxembourg er der tilsyneladende kun 
nonprofi tleverandører på banen. I Spanien er der kun offentlige leverandører. I de 
andre 14 lande er der en kombination af leverandører fra fl ere sektorer.
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Figur 3.4: Statens, markedets og civilsamfundets rolle ved leveringen af hjemmepleje 
i 16 europæiske lande

Placeringen af landene i cirklerne henviser til, om en eller fl ere af de tre sektorer optræder som leve-
randører i landene. De lande, som er placeret inden for den cirkel, der er benævnt stat, har alle en eller 
anden form for offentlige leverandører. De lande, som er placeret i markedscirklen, har private virk-
somheder, som leverandører. De lande, som er placeret i civilsamfundscirklen, har nonprofi torgani-
sationer som leverandører. En placering i et af felterne, hvor cirklerne overlapper hinanden, er udtryk 
for, at der er mere end en sektor involveret. 

Nedenfor gennemføres en analyse af leverandørbilledet i de 16 lande. Der tages 
udgangspunkt i Hutten & Kerkstra (1996), som er opdateret med andre kilder, hvor 
sådanne har været til rådighed.
 Der er tre “skævheder” i analysen, som man bør være opmærksom på. For det første 
er informationerne nogle år gamle. Her er vores vurdering, at ændringsprocesserne 
går i retning af inddragelse af fl ere sektorer. For det andet mangler der kilder, som 
belyser, hvor stor en andel af hjemmeplejen de forskellige leverandørtyper leverer. 
Der er spredte informationer på dette, men ikke opdaterede og sammenlignelige data 
for så mange lande. Analysen er derfor en bestræbelse på at give et billede af de leve-
randørtyper, som ser ud til at have en vis vægt i de enkelte lande. For det tredje skal 
man stadig huske, at den uformelle ældreomsorg, der leveres af familie og venner, 
ikke er inddraget i analysen. En del af ældreomsorgen foregår eksempelvis uden om 
egentlige leverandørorganisationer og består af enkeltpersoner, f.eks. pårørende til de 
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ældre, som enten er ansat af kommunen til at tage sig af den ældre, som det er muligt 
i Sverige, eller ved at de ældre får nogle penge til rådighed, så de selv kan ansætte 
en person, som det personlige budget i Holland. Denne model med kontanter frem 
for serviceudbud synes at blive mere fremtrædende i nogle europæiske lande (Kröger 
1999, 18-21; Rostgaard & Fridberg 1998; Rostgaard 2004) og har i Danmark blandt 
andet været afprøvet i Horsens. Denne type ældreomsorg inddrages imidlertid ikke 
her.
 I de fl este lande er der leverandører fra mere end en sektor. Det betyder imidlertid 
ikke nødvendigvis, at der er en exit-mulighed (Hirschman 1970) for den ældre. I de 
fl este lande er der kun en leverandør af hjemmepleje i hvert lokalområde, hvorfor 
der reelt ikke er ret meget valg, selv om der i mange lande er leverandører fra fl ere 
sektorer (Hutten & Kerkstra 1996, 25). Der er en tendens til, at man i de fl este lande 
tilstræber et større miks af leverandører. Særligt tilstræbes inddragelse af ikke-of-
fentlige leverandører (Kröger 1999, 20; Rostgaard & Fridberg 1998, 70-73).
 Leverandører fra det offentlige system er kommuner eller andre lokale myndig-
heder. Nogle steder f.eks. i Finland er der samarbejde på tværs af kommunerne med 
særlige dele af service (Opgavekommissionen 1998, 61-69). Fra det private område 
er der dels private virksomheder, og fra civilsamfundsområdet er der nonprofi torgani-
sationer. Nonprofi torganisationer er f.eks. knyttet til den protestantiske eller katolske 
kirke og har professionelle ansatte.
 I Danmark, Norge og Sverige er der både private virksomheder og kommuner 
som leverandører. Kommunerne er stadig langt de største leverandører her (Rost-
gaard & Fridberg 1998; Szebehely 2003), men der er, som vi så i historiekapitlet, 
forandringsprocesser i gang for Danmarks vedkommende. I Belgien og Irland er 
der et sammenspil mellem offentlige og nonprofi tleverandører, og endelig er der i 
Holland, Grækenland, Italien, Portugal, Tyskland og Østrig et sammenspil mellem 
nonprofi torganisationer og private. I England, Finland og Frankrig er både de lokale 
myndigheder, private virksomheder og nonprofi torganisationer i spil. I ingen af de 
undersøgte lande ser det ud til, at der udelukkende er private virksomheder blandt 
leverandørerne (Hutten & Kerkstra 1996, 36-39; Rostgaard & Fridberg 1998; Sze-
behely 2003) (se tabel 4).
 Ud fra analysen kan man ikke præcist afgøre, hvilket velfærdsregime et bestemt 
land kan kategoriseres som, men man kan afgøre, hvilket regime det ikke tilhører. 
Holland, Grækenland, Italien, Luxembourg og Portugal har ikke leverandører fra 
staten og kan dermed ikke placeres i statsmodellen. I Danmark, Norge, Sverige og 
Tyskland spiller civilsamfundet ikke nogen mærkbar rolle, og disse lande ligger 
derfor længst fra civilsamfundsmodellen for levering af hjemmepleje. Endelig spiller 
markedet ikke en rolle i Spanien, Østrig, Belgien og Irland. I Finland, England og 
Frankrig spiller alle tre sektorer en rolle, og det er derfor ikke muligt, ud fra denne 
analyse, at pege på, hvilket velfærdsregime landene ligger længst fra eller tættest 
på.
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3.3.5   Generelle tendenser i ældreomsorgens omfang og organisering 
på samfundsniveau

Dette afsnit har været opbygget som en tragt, hvor vi er startet med generelle analyser 
af behov og betalingsevne for ældreomsorg i hele verden og i OECD-landene (afsnit 
3.3.1) og, via analyser af omfanget af ældreplejen (afsnit 3.3.2) og den uformelle 
ældreomsorg (afsnit 3.3.3), er nået frem til analyser af hjemmeplejens fi nansiering, 
organisering og levering i 16 europæiske lande (afsnit 3.3.4). Afsnittet har dels bygget 
på et review af den komparative litteratur og dels på statistiske indikatorer fra blandt 
andet OECD og verdensbanken.
 En række forskellige tendenser er afdækket i de deskriptive analyser ovenfor, 
hvoraf vi vil fremhæve tre som særligt relevante i denne sammenhæng.
 For det første har der siden 1970’erne været en global tendens til, at de ældre (+60- 
eller +65-årige) udgør en stigende andel af befolkningen i verden. Denne tendens 
vil fortsætte og vil frem til 2050 være særligt fremtrædende i de relativt velstående 
OECD-lande (indikeret ved BNP per indbygger). Behovet for ældreomsorg i Danmark 
(indikeret ved andel +65-årige) ligger, sammenlignet med andre OECD-lande, midt i 
feltet. Sverige har eksempelvis en større andel af +65-årige end Danmark, mens Hol-
land har en mindre andel. Danmarks betalingsevne (indikeret ved BNP per indbygger) 
ligger også ganske pænt. De danske problemstillinger knyttet til ældreplejens omfang 
og organisering, som analyseres i kapitel 2 og kapitel 5, er således ikke enestående i 
international målestok, og i betragtning af Danmarks relative velstand er de mindre 
end i mange andre lande.
 For det andet udskiller der sig en tydelig nordisk model for produktionen af 
ældrepleje i analyserne i afsnit 3.3.2-3.3.4. Blandt OECD-landene er de nordiske 
lande topscorere, hvad angår offentlige udgifter til service rettet mod ældre og 
handicappede (tabel 3.2, indikator 1). De nordiske lande er blandt de OECD-lande, 
hvor kvindernes andel af arbejdsmarkedet er størst (tabel 3.3, indikator 2), hvilket 
indikerer en relativt mindre familiekapacitet til uformel ældreomsorg. I de nordiske 
lande er det endvidere, sammen med Holland, staten, der har det juridiske ansvar 
for ældreomsorgen, mens det i mange andre lande er familien. Der er naturligvis 
også forskelle mellem de nordiske lande, og en væsentlig forskel er, at Danmark er 
det land, der satser relativt mest på hjemmepleje sammenholdt med plejehjem. Som 
det eneste nordiske land bruger Danmark mere på hjemmepleje end på plejehjem 
(tabel 3.2, indikator 2-3), og der er en betydeligt større andel af de +65-årige, der 
modtager en form for hjemmepleje end i de andre nordiske lande (tabel 3.2, indi-
kator 5). Østrig er det eneste OECD-land med en større andel +65-årige modtagere 
af hjemmepleje end Danmark.
 For det tredje varierer arbejdsdelingen mellem stat, marked og civilsamfund om 
produktionen af hjemmepleje betydeligt mellem lande og mellem funktionsområder 
i de 16 europæiske lande, der er undersøgt. Hvad angår fi nansiering skiller Danmark 
sig ud som det eneste land med (næsten) 100 % statslig fi nansiering, mens Grækenland 
skiller sig ud som det eneste land, hvor staten ikke er involveret. I de fl este undersøgte 
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lande fi nansierer staten mellem 80 og 90 % af hjemmeplejen, mens de resterende 10-
20 % fi nansieres via brugerbetaling. Altså en kombination af stat og marked. Hvad 
angår organisering, er det her, man ser den mindste variation, hvilket blandt andet 
hænger sammen med, at organisering afgrænses snævert til en myndighedsopgave. 
Staten alene varetager tildelingen af og kontrollen med hjemmeplejen i 13 af de 16 
undersøgte lande.
 Ser man bort fra Grækenland spiller staten således en stor rolle med hensyn til 
såvel fi nansiering som organisering i de 16 undersøgte lande. Hvad angår levering
er billedet imidlertid anderledes broget. Her ser man den største variation i de tre 
sektorers involvering. Seks af de syv mulige kombinationer forekommer i de 16 
europæiske lande. Kun den rendyrkede markedsmodel, hvor al hjemmepleje leve-
res af private markedsleverandører, forekommer ikke i nogen af de 16 lande. Men 
ellers er variationen stor. I et land som Holland, der ellers på mange måder ligner 
Skandinavien, spiller kirkelige og humanitære nonprofi torganisationer en stor rolle, 
mens staten (kommunerne) ikke er involveret. I England er alle tre typer leveran-
dører på spil. Man skal imidlertid være opmærksom på, at de forskellige typer 
leverandører i mange tilfælde ikke er udtryk for en bedre exit-mulighed (Hirschman 
1970) for brugerne. Ofte er der kun en leverandør i lokalområdet – hvad enten det 
nu er en nonprofi torganisation, en kommunal leverandør eller en privat virksom-
hed.
 Vi har i dette afsnit bevæget os fra analyser af ældreomsorgens organisering på et 
overordnet samfundsmæssigt niveau til analyser af den funktionelle arbejdsdeling om 
produktionen af ældrepleje mellem sektorer i samfundet. Vi vil i de følgende afsnit 
gå nærmere ind i en sammenligning af ældreplejens organisering og levering på et 
mere konkret organisatorisk niveau. Ved denne bevægelse fra det generelle til det 
specifi kke fortsættes indsnævringen af tragten, idet vi i afsnit 3.4 går ind i en nærmere 
analyse af ældreplejens organisering i seks af de 16 europæiske lande, vi har behandlet 
ovenfor, mens vi i afsnit 3.5 yderligere indsnævrer analysen til en sammenligning af 
tre af landene på specifi kke dimensioner.
 Afgrænsningen til seks lande er sket med udgangspunkt i analyserne i dette 
afsnit. Vi har valgt at sammenligne ældreplejens organisering i Danmark med dens 
organisering i Norge, Sverige og Finland samt med Holland og England. Udvælgel-
sen er sket ud fra en kombination af “mest ens” og “mest forskellig” overvejelser (se 
tabel 3.5). Helt overordnet har vi valgt nordeuropæiske lande ud fra en “mest ens” 
betragtning, fordi både denne og mange andre komparative undersøgelser tyder på 
klare forskelle mellem Nord- og Sydeuropa, hvad angår fi nansiering, organisering 
og levering af ældrepleje. Hvis vi ønskede at vælge det europæiske land, der er mest 
forskelligt fra Danmark med hensyn til ældreomsorg, skulle vi uden tvivl have valgt 
Grækenland. Men Fælles sprog er ikke et system, der egner sig til uformel ældre-
omsorg. Det er et system, der egner sig til formelle organisationer, med personale 
der er uddannet til og arbejder professionelt med ældrepleje. De nordiske lande 
ligner hinanden meget her. De har alle en kraftig statslig involvering, men de er også 
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i gang med forskellige forsøg på at introducere andre leverandører i ældreplejen ge-
nerelt, men især i hjemmeplejen. Man arbejder med at introducere exit-muligheder,
men det er forskelligt, hvordan og hvor langt man er kommet. Holland og England 
er medtaget ud fra en “mest forskellig” inden for “mest ens” betragtning. Holland 
har en del leverandører, som er nonprofi torganisationer. England har en del private 
markedsleverandører. De to lande kan derfor, hvad angår leverandører af ældrepleje, 
repræsentere nogle relativt realistiske eksempler på, i hvilken retning de nordiske 
lande kan udvikle sig.

3.4 Organiseringen af ældreplejen i Danmark, England, 
Finland, Holland, Norge og Sverige

Tabel 3.5: 13 indikatorer vedrørende aspekter ved ældreomsorg, ældrepleje og hjem-
mepleje i seks nordeuropæiske lande

Indikator Dan-
mark

Storbri-
tannien/
England

Finland Holland Norge Sverige

Andel +65-årige. 
% af befolkningen 
2003 

14,9 16,0 15,3 13,9 14,8 17,5

Afhængighedsratio
+65-årige og 0-15-
årige 2003 

49 52 50 47 53 55

BNP per capita 
2003 (faste priser 
US$ 1995)

39.724 23.460 32.827 30.994 39.969 34.081

Offentlige service-
udgifter til ældre og 
handicappede. % 
af BNP 

2,95 0,81 1,54 1,30 3,36 3,17

Offentlige udgifter 
til plejehjem. % af 
BNP 

1,14 n.a. 0,51 0,70 1,64 2,29

Offentlige udgifter 
til hjemmepleje.
% af BNP 

1,45 n.a. 0,41 n.a. 1,03 0,98

Andel af de +65-
årige der bor på 
plejehjem. % af 
populationen 

7 5,1 6,45 8,8 6,6 8,7

→
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Indikator Dan-
mark

Storbri-
tannien/
England

Finland Holland Norge Sverige

Andel af de +65-
årige, der modta-
ger hjemmepleje i 
procent 

20,3 5,5 14 12 17 11,2

Juridisk ansvar for 
afhængige voksne

Staten Uklart Staten Staten Staten Staten

Kvinders andel af 
den totale arbejds-
styrke i procent 
2003 

46,5 44,4 48,2 41,1 46,6 48,1

Finansiering af 
hjemmepleje

Stat Stat/
marked

Stat/
marked

Stat/
marked

Stat/
marked

Stat/
marked

Organisering af 
hjemmepleje

Stat Stat Stat Stat Stat Stat

Levering af 
 hjemmepleje

Stat/
marked

Stat/
marked/ 
civilsam-

fund

Stat/
marked/ 
civilsam-

fund

Marked/ 
civilsam-

fund

Stat/
marked

Stat/
marked

Note: Tabellen sammenholder indikatorer for de seks lande fra tabel 3.1-3.4 samt fi gur 3.2-3.4 i afsnit 
3.3 for de seks lande. Vedrørende kilder og datagrundlag henvises hertil.

De seks landes karakteristika på de 13 sammenligningsdimensioner, der er anvendt 
i afsnit 3.3, er sammenfattet i tabel 3.5.

3.4.1   Ligheder og forskelle i formelle organisationsstrukturer omkring 
ældreplejens organisering i de seks lande

Et af problemerne i ældreplejens organisering er at få etableret et velfungerende 
samarbejde mellem den behandling og genoptræning, der foregår på sygehusene, og 
den ældrepleje og vedligeholdelsestræning, der foregår der, hvor de ældre bor. I den 
forbindelse kan det være ganske vigtigt, hvorledes den formelle struktur understøtter 
koordineringen af dette samarbejde. Klassiske teorier om den formelle strukturs be-
tydning (Fayol 1999/1916; Robey 1982; Child 1984) såvel som teorier om relationen 
mellem formel struktur og implementeringen af offentlige politikker (Mayntz 1979; 
Winter 1994) tyder i hvert fald på en sådan sammenhæng.
 I tabel 3.6 sammenlignes ældreplejens og sygehusenes placering i de seks landes 
formelle organisationsstrukturer.
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Tabel 3.6: Formel struktur omkring ældrepleje og sygehuse på nationalt og decen-
tralt niveau

Danmark England Finland Holland Norge Sverige

Ministerier 
med ansvar 
for ældre-
plejen

Social-
 ministeriet 
(1)

Sundheds-
ministeriet 
(1) 

Social- og 
Sundheds-
ministeriet 
(1)

Ministe-
riet for 
Sundhed, 
Velfærd og 
Sport (2)

Sundheds 
og – og 
Omsorgs-
ministeriet 
(3)

Social-
 ministeriet 
(4)

Ministerier 
med ansvar 
for syge-
husene

Inden-
rigs- og 
Sundheds-
 ministeriet 
(1)

Sundheds-
ministeriet 
(1)

Social- og 
Sundheds-
ministeriet 
(1)

Ministe-
riet for 
Sundhed, 
Velfærd og 
Sport (2)

Sundheds 
og – og 
Omsorgs-
ministeriet 
(3)

Social-
 ministeriet 
(4)

Decentrale 
enheder 
med ansvar 
for ældre-
plejen

Kommuner 
(5)

Lokale 
myndighe-
der (2)

Kommu-
nale sam-
arbejder 
(7)

Regionale
AWBZ-en-
heder
(forsik-
ring) (1)

Kommuner 
(9)

Kommu-
ner (10)

Decentrale 
enheder 
med ansvar 
for syge-
husene

Amter (5) Decentrale 
enheder for 
National 
sundheds-
 service (6)

Kommuner 
(8)

n.a. Staten 
(Fem re-
gioner der 
ejes af 
 staten) (8)

Amter 
(10)

Tabellen viser, hvilke ministerier der har ansvaret for henholdsvis ældreplejen og sygehusene, foruden 
hvilke decentrale enheder der har ansvaret for henholdsvis ældrepleje og sygehuse. Med ældreplejen er 
der i tabellen primært tænkt på hjemmehjælpen. I forhold til hvert af felterne i tabellen er angivet med 
et nr., der refererer til den eller de kilder, som informationen bygger på.

Kilder: (1) Leichsenring & Alaszewski 2004, (2) Leichsenring & Alaszewski 2004; Rostgaard & 
Fridberg 1998, (3) Helse- og omsorgsdepartementet 2005, (4) Regeringskansliet 2005, (5) Leichsen-
ring & Alaszewski 2004; Opgavekommissionen 1998, (6) Rostgaard & Fridberg 1998, (7) Leich-
senring & Alaszewski 2004; Opgavekommissionen 1998; Rostgaard og Fridberg 1998, (8) Struktur-
kommissionen 2004, (9) Opgavekommissionen 1998; Szebehely 2003, (10) Opgavekommissionen 
1998.

I Danmark er der et tostrenget system, hvor den kommunale ældrepleje er adskilt fra 
de amtslige sygehuse på såvel nationalt som lokalt niveau. På ministerieniveau er 
ældreplejen placeret i socialministeriet, mens sygehusene er placeret i Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet. På lokalt niveau er ældreplejen placeret i primærkommunerne, 
mens sygehusene er placeret i amterne. Det er denne danske struktur, der sammen-
lignes med de øvrige seks lande i tabel 3.6.
 På nationalt niveau er det tydeligvis Danmark, der skiller sig ud. I de øvrige fem 
lande er opgaven med styring og koordinering af sygehuse og ældrepleje placeret i 
samme ministerium.
 På lokalt niveau er der større variation i de formelle organisationsstrukturer. Sverige 
har en opdeling i amter og kommuner, der svarer til den danske.
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 Indtil 2002 havde Norge en tilsvarende opdeling som Sverige og Danmark, men det 
norske sygehusvæsen er blevet reorganiseret og er nu overgået til at være en statslig 
opgave. De fem regioner, som sygehusvæsenet er delt op i, ledes af en direktør, der 
er ansat af en bestyrelse udpeget af staten.
 Den formelle struktur for sygehusvæsenet i Norge ligner således den engelske, 
hvor sygehusene er tilknyttet otte regionale administrative enheder, der refererer til 
NHS (National Health Service), og hvortil der ikke er knyttet et folkevalgt decentralt 
organ. Parallelt med NHS eksisterer der et privat sundhedsvæsen, som i 1990’erne 
ekspanderede pga. utilfredshed med NHS.
 Ældreplejen i Norge og England er derimod en kommunal opgave, som er underlagt 
et lokalt folkevalgt organ.
 I Holland er de fl este sygehuse private og drives oftest uden profi thensyn som en 
slags selvejende institutioner. Hele social- og sundhedsområdet er i det hele taget 
baseret på forsikringsordninger, hvor service leveres af private virksomheder eller 
nonprofi torganisationer og selvejende institutioner. Der er også her en administrativ 
adskillelse af sygehusene fra ældreplejen, som drives af AWBZ (Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten). I Holland er der ikke decentrale folkevalgte organer involveret 
i beslutninger om tildeling af ældrepleje.
 I Finland er såvel ældrepleje som sygehuse en kommunal opgave på det lokale 
niveau. Sygehusene drives af kommunerne i 20 mellemkommunale samarbejder. Som 
det eneste af de seks lande er ældrepleje og sygehuse således samlet i den samme 
formelle organisatoriske enhed på lokalt niveau.
 Vi har i ovenstående gennemgang lagt hovedvægten på, om den formelle organi-
sationsstruktur samler ældreplejens forskellige aspekter i den samme administrative 
enhed på nationalt og decentralt plan, eller om den adskiller ældreplejens funktioner 
i et sundhedsvæsen og et socialvæsen. På nationalt plan skiller Danmark sig ud som 
det eneste land, hvor social- og sundhedsvæsenet er adskilt i to ministerier. På lokalt 
plan skiller Finland sig ud som det eneste land, hvor social- og sundhedsopgaver 
administreres inden for samme organisatoriske enhed. Danmark er således det eneste 
land med en gennemført adskillelse af social- og sundhedsopgaver på såvel centralt 
som decentralt niveau. Analysen af den formelle struktur tyder således på, at denne, i 
Danmark, er mindre velegnet til at håndtere koordinationsproblemer mellem sygehuse 
og kommunal ældrepleje end i de øvrige lande.

3.4.2   Ligheder og forskelle ved visitationsprocessens organisering 
i de seks lande27

Fælles sprog er primært udviklet som et redskab til visitationsprocessen. I dette afsnit 
sammenlignes visitationsprocessens organisering i de seks lande. Udgangspunktet for 
sammenligningen er det danske system. Sammenligningen sker med udgangspunkt i 
fem spørgsmål, der belyses på fem dimensioner i tabel 3.7:
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1. Er der sket en adskillelse af visitationsopgaven (bestiller) og hjemmeplejeopgaven 
(udfører)?

2 Hvilke kriterier anvendes ved tildeling af hjemmepleje?
3 Hvilke kriterier anvendes ved fastsættelsen af omfanget af brugerbetaling?
4 Hvad kendetegner visitationsprocessens form?
5 Hvem foretager visitationen?

Ad 1) Er der sket en adskillelse af bestiller og udfører opgaven? Som det fremgik 
i kapitel 2, er ældreplejen generelt og visitationsprocessen specifi kt blevet reorga-
niseret i Danmark i de senere år. Tidligere var tildeling af hjemmepleje i Danmark 
noget, skiftende hjemmesygeplejersker i de enkelte hjemmeplejedistrikter tog sig af. 
Visitationsopgaven blev varetaget ved siden af de øvrige forpligtelser. I de senere år 
er visitationsopgaven blevet udskilt som en særlig funktion. Siden lov om indførelse 
af frit leverandørvalg, der trådte i kraft fra 1. januar 2003, skal kommunerne opdele 
deres organisation inden for ældreplejen i en myndigheds- og en udførerorganisation. 
Hermed indføres en udgave af den såkaldte Bestiller – Udfører-Model (BUM) ved 
lov i kommunerne. Kommunerne skal endvidere oprette en central visitationsenhed, 
som alle kommunens visitatorer er tilknyttet, og de skal sikre, at der er mindst en 
privat leverandør af praktisk bistand og pleje.

Tabel 3.7: Karakteristika ved tildeling af hjemmepleje i 6 lande 

Danmark England Finland Holland Norge Sverige

1. Adskil-
lelse af 
bestiller og 
udfører?

Adskillelse 
mellem 
bestiller og 
leverandør 
et lovkrav 
(1)

Adskil-
lelse af 
leverandør 
og bestiller 
det nor-
male (2)

Ikke tegn 
på en ad-
skillelse af 
bestiller og 
leverandør 
(3)*

Bestiller-
enhed reelt 
adskilt fra 
leverandør-
enheder 
(4)*

Adskillelse 
af bestiller 
og leveran-
dør ved at 
vinde ind-
pas (5)*

Adskillelse 
af bestiller 
og leve-
randør er 
temmelig 
udbredt 
(6) *

2. Krite-
rier for 
tildeling af 
hjemme-
hjælp

Behov og i 
nogen grad 
samlevers 
formåen 
(1)

Behov, 
uformel 
omsorg 
og i nogen 
grad ind-
komst (7)*

Behov, 
uformel 
omsorg 
og i nogen 
grad ind-
komst (8)

Behov og i 
nogen grad 
samlevers 
formåen 
(9)

n.a. Behov og i 
nogen grad 
samlevers 
formåen 
(8)

3. Kriterier 
for omfang 
af bruger-
betaling

Ingen bru-
ger-beta-
ling (1)

Indkomst 
eller fast 
beløb for 
alle (8)

Hushold-
ningens 
størrelse. 
Kvantitet 
og kvalitet 
af hjem-
me-hjæl-
pen (8)

Indkomst 
og hus-
hold-nin-
gens sam-
men-sæt-
ning (8)

n.a. Indkomst 
og kvan-
titet af 
hjemme-
hjælpen 
(8)

→
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Danmark England Finland Holland Norge Sverige

4. Kende-
tegn ved 
visitations-
processen

Krav på 
visitation, 
hjemme-
besøg hos 
den ældre, 
skriftlig 
dokumen-
tation (1)

Krav på 
visitation, 
kan inde-
bære hjem-
me-besøg, 
skriftlig 
dokumen-
tation (10)

I nogle 
tilfælde 
hjemme-
besøg, 
skriftlig 
dokumen-
tation (11)*

n.a. Hjemme-
besøg, 
skriftlig
doku-
menta-tion 
(12)*

Hjemme-
besøg, 
skriftlig 
dokumen-
tation (6)*

5. Hvilken 
faggruppe 
foretager 
visitatio-
nen?
** 

Sygeplejer-
ske (1)

Social 
rådgiver 
(13)*

Hjemme-
hjælpsleder 
(13)*

n.a. Sygeple-
jerske eller 
hjemme-
hjælper 
(5)*

n.a.

Note: Tabellen er sammensat af data fra mange forskellige kilder, hvoraf nogle er casestudier, der ikke 
er lavet med komparativ analyse for øje. Sprogbrugen er præget af generelle termer, der giver mening 
på tværs af lande. Da området er under forandring og enkelte data op til 10 år gamle, må tabellen tol-
kes med varsomhed.

*Informationerne fra en eller fl ere af kilderne stammer fra et casestudie fra en enkelt decentral enhed. 
Nogle kilder indeholder både generel information om de enkelte lande og casestudier. Det drejer sig 
om Blackman 2000; Rostgaard et al. 1998; Szebehely 2003.

**Det er muligt, at fl ere professioner end de nævnte gør sig gældende, det skønnes dog her, at det er 
den profession, som primært står for funktionen, som nævnes eller nævnes først, hvis der er fl ere.

Kilder: (1) Forfatternes baggrundsviden, (2) Leichsenring & Alaszewski 2004; Rostgaard & Fridberg 
1998; Weiner et al. 2002, (3) Rostgaard et al. 1998; Rostgaard & Fridberg 1998, (4) Leichsenring & 
Alaszewski 2004; Rostgaard et al. 1998; Rostgaard & Fridberg 1998, (5) Szebehely 2003, (6) Rost-
gaard et al. 1998; Szebehely 2003, (7) Blackman 2000; Rostgaard et al. 1998; Rostgaard & Fridberg 
1998, (8) Rostgaard & Fridberg 1998, (9) Leichsenring & Alaszewski 2004, (10) Blackman 2000; 
Leichsenring & Alaszewski 2004; Rostgaard et al. 1998, (11) Leichsenring & Alaszewski 2004; Rost-
gaard et al. 1998; Szebehely 2003, (12) Blackman 2000; Szebehely 2003, (13) Rostgaard et al. 1998.

I England har der været fokus på tildelingen af social service siden starten af 1990’erne. 
En adskillelse af bestiller og udfører foreslås i 1988 (Rostgaard & Fridberg 1998, 361). 
En egentlig implementering blev der lovgivet om i 1990 med “NHS and Community 
Care Act” (Leichsenring & Alaszewski 2004, 466). Ideen med fokus på visitationen 
er også, at koordinere hjælpen bedre ved at etablere en egentlig visitationsfunktion28

(Rostgaard & Fridberg 1998, 404). Denne funktion varetages typisk af en socialråd-
giver29 frem for en sygeplejerske (Rostgaard & Fridberg 1998, 408). Også i England 
er visitationen typisk organiseret i teams. Man har dog her tradition for at have vi-
sitationsteams, som er specialiseret i at visitere til bestemte opgaver eller visitere til 
bestemte grupper af brugere (Weiner et al. 2002).
 I Norge og Sverige har en adskillelse af bestiller og udfører også haft nogen gen-
nemslagskraft. Nogle svenske kommuner eksperimenterede med sådanne organisati-
onsformer, før man så dem i Danmark. I et casestudie af et hjemmehjælpsdistrikt i Oslo 
nævnes det, at her var – adskillelsen af bestiller og udfører – Bestiller-Udfører-Model-
len lige foregået (Szebehely 2003, 68). I Sverige har Bestiller-Udfører-Modellen haft 
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nogen udbredelse. I et casestudie i et hjemmehjælpsdistrikt i Stokholm nævnes det, at 
her havde man brugt BUM-modellen i 10 år (Szebehely 2003, 68-69). Rostgaard & 
Fridberg peger på, at denne adskillelse er gældende i de fl este kommuner (Rostgaard 
& Fridberg 1998, 180, 199). I et casestudie fra Malmö kommune beskrives hjem-
mehjælpen ligeledes som delt op i en bestiller- og en udførerenhed. Bestillerenheden 
står for tildeling af hjælp samt kontrol med leverandørerne. Den person, som står for 
vurderingen, er her en leder inden for hjemmehjælpsorganisationen (Rostgaard et al. 
1998, 108). Det er almindeligt, at der er en særlig person, som tager sig af tildeling 
og planlægning af hjælpen (Rostgaard & Fridberg 1998, 203).
 I Finland er der ikke så meget, der tyder på, at en adskillelse af bestiller og leve-
randører er det almindelige. I de fl este kommuner er det en ledende hjemmehjælper, 
som står for visitationen. I fællesskab med brugerne bestemmes det, hvor mange timers 
hjemmepleje den ældre skal modtage og i hvor lang tid (Rostgaard & Fridberg 1998, 
265). I et casestudie i Tampere kommune beskrives tildelingen af hjemmepleje som 
noget, der varetages af et team af læger, sygeplejersker, hjemmehjælpere og ledere. 
I et samarbejde mellem hjemmehjælpslederen, en hjemmehjælper, den ældre selv og 
dennes pårørende udarbejdes der en individuel omsorgsplan. De individuelle omsorgs-
planer er lovpligtige. (Rostgaard et al. 1998, 125-126). Det skal dog understreges, at 
dataene er nogle år gamle. Da der er tale om et område under hurtig udvikling, kan 
en bestiller-udfører-opdeling have slået igennem.
 I Holland er der et reelt skel mellem, hvor fi nansieringen kommer fra og leveran-
dørerne af hjemmepleje. Dvs. at tildeling af hjemmepleje altid vil betyde, at nogle 
penge forlader et system og fordeles til et andet. Det er ikke som i det danske system, 
hvor midlerne for den største dels vedkommende bliver i systemet, om end der er 
lavet et organisatorisk skel mellem den fi nansierende myndighed og den leverende. På 
den måde vil der være en form for bestiller-udfører-opdeling. Denne reelle opdeling 
behøver imidlertid ikke at betyde, at der foregår en detaljeret vurdering af behov fra 
den offentlige myndigheds side, inden pengene overgår til leverandørorganisationen. 
Rostgaard et al. (1998) beskriver tildelingen af ældreplejen som noget, der har ændret 
sig fra, at det var de ældre selv, der henvendte sig til leverandørorganisationerne, til 
at der siden 1998 er blevet oprettet regionale kontorer, hvor de ældres behov skal 
vurderes (Rostgaard et al. 1998, 163-164). Hvis en ældre har behov for hjemmepleje, 
skal vedkommende henvende sig til det regionale visitationsråd (RIO), som vurderer, 
om den ældre er berettiget til hjemmepleje, og hvad der i så fald skal leveres. RIO 
foretager visitation til plejehjem, dagophold i institutioner, fl ere former for hjemme-
pleje, tilpassede transportfaciliteter, tilpasning af hjemmet, madudbringning og alarmer 
(Leichsenring & Alaszewski 2004, 422). RIO relaterer sig til det administrative kontor 
for AWBZ, som i sidste ende afgør, om den ældre skal have tildelt hjemmepleje.
 Konklusionen på ovenstående gennemgang er, at Finland er det eneste land, hvor 
der ikke er tegn på en opdeling i en bestiller-udfører-model. I Norge og Sverige er 
modellen udbredt i et vist omfang, men er ikke lovpligtig. I Danmark har enkelte 
kommuner anvendt den i en årrække, og den er blevet lovpligtig siden 2003. I England 
og Holland har en sådan opdeling været reel i en årrække.
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Ad 2-3) Hvilke kriterier anvendes ved fastsættelse af brugerbetaling30 og tildeling 
af hjemmepleje? I Danmark er det primært den ældres behov for hjælp, således som 
dette vurderes af visitatoren i funktionsvurderingen.31 Der tages endvidere hensyn til, 
hvilken hjælp andre personer i husholdningen kan bidrage med. Familien, ud over 
personer der lever i samme husholdning, indgår ikke i kriterierne for visitationsafgø-
relsen. Fordi den varige hjemmepleje i Danmark er gratis, spiller den ældres indkomst 
og formue ingen rolle og ej heller de pårørendes indkomst og formue. Bortset fra 
Danmark forekommer der i de øvrige fem lande en grad af brugerbetaling.
 Sverige ser ud til at ligne Danmark meget, hvad angår indholdet af, hvad der 
indgår i bedømmelsen af, om den ældre er berettiget til hjemmepleje. Dog taler man 
om, at kravene de senere år er strammet væsentligt (Rostgaard & Fridberg 1998, 
203). Hjemmepleje tildeles på en universel basis, hvor det afgørende er behov, og 
ikke hvad familien f.eks. kan levere (Rostgaard & Fridberg 1998, 199). Samleverens 
mulighed for at hjælpe bliver dog taget i betragtning i vurderingen, ligesom den nære 
familie kan spille en vis rolle (Rostgaard & Fridberg 1998, 177, 206). Brugerbetaling 
i Sverige afhænger af antal timer, man modtager hjælp, og skattepligtig indkomst. De 
fl este kommuner har en brugerbetaling, der stiger med højere indkomst (Rostgaard 
& Fridberg 1998, 205-206).
 I Finland er det, som normalt tages med i betragtning, funktionsniveau, boligsi-
tuation, og hvilken hjælp familien kan give. Det inkluderes ikke kun, om den ældre 
modtager noget hjælp fra familien, men også om vedkommende kunne modtage no-
get. Brugerbetaling i den fi nske hjemmepleje afgøres ud fra husholdningens størrelse 
og indkomst samt kvantiteten og kvaliteten af service (Rostgaard & Fridberg 1998, 
267-268). I hvilken grad, den ældres indkomst spiller ind, er ikke helt klart ud fra de 
foreliggende informationer. Rostgaard & Fridberg peger på, at indkomst og formue 
ikke normalt indgår i vurderingen (Rostgaard & Fridberg 1998, 261, 265). I et case-
studie fra Tampere kommune beskrives tildelingen af hjemmepleje imidlertid primært 
som et tilbud til ældre, som ikke kan dække behov for hjælp via egen indkomst eller 
hjælp fra netværket (Rostgaard et al. 1998, 125-126). De velhavende ældre opfordres 
til at købe privat hjælp, hvor de mindre velstillede anbefales at vende sig mod deres 
personlige netværk.
 I England er vurderingen ligeledes behovsbaseret. Her indgår den ældres helbred 
og deres muligheder for at tage sig af sig selv og husholdningen (Rostgaard & Frid-
berg 1998, 408-409). Den ældres indkomst kan også have betydning for tildeling af 
hjælp. Velhavende ældre kan blive nægtet service (Rostgaard & Fridberg 1998, 409). 
Muligheden for uformel omsorg fra familie og venner synes at spille en større rolle 
i visitationen i England end i Danmark. I et casestudie fra Southampton beskrives 
muligheden for uformel omsorg som væsentligt for omfanget af den hjemmepleje, der 
tildeles (Rostgaard et al. 1998, 205). Blackman (2000) beskriver generelt tildelingen 
af hjemmepleje i England som værende mere afhængig af den uformelle hjælp, end 
tilfældet er i Danmark og Norge (Blackman 2000, 184). Brugerbetaling i England kan 
være enten et fast beløb eller afhænge af indkomst (Rostgaard & Fridberg 1998, 411). 
I forhold til brugerbetaling er det muligt, at den ældre kan få et tilskud til at dække 
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nogle af de udgifter, der kan være forbundet med at have behov for hjælp (Rostgaard 
& Fridberg 1998, 421-425).
 I Holland er tildelingen af hjælp baseret på universel adgang. Der tildeles efter 
behov, men ikke indkomst (Rostgaard & Fridberg 1998, 298). Visitationen udføres af 
en repræsentant fra det regionale vurderingsråd (RIO). Når RIO-repræsentanten laver 
vurderingen, skal vedkommende i udgangspunktet undlade at fokusere på, hvilken 
uformel hjælp den ældre får fra andre. Andre i samme husholdning, hvis de er i familie 
med en ældre, forventes dog at hjælpe til, og kriterierne for inddragelse af uformel 
omsorg minder således om dem i den danske visitationsproces (Leichsenring & Alas-
zewski 2004, 432). Vurderingen er baseret på 7 funktioner: husholdningsassistance, 
personlig pleje, sygepleje, støttende vejledning, aktivering/vejledning, behandling og 
bolig (Leichsenring & Alaszewski 2004, 430). I Holland afhænger brugerbetaling af 
husholdningens indkomst og sammensætning, samt hvor mange timers service der 
leveres. Der er et nationalt loft over betaling per time, og hvor meget brugerbetalingen 
må løbe op i på en uge (Rostgaard & Fridberg 1998, 301, 336).
 Ingen af de anvendte kilder giver en sammenhængende fremstilling af visiterings-
kriterierne, og hvad brugerbetalingen i Norge er afhængig af.

Ad 4-5) Hvem foretager visitationen, og hvad kendetegner processens form? I Dan-
mark foretages visitationen af sagsbehandlere (kaldet visitatorer), der primært har 
en sygeplejefaglig baggrund. Disse er siden 2003 organiseret i centrale kommunale 
visitationsenheder. Visitationsprocessen kan analytisk deles op i tre faser: forbere-
delse, gennemførelse og efterbearbejdelse (se kapitel 6). Ved gennemførelsen mødes 
visitator, hvis det er en førstegangsvisitation, med den ældre samt eventuelle pårø-
rende i den ældres eget hjem. Visitationen er således en sag mellem en visitator og 
den enkelte ældre. Ved udskrivning fra et sygehus vil visitationens gennemførelse 
dog ofte foregå ved en konference på sygehuset eller ved telefonisk og skriftlig kom-
munikation mellem sygehus og visitator. Visitationens gennemførelse har til formål 
at give visitator den fornødne indsigt i den ældres behov. Efterfølgende er der et 
registrerings- og dokumentationsarbejde, som munder ud i en afgørelse. Afgørelsen 
har stor betydning for arbejdstilrettelæggelsen i leverandørenhederne.
 Et tilsvarende billede af visitationsprocessen har det ikke været muligt at doku-
mentere for Holland og Norge. For Norges vedkommende er der dog analyser fra 
to komparative casestudier. Blackman beskriver således tildelingen af hjemmepleje 
i Danmark, England og Norge som steder, hvor hjemmehjælpen tildeles i én proces 
frem for fl ere forskellige processer. Der er her en skriftlig afgørelse, som er offentligt 
tilgængelig (2000, 185). Mia Vabø beskriver, i et casestudie fra hovedstæderne i Dan-
mark, Finland, Norge og Sverige, tildelingen af hjemmepleje som noget, der foregår 
ved et formelt hjemmebesøg hos den ældre og en opfølgning bagefter (Szebehely 
2003, 63-87). Det nævnes også, at der blev brugt skriftlige afgørelser i casestudierne 
fra Oslo, Helsingfors, København og Stockholm (Szebehely 2003, 69).
 I England bliver en vurdering om behov for hjælp foretaget, hvis den ældre eller 
vedkommendes plejer beder om det. Vurderinger foretages af de lokale myndigheder 
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af en socialrådgiver,32 der arbejder som visitator, der vurderer behov og tildeler en 
plejepakke. I et casestudie fra Southampton beskrives processen i forbindelse med 
tildeling af hjemmepleje som, at den ældre retter henvendelse til en visitator, som 
vurderer den ældres behov og siden har ansvaret for at tildele hjemmepleje (Rostgaard 
et al. 1998, 205). Det er ikke klart, om en tildeling af hjemmepleje altid indebærer 
et hjemmebesøg. Hvis hjemmehjælpen initieres i forbindelse med en udskrivning fra 
hospitalet, vil der ved en udskrivningskonference typisk mødes repræsentanter fra 
forskellige professionelle grupper samt pårørende og den ældre selv (Leichsenring 
& Alaszewski 2004, 459-460).
 I Finland foretages en vurderingen af behov for hjælp af en ledende hjemmehjæl-
per, som har dette som sin opgave. I Rostgaard et al. (1998) beskrives tildelingen af 
hjemmepleje som, hvis det er noget ret simpelt, der rettes henvendelse omkring, kan 
der aftales noget mellem den ældre og hjemmehjælpslederen over telefonen. Er det 
en mere kompleks problemstilling og et længerevarende behov, kommer hjemme-
hjælpslederen på besøg i den ældres hjem (Rostgaard et al. 1998, 125-127). I forbin-
delse med tildelingen af hjemmepleje laves en pleje- og serviceplan, der specifi cerer, 
hvad den formelle hjemmepleje har for opgaver, og hvilke opgaver den uformelle 
har (Rostgaard & Fridberg 1998, 265). Leichsenring & Alaszewski (2004) beskriver 
proceduren i forbindelse med, at en ældre bliver udskrevet fra hospitalet. Her bliver 
patientens papirer overført til en hjemmesygepleje- eller hjemmehjælpsenhed. Der 
træffes beslutning om plejen sammen med den ældre og dennes pårørende. Her ud 
fra bliver der lavet en plejeplan. Den individuelle pleje- og serviceplan indeholder en 
vurdering af den ældres situation, planens særlige mål, implementering af planen og 
evaluering af planen. Også arbejdsdeling mellem forskellige leverandører af omsorg 
indgår, både den formelle hjemmepleje og den uformelle ældreomsorg. Ansvaret for 
planen ligger hos den person, som har særligt ansvar for denne ældre (Leichsenring 
& Alaszewski 2004, 195-196).
 Der er ikke en generel beskrivelse af visitationsprocessen i Sverige til rådig-
hed. Rostgaard et al. (1998) har imidlertid en beskrivelse af visitationsproceduren 
i Malmö kommune, som vil danne grundlag for denne beskrivelse. Her beskrives 
processen som, at når der er rettet henvendelse, får den ældre besøg af en lokal 
hjemmehjælpsleder fra den lokale bestillerenhed og en arbejdsleder fra en leveran-
dørenhed. Der udarbejdes en omsorgsplan, som inkluderer bl.a. den ældres fysiske 
tilstand, sociale forhold, og om den ældre føler sig usikker og ensom. Den samlede 
vurdering munder ud i, at den ældre bliver placeret på et af 6 omsorgsniveauer 
(Rostgaard et al. 1998, 108).

3.4.3   Ligheder og forskelle i ældreplejens organisering i de seks lande 
– en sammenfatning

Ved den formelle organisationsstruktur på nationalt plan skiller Danmark sig ud 
som det eneste af de seks lande, hvor social- og sundhedsvæsenet er adskilt i to 
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ministerier. På lokalt plan skiller Finland sig ud som det eneste land, hvor social- og 
sundhedsopgaver administreres inden for samme organisatoriske enhed. Danmark 
er således det eneste af de seks lande med en gennemført adskillelse af social- og 
sundhedsopgaver på såvel centralt som decentralt niveau, mens Finland omvendt 
er det eneste land, hvor social- og sundhedsopgaver administreres inden for samme 
organisatoriske enhed på såvel nationalt som lokalt niveau. På decentralt niveau har 
Danmark og Sverige strukturer, der ligner hinanden. Norge har fra 2002 indført et 
statsstyret sygehusvæsen, der minder om Storbritanniens. I Storbritannien har man 
imidlertid et omfattende privat sygehusvæsen ved siden af det offentlige, hvilket 
ikke er tilfældet i Norge. I Holland er leverandører inden for såvel sygehusvæsen 
som ældrepleje for hovedpartens vedkommende kendetegnet ved at være en form for 
nonprofi torganisationer eller selvejende institutioner.
 Der er, i fem af de seks lande, en form for adskillelse i en bestiller eller myn-
dighedsenhed og en udfører- eller leverandørenhed inden for ældreplejen. I Holland 
og England er dette en følge af en klar økonomisk adskillelse af de to funktioner. I 
de nordiske lande er denne adskillelse indført ved lov i Danmark fra 2003. Der er 
dog næppe endnu tale om klar økonomisk adskillelse af de to funktioner i Danmark, 
selvom der arbejdes i den retning. Bestiller-udfører-modeller har en vis udbredelse 
i Sverige og Norge, men det er op til den enkelte kommune, om man ønsker at an-
vende en sådan model. I Finland har denne undersøgelse ikke afdækket tegn på en 
klar organisatorisk adskillelse af bestiller- og udføreropgaven.
 I alle seks lande dækker den offentlige sektor hovedparten af udgifterne til hjem-
mepleje, men Danmark er det eneste af de seks lande, som ikke har en form for bru-
gerbetaling af den varige hjælp. I de øvrige lande dækker brugerbetalingen 10-20 % 
af udgifterne til hjemmeplejen. De nærmere kriterier for, hvem der skal betale hvor 
meget, varierer en del.
 I alle seks lande indgår en vurdering af den ældre brugers funktionsevne og samle-
verens mulighed for at kompensere herfor i kriterierne for tildelingen af hjemmepleje. 
I Finland og England kan andre pårørende endvidere indgå i vurderingen, mens dette 
ikke er tilfældet i Danmark, Sverige og Holland.
 I Danmark, Norge og Sverige er visitationen kendetegnet ved, at der gennemføres 
hjemmebesøg og ved skriftlig dokumentation af visitationsafgørelsen. Det er også 
tilfældet i England og Finland, hvor hjemmebesøg dog udelades oftere. I Norge har 
vi ikke kunnet afdække en dokumentation af praksis. I Danmark og England har man 
krav på en visitation, hvilket sandsynligvis også er tilfældet i de øvrige lande.
 Endelig er der forskel på den uddannelsesmæssige baggrund, som visitatorerne 
har. I Danmark er de fl este visitatorer uddannet som sygeplejersker. I England har de 
fl este en slags socialrådgiver (social worker) uddannelse. I Finland er visitatorerne 
ofte ledere inden for hjemmeplejen, mens hjemmehjælperne nogle gange selv laver 
visitationen i Norge.
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3.5 Kategoriseringssystemer i ældreplejen i Danmark, 
England og Norge

Vi har i dette kapitel gradvist indsnævret fokus fra hele verden til alle OECD-lande, 
til 16 europæiske OECD-lande, til seks nordeuropæiske OECD-lande (afsnit 3.4). 
Vi har endvidere gradvist indsnævret fokus fra ældreomsorg generelt til ældrepleje 
og hjemmepleje.
 I dette afsnit indsnævres fokus yderligere til en sammenligning af kategoriserings-
systemer, der anvendes til visitation inden for ældreplejen i de seks lande. Kriteriet for 
inddragelse har været, at der for det første skulle være en form for styring af katego-
riseringssystemerne på landsplan, og at det for det andet skulle være kategoriserings-
systemer til visitation inden for ældreplejen. På grundlag af en litteraturgennemgang 
er sammenligningen afgrænset til anvendelsen af kategoriseringssystemer inden for 
ældreplejen i Norge, England og Danmark. I disse tre lande foregår der en form for 
landsdækkende styring af kategoriseringssystemerne, som er ganske forskellig, men 
som ikke desto mindre er landsdækkende.
 Dette synes ikke at være tilfældet i Sverige og Finland. I Sverige har man haft et 
projekt i gang siden 2001 (samspråk) (Socialstyrelsen 2004; Socialstyrelsen 2001). 
Dette projekt er imidlertid først afsluttet med udgangen af 2004, og man er således 
endnu ikke gået i gang med at etablere et landsdækkende system. Samspråk er således 
som katalog stadig under udvikling, hvorfor det ikke inddrages i denne sammenlig-
ning.
 I Finland foregår der, så vidt vi har kunnet afdække, ikke nogen form for landsdæk-
kende styring af kategoriseringssystemer til visitation inden for ældreplejen, selvom 
det internationale system RAI er i brug i nogle plejehjem (Social- og helsedeparte-
mentet 2000, 94).
 I Holland anvendes et nationalt kategorisystem til dokumentation af behov og 
leveret service og omkostninger inden for ældreplejen (Rostgaard & Fridberg 1998, 
298; Social- og helsedepartementet 2000, 95-96). En nærmere beskrivelse af dette 
system på andet end hollandsk har imidlertid ikke kunnet fremskaffes, hvorfor en 
analyse er blevet fravalgt af ressourcemæssige årsager.

3.5.1   Overordnede kendetegn ved kategoriseringssystemerne i 
Danmark, England og Norge

I dette afsnit sammenlignes ligheder og forskelle i mellem systemerne i de tre 
lande på en række overordnede dimensioner. Eftersom kriteriet for inddragelse af 
systemerne i analysen har været, at der skulle være en form for styring af katego-
riseringssystemerne på landsplan, og at det skulle være kategoriseringssystemer 
til visitation inden for ældreplejen, udgør disse dimensioner nogle grundlæggende 
ligheder i systemerne.
 Når man analyserer ligheder og forskelle mellem forskellige landes systemer, er 
der naturligvis utallige dimensioner, man kan tage udgangspunkt i. Vi har i denne 
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analyse især bidt mærke i nogle forskelle, der forekommer væsentlige for en evalu-
ering af kategoriseringssystemet Fælles sprog i Danmark. Udgangspunktet har været 
at spørge, hvilke forskelle der rejser nogle perspektiver og peger på nogle mulige 
udviklingsretninger for det danske system. I sammenligningen er der særligt fi re 
forhold, som vi vil fremhæve som væsentlige for perspektivering og generering af 
ideer til fremtidige udviklingsmuligheder for det danske system. De fi re forhold kan 
sammenfattes i fi re spørgsmål:
1 Hvilken rolle spiller staten i udviklingen og organiseringen af kategoriserings-

systemerne?
2 Hvilke ydelser kategoriseres, og med hvilken detaljeringsgrad, i de tre landes 

kategoriseringssystemer?
3 Hvilke forskelle og ligheder er der i funktionsvurderingen i de tre lande?
4 I hvor høj grad inkluderer funktionsvurderingen viden fra forskellige professioner 

inden for social- og sundhedsvæsenet?

Ad 1) For det første spiller staten en langt mere aktiv rolle for kategoriseringssyste-
mernes udvikling og vedligeholdelse i Norge og England end i Danmark, om end 
den gør det på forskellig vis.
 I Norge er det social- og helsedirektoratet, der sammen med Norges statistik har 
stået for udviklingen af IPLOS (Individbaseret PLeie- og OmsorgsSystem), den norske 
pendant til Fælles sprog. Her er der lagt stor vægt på produktion af valid national sta-
tistik til planlægning og kontrol. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at IPLOS 
er obligatorisk for alle kommuner, og at data indtastet af visitatorer i kommunerne 
indgår direkte til Norges statistik. Der lægges således langt større vægt på, at systemet 
skal bidrage til at generere data til ledelsesinformation på såvel nationalt som lokalt 
niveau, end tilfældet, som vi skal se i kapitel 6, har været i Danmark.
 I England har staten også spillet en mere aktiv rolle, om end på en noget anden 
måde. Hovedintensionen med det engelske system er anderledes end i Norge og 
Danmark. Mens det i Norge og Danmark primært handler om at forbedre dokumen-
tationen og styringen af den kommunale ældrepleje,33 så er hovedintensionerne i det 
engelske system at skabe én indgang for brugerne til hele social- og sundhedssystemet 
(en såkaldt “Single Assessment Process”). Man har således langt større ambitioner 
med hensyn til, hvilke ydelser visitationsenhederne skal visitere til. Det, som vi vil 
fremhæve i denne forbindelse, er imidlertid statens rolle i forbindelse med udviklingen 
af kategoriseringssystemer. Staten udvikler ikke kategoriseringssystemer a la Fælles 
sprog, den akkrediterer lokalt udviklede kategoriseringssystemer. Det vil sige at den 
fastsætter nogle kriterier for, hvad der skal kendetegne sådanne systemer, for at de 
kan godkendes. Hvor statens rolle i Norge har været at udvikle og implementere et 
nationalt system, så har statens rolle i England været at akkreditere samt naturligvis at 
udvikle kriterier for denne akkreditering. Selve udviklingen af systemerne er foregået 
i et samspil mellem lokale myndigheder, private fi rmaer og i nogle tilfælde univer-
sitetsforskere. Der er den principielle fordel ved denne organiseringsform, at fordele 
og ulemper ved forskellige akkrediterede kategoriseringssystemer kan blive afprøvet 
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i praksis. Man får så at sige nogle exit-muligheder (Hirschman 1970), som man ikke 
har med et enkelt system. Et generelt problem vedrørende kategoriseringssystemer 
til visitation synes således at være, at der ikke er enighed blandt professionelle og 
eksperter om, hvilke systemer der fungerer bedst. I en sådan situation er der en vis 
risiko ved at investere alle ressourcer i et system, således som man har gjort i Norge 
og til dels også i Danmark. Man har ikke de exit-muligheder, som fl ere konkurrerende 
systemer giver.34

Ad 2) For det andet er der et bredere fokus på, hvilke ydelser der inkluderes i kate-
goriseringssystemerne i Norge og særligt i England, som vi har set ovenfor. Dette 
medfører, at den detaljerede beskrivelse af, hvilke ydelser der leveres i hjemmeple-
jen, er vanskelig at praktisere, da systemet i så fald bliver for komplekst. I Norge og 
England indebærer visitationen således en mindre detaljeret beslutning om, hvad der 
skal leveres. Til gengæld inkluderes en bredere vifte af serviceydelser i visitations-
processen. I Danmark er Fælles sprog primært udviklet med henblik på visitation til 
hjemmeplejen.
 I Norge er intensionen med IPLOS (Individbaseret Pleie- og OmsorgsSystem) ikke 
kun at visitere til hjemmehjælp, men til en bredere vifte af kommunal service over for 
alle voksne borgere både i eget hjem og på kommunale institutioner.35 Samtidig med 
det bredere fokus med inkluderingen af ydelser, der ikke beskrives i Fælles sprog, er 
ydelsesdelen mindre detaljeret med færre kategorier. Af de 23 variable på ydelsessiden 
i IPLOS bruges halvdelen til registreringer af ydelser, der ikke i Danmark henregnes 
til hjemmehjælp.36 (Social- og helsedirektoratet 2003a; Social- og helsedirektoratet 
2003b). I det norske IPLOS har man derfor en langt mindre detaljeret beskrivelse 
af de enkelte ydelser, og dermed en mindre detaljeret styring af leverandørerne via 
visitationsafgørelsen.
 Dette gælder i endnu højere grad i England. I det nationale “Current Summary 
Record” er der 30 forskellige mulige registreringer, hvor det kan registreres, at støtte/
service bliver leveret, at støtte/service er ikke afgjort, støtte/service ikke bliver leveret, 
eller at det ikke vides, om støtte/service leveres. Her registreres der ikke detaljer om 
hjemmehjælp. Registreringen omfatter en bredere vifte af service, end den gør i Fæl-
les sprog og IPLOS. Det registreres, om der leveres hjælp fra uformelle plejere, alle 
former for hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, fysioterapi, service fra en 
talepædagog, ergoterapi, diætist, tandlæge, psykoterapi, rådgivning, forskellige former 
for dagsophold, transport og pleje på plejehjem eller hospital. Det er tydeligt, at det 
er målet at registrere alle former for personlig service, en ældre person kan modtage 
i det engelske velfærdssystem.
 Der synes i nogen grad at være tale om et trade-off her mellem på den ene side en 
visitationsproces, som fastlægger detaljer for, hvad der skal leveres på nogle få om-
råder, som hjemmeplejen i Danmark, og på den anden side en visitationsproces, som 
fastlægger de fl este kommunale ydelser, som i Norge, eller i princippet alle offentlige 
velfærdsydelser, som i England, men som derfor også må være mindre detaljeret i 
fastlæggelsen af leverandørernes opgaver. Eftersom udviklingen i Danmark i øjeblik-
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ket går imod at inkludere fl ere offentlige ydelser i de kommunale visitationsenheder, 
vil man sandsynligvis skulle overveje en mindre detaljeret opgavebeskrivelse på de 
enkelte delområder.

Ad 3) For det tredje har man i Norge og England nogle mere detaljerede funktions-
vurderingskategorier end i det danske Fælles sprog.
 I IPLOS i Norge er der 52 variable til såvel funktionsevne som ydelser, og oplys-
ningerne om funktionsevne angives på 17 variable, hvor det i Fælles sprog i Danmark 
angives på 8 variable. Her er der, som i Fælles sprog, mulighed for at angive forskel-
lige niveauer af funktionsevne i forhold til hver variabel. I IPLOS er der imidlertid 
5 niveauer frem for de nuværende 4 i Fælles sprog I.37 Niveau 1 er forklaret som, at 
borgeren ikke har problemer med pågældende funktion, niveau 2 som, at borgeren 
har nogen problemer og på sigt kan få behov for hjælp, niveau 3 er den borger, der 
har middel problemer, niveau 4 betegner den borger, som har store problemer, og 
endelig niveau 5 betegner den borger, som ikke klarer funktionen. Niveau 1 og 2 er 
eksplicit beskrevet som de borgere, der ikke har behov for service. Niveau 3, 4 og 5 
beskriver den situation, hvor der i forhold til en variabel er behov for personbistand. 
Hvor der i Fælles sprog er en tydelig bestræbelse på ikke at etablere en systematisk 
sammenhæng mellem funktionsniveauer og tildeling af hjælp, tyder det på, at der er 
en sådan sammenhæng indlagt i IPLOS (Social- og helsedirektoratet 2003a; Social- 
og helsedirektoratet 2003b).
 I det nationale “Current Summary Record” i England sker der en indsamling af 
oplysninger om behov, der minder en del om funktionsvurderingen i Fælles sprog. 
Denne del af Current Summary Record er delt op på 6 hovedområder (personlig pleje 
og fysisk velvære, sanser, mentalt helbred, relationer til andre, sikkerhed og umid-
delbare omgivelser og ressourcer). Disse 6 områder har tilsammen 88 kategorier, 
hvor borgerens behov kan registreres. Disse områder bliver ikke, som i Fælles sprog 
og IPLOS, registreret med forskellige niveauer.38 Det, som kommer tættest på en 
vurdering af behov i niveauer, er opsamlingen på de ældres behov i evalueringen af 
behov og risiko. Her kan der registreres, om der er en kritisk risiko, en substantiel 
risiko, en moderat risiko eller en lav risiko (NHS Information Authority 2004).

Ad 4) For det fjerde, og direkte relateret til det foregående punkt, vil vi fremhæve, at 
man generelt har et bredere sigte med funktionsvurderingen i Norge, og særligt i Eng-
land, end tilfældet er i Danmark. I såvel Norge som England forsøger man at inkludere 
kliniske diagnoser og andre oplysninger om borgerens helbred i en brugerdatabase, og 
det, der svarer til Fælles sprogs funktionsvurdering, har således et bredere sigte, end 
tilfældet er med funktionsvurderingen i Danmark. Generelt er funktionsvurderingerne 
i Norge og England i højere grad tænkt tværfagligt med inddragelse af oplysninger 
fra sygehusvæsenet. Det er hensigten, at oplysninger fra forskellige professionsgrup-
per i social- og sundhedsvæsenet skal registreres ved hjælp af funktionsvurderingen. 
Der er således klare pendanter til udviklingen af elektroniske patientjournaler i det 
danske sygehusvæsen, men generelt er Danmark her handicappet af den manglende 
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koordinering på centralt plan mellem sundhedsvæsen og socialpolitik. Det er meget 
tydeligt, at England er længst i sammentænkningen af de to væsener. Hvor godt det 
fungerer i praksis, kan vi naturligvis ikke vurdere på grundlag af vore studier af 
hjemmesidetekster.
 I Norge registreres der således elementer, som ikke umiddelbart fi ndes i Fælles 
sprog. Det drejer sig om en registrering af, hvornår brugeren sidst er blevet vurderet 
af læge og tandlæge, hvis det er sket inden for de sidste 12 måneder. Desuden er der 
plads til at registrere koder for eventuelle medicinske diagnoser (Social- og helsedi-
rektoratet 2003a; Social- og helsedirektoratet 2003b).
 I England er “Current Summary Record” tænkt som et sæt data om hver bruger, 
som opsummerer de vigtigste informationer om vedkommende.39 Ideen er, at informa-
tionerne i “Current Summary Record” løbende bliver opdateret af de professionelle, 
som er i kontakt med brugeren. Kerneinformationerne indsamles imidlertid i forbin-
delse med en “Overview Assessment” (Department of Health 2004a; Department of 
Health 2004b; Department of Health 2004c; Department of Health 2004d).
 Vi har i ovenstående gennemgang af de fi re spørgsmål sammenlignet systemerne i 
Danmark, Sverige og Norge på en række forskellige dimensioner. Ligheder og forskelle 
på disse sammenligningsdimensioner er søgt sammenfattet i punktform i tabel 3.8.

Tabel 3.8: Sammenligning af kategoriseringssystemerne i Danmark, England og Norge

Dimensioner Danmark (Fælles 
sprog)*

England nationalt 
(Current Summary 
Record)** samt lo-
kale systemer

Norge (IPLOS)***

1. Hvilken rolle spil-
ler staten i udviklin-
gen og organiserin-
gen af kategorise-
ringssystemerne?

• Staten (social-
ministeriet) har 
fi nansieret mens

• Kommunernes 
Landsforening har 
stået for udviklin-
gen og sprednin-
gen af systemet, 
samt for rådgiv-
ning om systemets 
anvendelse

• Fælles sprog er 
frivilligt for den 
enkelte kommune, 
men der er få al-
ternativer, hvis 
man ønsker at 
indføre it

• Høj prioritering 
af dokumentation 
og sammenhæng 
mellem visitation 
og hjemmepleje

• Staten (NHS) har 
udviklet det over-
ordnede system 
CSR og akkredi-
terer lokalt udvik-
lede systemer

• Lokale myndig-
heder, private 
fi rmaer og uni-
versitetsforskere 
har udviklet for-
skellige systemer, 
hvoraf nogle er 
akkrediteret af 
staten (NHS)

• Lokale myndig-
heder har fl ere 
akkrediterede 
systemer at vælge 
imellem (exit-mu-
lighed)

• Høj prioritering 
af én indgang til 
social- og sund-
hedsvæsenet

• Staten (Social- og 
Helsedirektora-
tet) har udviklet 
og implementeret 
IPLOS

• Systemet er obli-
gatorisk for kom-
munerne

• 30 kommuner har 
været inddraget 
i udviklingen af 
systemet

• Høj prioritering af 
generering af va-
lide nationale data 
til ledelsesinfor-
mation nationalt 
og kommunalt
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Dimensioner Danmark (Fælles 
sprog)*

England nationalt 
(Current Summary 
Record)** samt lo-
kale systemer

Norge (IPLOS)***

2. Hvilke ydelser 
registreres, og med 
hvilken detaljerings-
grad, i kategorise-
ringssystemerne?

• Primært hjemme-
pleje, i begrænset 
omfang træning, 
hjemmesygepleje 
og anden ældre-
pleje

• 48 kategorier med 
primær fokus på 
hjemmepleje

• I princippet alle 
offentlige vel-
færdsydelser til 
ældre mennesker

• 30 kategorier med 
bred vifte af vel-
færdsydelser

• Alle former for 
kommunal ældre-
pleje

• 23 kategorier til 
alle former for 
kommunal ældre-
pleje

3. Hvilke forskelle 
og ligheder er der i 
funktionsvurderin-
gen i de tre lande?

• Mindst detalje-
ringsgrad

• 8 funktionskate-
gorier, hvor funk-
tionsevne vurderes 
på fi re niveauer

• Størst detalje-
ringsgrad

• 88 kategorier, hvor 
borgerens behov 
kan registreres. 
Ingen niveauvur-
dering, men en 
risikovurdering 

• Middel detalje-
ringsgrad

• 17 funktionskate-
gorier, hvor funk-
tionsevne vurderes 
på fem niveauer. 

4. I hvor høj grad 
inkluderer funk-
tionsvurderingen 
viden fra forskellige 
professioner inden 
for social- og sund-
hedsvæsenet?

• Kun oplysninger 
fra visitationspro-
cessen indgår

• Basisoplysninger 
fremskaffes ved 
en “Overview As-
sessment”

• Vurderinger fra 
andre profes-
sioner i social- og 
sundhedsvæsenet, 
herunder klinisk 
baggrund indgår i 
behovsbeskrivelse

• Oplysninger fra 
visitationsproces 
suppleres med 
oplysninger om 
klinisk baggrund 
(diagnoser) og 
andre vurderinger

Kilder:* Lützhøft 1998; Poulsen 2002 ** Department of Health 2004a; Department of Health 2004b, 
*** Social- og helsedirektoratet 2003a; Social- og helsedirektoratet 2003b.

Det understreges, at dataene for England og Norges vedkommende primært er baseret på de hensigter, 
der beskrives i dokumenter, vi har kunnet fremskaffe. For Danmarks vedkommende har vi et anderle-
des detaljeret kendskab til praksis.

3.6 Perspektivering af de sammenlignende analyser

Her i kapitel 3 har analyserne, efter en introduktion og et teoriafsnit, været organiseret 
som en tragt, hvor vi gradvist har bevæget os fra nogle globale tendenser vedrørende 
behov og betalingsevne for ældreomsorg via en række forskellige mellemstationer 
til en sammenligning af ældreplejens kategoriseringssystemer i Danmark, England 
og Norge.
 Kapitlet har været præget af tabeller og fi gurer, som beskriver forskelle mellem 
aspekter ved landenes ældreomsorg på en række forskellige dimensioner. Formålet 
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med at sammenligne disse dimensioner har været at perspektivere ældreplejens or-
ganisering i Danmark.
 Vi har undervejs i analyserne været inde på mange, efter vor opfattelse, spændende 
og interessante kontraster mellem de forskellige måder at organisere og tilvejebrin-
ge samfundets ældreomsorg på. Vi vil her i en afsluttende perspektivering særligt 
fremhæve tre forhold, som det, i vore øjne, er vigtige at have i erindring i de videre 
analyser af Fælles sprog og ældreplejens organisering i Danmark. De tre forhold kan 
formuleres i punktform:
1 Ældreomsorgens organisering og levering som en udfordring for den danske 

velfærdsstat
2 Arbejdsdelingen mellem uformel og formel ældreomsorg (ældrepleje)
3 Prioriteringen mellem forskellige formål med kategoriseringssystemerne i ældre-

plejen

Ad 1) Vi har i indledningen til dette kapitel redegjort for, hvorledes den voksende andel 
af ældre i befolkningen er en problemstilling, der er på dagsordenen i mange lande. 
Ud fra en demografi sk betragtning så vi i afsnit 3.3.1, at der synes at være tale om et 
globalt fænomen, som dog er mest fremtrædende i OECD-landene i de kommende 
årtier. Vi så, at Danmark, ud fra en sammenligning af demografi  og betalingsevne, 
ikke er blandt de lande, hvor problemet er størst. Vi så imidlertid også, i afsnit 3.3.2 
og 3.3.3, at der eksisterer en særlig nordisk model, hvor staten har det juridiske ansvar 
for de ældre, og hvor en relativt stor del af udgifterne til ældrepleje fi nansieres via 
skattebetaling. De nordiske lande er således klart topscorere blandt OECD-landene, 
hvad angår den andel af BNP, der går til offentlige udgifter til service rettet mod 
ældre og handicappede (se tabel 3.2, indikator 1).
 I forbindelse med den danske velfærdskommissions arbejde foregår der i disse år 
en debat om, hvor vidt den stigende andel af ældre i befolkningen udgør et problem 
for fremtidens velfærdsstat og om dette problems omfang. En del af denne debat har 
fokuseret på fi nansieringen af fremtidens pensioner. Jørgen Goul Andersen og Bent 
Greve argumenterer eksempelvis for, at den omlægning, der er sket af fi nansieringen 
af pensionsordningerne i Danmark over de seneste 20 år, medfører, at der ikke er 
noget nævneværdigt problem – at størsteparten af fremtidens pensionister vil være 
nettobidragsydere til fi nansieringen af fremtidens velfærdsstat (Goul Andersen & 
Greve 2004; Goul Andersen 2004).
 I bogen “13 udfordringer til den danske velfærdsstat” drøfter Jørn Henrik Petersen 
& Jesper Jespersen ligeledes problemstillingen (Petersen & Jespersen 2004, 183-199) 
om end ud fra en lidt anden vinkel. De er enige om, at Danmark, ud fra en realistisk 
vurdering af fremtidige scenarier for økonomisk vækst, næppe vil have problemer 
med at fi nansiere fremtidens udgifter til ældreomsorg. Problemstillingen er primært 
knyttet til fordelings- og skattepolitik. Her er de uenige. Hvis man, som Jørn Henrik 
Petersen, ser det som et problem med det høje danske skattetryk, vil ældreomsorgen 
i fremtiden skulle fi nansieres på en anden måde. Jesper Jespersen lægger vægt på, 
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at alle befolkningsgrupper også i fremtiden vil opleve en velstandsfremgang og ser 
ikke det høje skattetryk som noget stort problem.
 Resultaterne fra dette kapitels analyser kan bidrage til at perspektivere denne debat. 
For det første er meget af debatten fokuseret på fi nansieringsspørgsmålet. Her tyder 
denne undersøgelse på, at selvom fi nansieringen af pensioner ikke vil være noget stort 
problem, sådan som Jørgen Goul Andersen & Bent Greve argumenterer for, så udgør 
fi nansieringen af social- og sundhedsudgifter til ældre en voksende andel af samfundets 
samlede udgifter. Hvis man accepterer præmissen om, at det nuværende skattetryk er 
et problem, så udgør fremtidens fi nansiering af disse udgifter en udfordring.
 For det andet rejser undersøgelsens perspektiv et mere omfattende spørgsmål om, 
hvordan arbejdsdelingen mellem samfundets sektorer skal være, hvad angår såvel 
ældreomsorgens fi nansiering, som dens organisering og levering.

Ad 2) Et vigtigt resultat fra dette kapitels litteraturgennemgang har været den gentagne 
fremhævelse af den uformelle ældreomsorgs betydning. Den ældreomsorg, som ydes 
af ægtefæller og samlevere, børn, familie og socialt netværk, vurderes af komparative 
ældreforskere at udgøre den væsentligste andel af ældreomsorgen i de fl este samfund 
– måske med undtagelse af Danmark. I denne undersøgelse, hvor vi fokuserer på 
 ældreplejen, og her særligt på hjemmeplejen, er det et vigtigt forhold at være opmærk-
som på. I forhold til fremtidens organisering af ældreplejen i Danmark er det vigtigt at 
holde sig for øje, om der er et fornuftigt samspil mellem den uformelle ældreomsorg 
og den professionelle ældrepleje. Dette har også betydning for visitationsprocessen, 
hvor der er stor forskel på, i hvor høj grad ressourcer fra de ældres netværk inddrages 
i kriterierne for, hvilken afgørelse om hjemmepleje der træffes i de forskellige lande. 
I Danmark og en del andre lande er traditionen, at det kun er samleverens ressourcer, 
der i et vist omfang inddrages i en vurdering af, hvilke ydelser der er behov for.

Ad 3) For det tredje, og måske vigtigst i relation til en evaluering af Fælles sprog, er 
kontrasteringen af det danske Fælles sprog med kategoriseringssystemerne i Norge og 
England. Fælles sprog er, i langt højere grad end kategoriseringssystemerne i de øvrige 
lande, præget af et ønske om en bedre dokumentation og styring af hjemmeplejen. 
Det hænger sandsynligvis sammen med hjemmeplejens, i et komparativt perspektiv, 
usædvanligt fremtrædende rolle i den samlede ældrepleje. Denne undersøgelse peger 
på, at den høje prioritering af hjemmeplejen, som også kategoriseringssystemet Fælles 
sprog er præget af, er relativt unik for Danmark (se afsnit 3.3.2).
 Generelt går bestræbelserne i mange lande på at fremme en bedre sammenhæng i 
indsatsen over for de ældre imellem de forskellige enheder i social- og sundhedsvæse-
net. Særligt i England forsøger man at organisere visitationsprocessen som en proces, 
der er rettet mod samtlige ydelser inden for social- og sundhedsvæsenet. I Norge for-
søger man at organisere en visitationsproces, der er rettet mod hele den kommunale 
ældrepleje. Her er Danmark måske præget af den formelle arbejdsdeling mellem på 
den ene side sundhedsministerium, sundhedsstyrelse, amtsrådsforening og amter og 
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på den anden side socialministerium, servicestyrelse, Kommunernes Landsforening 
og kommuner (se afsnit 3.4.1). Vanskeligheden ved at fremme en bedre sammenhæng 
skærpes naturligvis af forskellige faglige traditioner i henholdsvis sundhedsvæsenet 
og socialvæsenet, men det gælder i alle lande.
 Hvor om alting er, så er det meget tydeligt, når man sammenligner kategoriserings-
systemerne i Danmark, Norge og England, at de er præget af forskellige prioriteringer 
(se afsnit 3.5.1). I Danmark har man tænkt snævert kommunalpolitisk. Den primære 
prioritering har været at skabe et visiteringsværktøj til hjemmepleje, der kunne fremme 
dokumentation af og sammenhæng mellem kommunalpolitiske beslutninger, indivi-
duel visitation og faktisk leveret hjemmepleje.
 I Norge har man i højere grad tænkt systemet som et nationalt styringssystem af 
den samlede kommunale ældrepleje, hvori hjemmeplejen naturligvis indgår. Man har 
lagt mere vægt på produktion af valid national statistik på ældreområdet, og man har 
lagt vægt på, at alle, eller i hvert fald de fl este, kommunale ældreplejeopgaver skulle 
visiteres igennem den samme proces. Derimod synes systemet mindre velegnet til en 
detaljeret styring af leveringen af hjemmepleje.
 I England har man ikke lagt den vægt på national statistikproduktion, som man har 
gjort i Norge. Her har den primære prioritering været at skabe en sammenhængende 
vurderingsproces, og systemet er således det af de tre systemer, der mest konsekvent 
forsøger at skabe en sammenhæng mellem de forskellige indsatser over for de ældre 
i social- og sundhedsvæsenet.
 Sammenligningen af systemerne tyder imidlertid på, at der er et trade-off mellem de 
forskellige prioriteringer for, hvad angår kategorierne til beskrivelse af ydelserne. Det 
er vanskeligt at lave et ydelseskatalog, der både kan bruges til den daglige arbejdsplan-
lægning i hjemmeplejen og samtidig kan beskrive alle de forskellige serviceydelser 
i ældreplejen eller for den sags skyld på hele social- og sundhedsområdet.
 For hvad angår funktionsvurderingen er det norske og engelske kategoriserings-
system betydeligt mere detaljeret og, særligt for det engelske systems vedkommende, 
beregnet til registrering af oplysninger fra forskellige professioner inden for social- og 
sundhedsområdet. Også her kunne der være inspiration at hente for en videreudvikling 
af det danske Fælles sprog.
 Afslutningsvis er der grund til at fremhæve statens meget forskellige rolle i for-
bindelse med udviklingen og implementeringen af kategoriseringssystemer inden for 
ældreplejen. I Danmark har staten fi nansieret projektet, men overladt udvikling og 
implementering til Kommunernes Landsforening. I Norge har staten stået for hele 
processen. I England har staten stået for udviklingen af det overordnede system. 
Derimod overlades udvikling og implementering af lokale styringssystemer til andre 
aktører. Her akkrediterer staten, at disse systemer lever op til visse minimumskrav. 
Herved eksisterer der en valgmulighed mellem forskellige systemer, der reelt er fra-
værende i Danmark og Norge. På et område, hvor der ikke er generel professionel 
enighed om, hvordan et kategoriseringssystem bedst konstrueres, har det den fordel, 
at de forskellige systemer kan blive prøvet af i praksis.
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Noter

 1 Dette kapitel bygger på Hansen & Olsen 2005. I forhold hertil er der foretaget en række ændrin-
ger og præciseringer, men substansen i analysen er i det store og hele bibeholdt. Vi har afstået 
fra en grundig redegørelse for metoden bag kapitlet, men henviser interesserede til ovenstående 
publikation.

 2 De tilsvarende engelske begreber er henholdsvis “home care”, “elder care” og “social care”.
 3 De relevante standardiseringssystemer indgår i funktioner, der svarer til dem, Fælles sprog 

indgår i, i den danske kontekst. 
 4 I denne defi nition er formel ældreomsorg (ældrepleje) kendetegnet ved både at være udført 

af lønnet personale, og ved at dette personale er ansat i en formel organisation. Familie eller 
venner, der måtte få et økonomisk tilskud til at pleje de ældre, inkluderes således ikke i defi -
nitionen på formel ældreomsorg (ældrepleje). Ældrepleje kan udføres af såvel offentlige som 
private organisationer.

 5 Sondringen mellem hjemmepleje (eller hjemmehjælp) og hjemmesygepleje er hverken teore-
tisk eller praktisk veldefi neret. Den har rod i lovgivning såvel som historisk betingede faglige 
demarkationslinier. For analyserne i nærværende kapitel er sondringen uden betydning.

 6 Med produktion menes både fi nansiering, organisering og udførelse.
 7 Denne defi nition er præget af et kendskab til, at ældreplejen i de fl este lande er decentralt or-

ganiseret i lokale offentlige enheder, og at leverandørerne relaterer sig til denne lokale enhed. 
Den enkelte leverandørorganisation kan dog være aktiv i fl ere lokale offentlige enheder.

 8 I kapitel 5 udvikles en detaljeret model med udgangspunkt i styringskædetanken.
 9 At udskille en visitationsproces så markant, som det gøres her i modellen, vil, i forhold til 

nogle lande, være en overfortolkning af denne proces’ distinkthed. Men undersøgelsen tyder 
på, at der er en generel tendens til, at visitationen i stigende grad er et fokuspunkt i forsøg på 
forbedring af styringen i ældreplejen på tværs af lande (Jacobzone 1999, 13). Dertil kommer, 
at visitationen er en funktion, som Fælles sprog har en stor direkte betydning for. 

 10 Interesserede i de metoder, der er anvendt til datagenerering, henvises til Olsen & Hansen 
2005. 

 11 I de mere udviklede regioner var befolkningsandelen af +60-årige i 1970 15 %, i 2000 20 %, 
i 2025 forventes andelen at blive 28 % og 33 % i 2050. I de mindre udviklede regioner var 
befolkningsandelen af +60-årige 6 % i 1970, 8 % i 2000 og forventes at blive 13 % i 2025 og 
21 % i 2050. I de mindst udviklede lande var andelen af +60-årige 5 % i 1970, 5 % i 2000, og 
den forventes at blive 6 % i 2025 og 12 % i 2050 (Mirkin & Weinberger 2001, 38).

 12 Institutioner for ældre vil blive benævnt plejehjem.
 13 Inkluderer kun plejehjem med personale (Jacobzone 1999, 29).
 14 Et opgørelsesproblem ligger bl.a. i sondringen mellem det sociale område og sundhedsområ-

det.
 15 Tallet fra New Zealand er meget lavt, men afspejler den markante nedskæring af den offentlige 

sektor, som er gennemført her. 
 16 Ved sammenligning mellem landene skal man huske, at behovet, indikeret ved andelen af +65-

årige, er meget forskelligt (se tabel 3.1). 
 17 I dette tal indgår også service for handicappede.
 18 I denne opgørelse er der kun 28 af de 30 OECD-lande, fordi Canada og Ungarn mangler. 
 19 Bettito & Plantenga 2004 når frem til næsten de samme konklusioner (Bettito & Plantenga 

2004, 86-90).
 20 Herunder også decentrale enheder som f.eks. kommuner. Offentlig og statsligt vil blive benyttet 

synonymt. 
 21 I forbindelse med hjemmepleje er der tale om to kategorier af organisationer. Dels organisa-

tioner hvor arbejdet udføres af frivillige og nonprofi torganisationer, hvor der er ansat afl ønnet 
personale. Ud fra defi nitionen af ældrepleje og hjemmepleje er der kun medtaget organisationer, 
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der har afl ønnet personale. Det typiske billede er, at i mange nonprofi torganisationer består 
arbejdskraften af både afl ønnet personale og frivillige. Det skønnes dog, at kernen af hjem-
meplejen, hvor den har et rimeligt stort omfang, vil være udført af afl ønnet personale.

 22 Figuren kaldes et Venn-diagram efter logikeren John Venn, der brugte diagrammet til at afgøre 
syllogismers logiske gyldighed (Den Store Danske Encyklopædi, 2004). Her repræsenterer de 
tre cirkler stat, marked eller civilsamfund. 

 23 I hvilken grad, en universel forsikringsordning skal ses som et udtryk for stat eller civilsamfund, 
kommer også an på, om midlerne er samlet ind via forsikringspræmier og subsidieret af staten. 
Her er det valgt at betragte universelle forsikringsordninger som en statslig fi nansiering.

 24 Det gælder dog kun varig ældrepleje. Ved midlertidig ældrepleje er der en vis brugerbetaling. 
I nogle danske kommuner er der endvidere mulighed for ekstra service via tilkøbsordninger, 
som ikke er gratis. 

 25 Der er en generel tendens til, at man søger en organisatorisk integrering af hjemmesygepleje 
og hjemmepleje. Blandt andet ved at tildelingen af de to typer af ydelser udføres af den samme 
person eller gruppe af personer (Hutten & Kerkstra 1996, 6; Leichsenring & Alaszewski 2004; 
Rostgaard & Fridberg 1998, 49).

 26 Oversat fra det engelske udtryk “social worker”. “Social worker” begrebet dækker funktioner, 
som i nogle lande er bredere end det, som svarer til en dansk socialrådgiver. Der vil her kon-
sekvent blive brugt termen socialrådgiver, fordi de sammenhænge, hvor der omtales “social 
workers”, er i forbindelse med visitations- og sagsbehandlingsfunktioner. I forhold til disse 
funktioner giver termen socialrådgiver bedre mening end andre alternativer f.eks. socialpæ-
dagog. 

 27 Informationerne om visitationsprocessens organisering er hentet i forskellige tekster, hvoraf 
nogle er fra slutningen af 1990’erne og således bygger på data tilbage fra midten af 1990’erne. 
Særligt organiseringen i Norge, og til dels også Holland, har det været svært at få pålidelig 
information om. For Norges vedkommende skyldes det, at mange sammenligninger omhandler 
EU-lande og derfor ikke medtager Norge. For Hollands vedkommende sproglige barrierer.

 28 Typisk omtales en visitator som care manager. Care manager-funktionen har i forhold til den 
danske visitatorfunktion mere præg af, at der er tale om en person, som er tilknyttet den enkelte 
ældre, og som har ansvaret for at koordinerer al den ældrepleje, der tildeles i forhold til denne 
ældre.

 29 Social worker.
 30 De største udgifter betales af det offentlige i alle landene. Brugerbetalingen dækker 10-20 % 

af omkostningerne.
 31 Ved tolkningen af dette afsnit bedes læseren være opmærksom på, at omfang og kvalitet af 

den pleje, man får tildelt, når man lever op til kriterierne, kan variere ganske meget fra land 
til land, men også inden for det samme land. Det varierer endvidere, hvilke behov der udløser 
en plejehjemsplads, hvilket har betydning for kompleksiteten i hjemmeplejens opgaver.

 32 Social worker.
 33 Dette er en kraftig forenkling. Se kapitel 5 for en analyse af intensionerne med Fælles sprog i 

Danmark.
 34 I Sundhedsstyrelsens introduktion af ICF-systemet (Sundhedsstyrelsen 2003, se kapitel 4) opfor-

drer man til at afprøve forskellige måder at operationalisere systemet og lægger sig ikke fast på 
bestemte anbefalinger. Dette skyldes en generel usikkerhed om, hvorledes sådanne funktions-
beskrivelser bedst operationaliseres. ICF står for “International Classifi cation of Functioning, 
Disability and Health” og anbefales af WHO (2005) – se http://www3.who.int/icf/

 35 Dog er læger, børneværn, skolesundhedstjeneste og økonomisk vejledning/bistand ikke med-
taget (Social- og helsedirektoratet 2003a; Social- og helsedirektoratet 2003b).

 36 Til sammenligning har Fælles sprog på ydelsessiden 14 overkategorier, 48 underkategorier på 
første niveau og 148 kategorier på andet niveau. I 1998 anbefalede man at bruge de 48 katego-
rier som fælles standard. Disse kategorier handler hovedsageligt om hjemmehjælp.
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 37 I det nye Fælles sprog II er der dog ligeledes 5 niveauer (Kommunernes Landsforening 
2004).

 38 I forbindelse med Current Summary Record er der lavet et Assessment Process Dataset, som 
giver en skabelon til registreringen af de ovenstående informationer. Her er der taget udgangs-
punkt i No. 7 fra 28.01.2004, som er den seneste version, som er tilgængelig på Internettet. 

 39 Tidligere blev “Current Summary Record” benævnt: “Current Assessment Summary”.
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4.  Standardisering og individualisering 
– et paradoks?

Umiddelbart kan de foregående kapitlers beskrivende analyse af to samtidige tendenser 
inden for ældreplejen til både individualisering og standardisering forekomme para-
doksal. Hvordan kan man både individualisere, hvilket indebærer en bestræbelse på 
tilpasning til unikke individer, og standardisere, hvilket indebærer en bestræbelse på 
at ensarte, på samme tid? Der er tilsyneladende tale om udviklingstendenser, som er 
selvmodsigende – paradoksale udviklingstendenser. Disse udviklingstendenser kan 
meget vel udvikle sig til dilemmaer for de politiske og administrative beslutningsta-
gere. Man tvinges til enten at individualisere, hvilket kan gå ud over retssikkerhed 
og gennemskuelighed og kan være ganske dyrt, eller at standardisere, hvilket går ud 
over den fl eksible tilpasning til unikke individer. Det er dette tilsyneladende paradoks, 
der analyseres i dette kapitel.
 I den historiske analyse i kapitel 2 blev der argumenteret for, at der er en klar ten-
dens i ældreplejens organisering i de seneste årtier, og i øvrigt i den offentlige sektor 
mere generelt, til i langt højere grad end tidligere at tilpasse ydelserne og indsatsen 
til de enkelte individer.
 Der har været en generel bestræbelse på fl ere og fl ere områder i den offentlige 
sektor til at gå væk fra masseproducerede ensartede ydelser og gå i retning af mere 
individualiserede ydelser, der er tilpasset det enkelte menneskes unikke behov (Roth-
stein 1998). Individualisering er så at sige blevet en international trend i organiseringen 
af den offentlige sektor. Det kommer, i Danmark, til udtryk i forsøg på at etablere 
frit valg på stadig fl ere områder, det kommer til udtryk i individuelle handlingspla-
ner på arbejdsformidlingen, det kommer til udtryk i krav om individuel tilpasning af 
undervisningen i folkeskolen, og, særligt relevant i denne sammenhæng, det kommer 
til udtryk i såvel frit valgs ordninger som lov om fl eksibel hjemmehjælp inden for 
ældreplejen.
 På samme tid sker der imidlertid også en bevægelse i retning af standardisering 
i samfundet. I kapitel 1 blev der redegjort for, hvordan standarder og standardise-
ringsprocesser er en af de vigtigste ordningsformer i moderne samfund (Brunsson 
1998; Brunsson & Jacobsson 2001). Uden standarder for tid kan vi ikke synkroni-
sere vore ure, uden internationale standarder for elektricitet kan vi ikke bruge vore 
elektriske apparater i andre lande. Globale standarder er så at sige en forudsætning 
for globalt samarbejde, ligesom nationale standarder er en forudsætning for nationalt 
samarbejde. I kapitel 2 så vi, hvorledes de første initiativer til Fælles sprog blev sat 
i gang ud fra ønsket om at indføre it i ældreplejen. Forudsætningen herfor var netop 
en standardisering af kommunikationen inden for ældreplejen – udviklingen af et 
fælles sprog. I kapitel 3 så vi, at standardiseringen, som Fælles sprog er et eksempel 
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på, ikke er et isoleret dansk fænomen. Der foregår også i andre lande og i forskellige 
internationale sammenhænge bestræbelser på at udvikle fælles standardiserede klas-
sifi kationssystemer inden for sundhedsvæsenet generelt1 og ældreplejen specifi kt. I 
den danske ældrepleje ser vi det blandt andet i lov om kvalitetsstandarder på ældre-
området fra 1998, mens lov om frit leverandørvalg, der trådte i kraft 1. januar 2003, 
er et eksempel på en lovgivning, der rummer elementer af såvel standardisering som 
individualisering.

4.1 Dilemmaer og paradokser

En situation som kendetegnes af både standardisering og individualisering kunne tyde 
på, at beslutningstagere står over for et dilemma. Et dilemma er en situation, hvor man 
tvinges til at vælge mellem to muligheder, og hvor det indebærer noget betænkeligt, 
uanset hvilket valg man træffer.
 Det er da også tydeligt fra vores fokusgruppeinterviews (Jørgensen & Hansen 
2005), at mange socialdirektører oplever at stå i sådanne dilemmaer. Man oplever, 
at politikerne på den ene side vil have effektivitet og dokumentation for, hvad skatte-
yderne får for deres penge og på den anden side selvkørende fl eksible hjemmehjælpere, 
der tilpasser ydelserne til individuelle behov. Man oplever, at de to krav indebærer 
to forskellige, modsætningsfyldte, måder at styre ældreplejen på.
 Begreberne dilemma og paradoks er beslægtede. En paradoksal påstand er en på-
stand, der tilsyneladende er selvmodsigende. Nogle paradokser viser sig at være falske. 
Gennem en nærmere analyse kan man vise, at påstanden alligevel ikke var selvmodsi-
gende – at “tilsyneladende” netop kun var tilsyneladende. Begrebet dilemma er knyttet 
til situationer, hvor man må træffe et valg – en beslutning – mellem to muligheder. 
Dilemmaet består i, at uanset hvilket valg man træffer, så indebærer det noget betænke-
ligt. Hvad der er betænkeligt er uløseligt knyttet til de normer og situationsforståelser, 
som de aktører, der er direkte eller indirekte involveret i beslutningssituationen og dens 
konsekvenser, er bærere af. Mange af de situationer, vi oplever som dilemmaer, er altså 
ikke objektive dilemmaer, men er dilemmaer, fordi de involverede aktører ser dem 
som sådanne. De to begreber er beslægtet på den måde, at hvis et paradoks indebærer 
en påstand om to modsatrettede tendenser, der tilsyneladende udelukker hinanden, så 
kan det føre til dilemmaprægede beslutningssituationer.
 Den mest kendte illustration af et dilemma er valget mellem “pest eller kolera”, 
altså et valg mellem to onder. Det er imidlertid ikke den type dilemma, der er tale 
om her. Her er der tale om, at der er to arbejdsformer (standardisering og individua-
lisering), som man ifølge fremherskende opfattelser begge bør fremelske, og som 
tilsyneladende udelukker hinanden. Der er altså tale om et dilemma af typen: “Man 
kan ikke både blæse og have mel i munden”.
 Organisatorisk kan sådanne dilemmaer i princippet opløses eller håndteres ved at 
adskille dem på fi re grundlæggende måder: i tid, i rum, i tale eller i opgave.2
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Adskillelse i tid sker ved at standardisere i en periode og individualisere i en 
anden periode. For ældreplejen kunne det eksempelvis betyde, at man i nogle perio-
der lagde mest vægt på standardisering, mens man i andre perioder, for eksempel i 
valgkampe, lagde mest vægt på individualisering. Adskillelse i rum kan foregå ved 
at lade nogle organisatoriske enheder standardisere og andre organisatoriske enheder 
individualisere. For ældreplejen kunne et eksempel være, at man lagde mest vægt 
på standardisering i visitationen, mens man lagde mere vægt på individualisering i 
de udførende enheder. Adskillelse i tale, også kaldet organisatorisk hykleri (Bruns-
son 1989), indebærer, at de, der udtaler sig på organisationens vegne, siger en ting, 
mens de ansatte, der skal udføre arbejdet, gør noget helt andet. For ældreplejen 
kunne et eksempel være, hvis man i politikernes tale lagde meget vægt på fl eksibi-
litet og individuelt tilpassede ydelser, mens man i ældreplejens praksis gennemførte 
en stram standardisering. Adskillelse i opgaver indebærer, at nogle funktioner og 
opgaver standardiseres, mens andre opgaver individualiseres. I ældreplejen kunne 
et eksempel være, hvis den lettere hjemmepleje standardiseres, mens den tungere 
hjemmepleje individualiseres. Et andet eksempel er opgaveadskillelse forårsaget 
af den vertikale arbejdsdeling i kommunerne, hvor politiske og administrative be-
slutningstagere har brug for at vide omtrent, hvor mange “kategori 4 ældre” der er 
blandt hjemmehjælpsbrugerne, mens hjemmehjælperne har brug for at vide nogle 
helt specifi kke ting om bestemte ældres særlige situation.
 Endelig er de fi re adskillelsesmetoder ikke gensidigt udelukkende, og forskel-
lige kombinationsløsninger kan tænkes. Eksempelvis løses bestemte opgaver ofte af 
bestemte organisatoriske enheder, og den rumlige og opgavemæssige adskillelse vil 
derfor ofte være sammenfaldende. I ældreplejen kunne eksemplet være visiteringsop-
gavens udskillelse i en særlig organisatorisk enhed. Som vi senere skal se i kapitel 6, 
er det især i visitationsprocessen og visitationsafgørelsen, at Fælles sprog har fundet 
anvendelse.

4.2 Standardisering

Standardisering er, i en vis forstand, ikke et nyt fænomen i den offentlige sektor. 
Valdemar Sejrs Jyske lov fra 12413 indledes således med ordene “med lov skal land 
bygges”, og hele forestillingen om et retssamfund med fælles regler, der gælder for 
alle, er netop et udtryk for, at ensartede regler, normer og standarder udgør nogle 
grundpiller i de fl este samfund.
 I kapitel 1 defi nerede vi standardisering som den proces, igennem hvilken man 
udvikler, formelt beslutter og tilegner sig et bestemt regelsæt. Ud fra denne generelle 
defi nition kan lovgivningsprocesser opfattes som en af fl ere former for standardise-
ringsprocesser. Men standarder er ikke nødvendigvis love. Der fi ndes standarder, 
som ikke er lovfæstede, som Fælles sprog er et eksempel på. Til forskel fra nationale 
love er mange standarder ikke som udgangspunkt afgrænset af organisatoriske eller 
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geografi ske grænser. Mange standarder formuleres med henblik på at udgøre regelsæt, 
der kan anvendes på tværs af organisatoriske og/eller geografi ske demarkationslinier. 
I nogle lande kan sådanne standarder være autoriseret gennem national lovgivning, 
mens de i andre lande håndhæves gennem andre mekanismer. Love kan således ses 
som en form for autoriserede standarder. I såvel love som andre former for standarder 
forsøger man, gennem nogle eksplicit formulerede regler, at skabe en mere ensartet 
praksis.
 Der er dog en vigtig forskel på de sanktioneringsmuligheder, der ligger bag love 
og andre former for standarder. Stater kan idømme bøder, fængsle, lukke aktiviteter 
og eller (i nogle lande) ligefrem henrette aktører, som ikke efterlever loven.
 Standardiseringsorganisationer har ikke de sanktionsmekanismer til rådighed, 
som stater har. I nogle tilfælde har de autorisation til at certifi cere, at bestemte 
virksomheder lever op til de krav, der kræves af standarden. I sådanne tilfælde kan 
en sanktion være at fratage de aktører, som ikke længere lever op til standarden, 
retten til at reklamere med den. Det gælder eksempelvis ISO 9000-serien af stan-
darder for produktionsvirksomheders kvalitetsstyring.4 I sådanne tilfælde leverer 
standardiseringsorganisationen et kontrolapparat og en garanti, som sikrer, at de 
organisationer, der reklamerer med at leve op til en bestemt standard, rent faktisk 
også lever op til nogle ensartede standarder. I Danmark er den centrale standar-
diseringsorganisation Dansk Standard, der tilbyder standarder på en lang række 
tekniske områder.5

 I andre tilfælde håndhæver standarden så at sige sig selv i kraft af netværksafhæn-
gigheder. Hvis man er kommet til at stille sit ur forkert, bliver man hurtigt mindet 
om det, når man møder på arbejde. Hvis man producerer lamper, der ikke overholder 
bestemte elektriske standarder, bliver de vanskelige at afsætte. I dag kan vi, ved hjælp 
af den nye informationsteknologi, kommunikere med mennesker på den anden side 
af jordkloden gennem e-mails og telefoner. Men forudsætningen for disse nye kom-
munikationsmuligheder er nogle fælles internationale standarder for såvel hardware 
som software.
 Hvis der ikke foregår nogen certifi cering eller kontrol, og hvis netværksafhæn-
gigheder ikke sætter sig igennem, kan en standard nemt miste den betydning, den 
oprindeligt havde. Det gælder særligt, hvis standarden signalerer nogle bestemte 
positive værdier, som man gerne vil associeres med. Så kan mange forskellige orga-
nisationer nemlig reklamere med, at de efterlever standarden, uden at der foregår en 
egentlig kontrol med, at dette er tilfældet. De positive værdier er så at sige gratis, og 
standardiseringen sker kun på overfl aden som et sprogligt fænomen, der dækker over 
mange forskellige praksisformer.6

 Udviklingstendenser i retning af øget globalisering7 på tværs af landegrænser og 
kontinenter skaber plads til, og forudsætter samtidig, udviklingen af globale standar-
der. I de seneste årtier har den informationsteknologiske revolution sat gang i globale 
standardiseringsprocesser inden for såvel hardware som software. De nye informati-
onsteknologier skaber nye former for netværksafhængigheder og sætter nye standarder 
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for kommunikationsstrukturer (sprogets opbygning) og kommunikationsprocesser 
(sprogets anvendelse). Som vi tidligere har set, var det ønsket om indførelse af de 
nye informationsteknologier inden for ældreplejen, der satte gang i udviklingen af 
Fælles sprog.
 I den offentlige sektor skaber lovgivning og standarder i fællesskab et pres i 
retning af ensartede ydelser. Det forventes, at den offentlige sektor, ved leveringen 
af serviceydelser, lever op til en lang række standarder, såsom lighed for loven, at 
visse kvalitetskrav er opfyldt, ekstern dokumentation af præstationer og resultater, 
etc.

4.2.1   Hvad kendetegner Fælles sprog som standard?

Fælles sprog blev beskrevet i kapitel 1, og de specifi kke kendetegn ved systemet 
behandles mere indgående i kapitel 5. Her skal der alene fokuseres på nogle centrale 
kendetegn ved Fælles sprog som en standard. Indledningsvis gentages de helt over-
ordnede kendetegn ved Fælles sprog dog.
 Fælles sprog er et kategorisystem, som er tiltænkt at tjene som en standard, samt 
retningslinier for anvendelse heraf, der er godkendt og anbefales af Kommunernes 
Landsforening, til anvendelse inden for det kommunale ældreområde. Fælles sprog 
I består af tre dele:
1 Et skema og retningslinier for anvendelsen heraf i en funktionsvurdering, hvor 

potentielle brugeres behov vurderes,
2 Et skema og retningslinier for anvendelsen heraf i et ydelseskatalog, der beskriver 

kommunernes forskellige former for indsats, samt
3 En liste med nøgletalskategorier, der bør opgøres ensartet på området.

Fælles sprog er udviklet, besluttet og anbefalet af Kommunernes Landsforening, der 
således må betegnes som standardiseringsorganisationen bag Fælles sprog.
 Som standardiseringsorganisation har Kommunernes Landsforening stået for ud-
viklingen og udbredelsen af Fælles sprog. En projektgruppe, fi nansieret af socialmi-
nisteriet og organisatorisk placeret i Kommunernes Landsforening, har udviklet og i 
1998 udgivet det endelige katalog med Fælles sprogs kategorier. Der er i forlængelse 
heraf, i efteråret 1998, uddannet et korps på 12 instruktører i anvendelsen af Fælles 
sprog. Fra januar til april 1999 gennemgik mere end 600 ansatte i den kommunale 
ældrepleje, primært medarbejdere med visitationsopgaver, et af de i alt 30 grund-
kurser, der blev afholdt i denne periode. I årene efter fortsatte bestræbelserne på at 
udbrede Fælles sprog, og i spørgeskemaundersøgelsen fra foråret 2004 angiver 83 
% af respondenterne, at kommunen anvender Fælles sprog. Undersøgelsen tyder på, 
at årene 1999 og især 2000 var de år, hvor fl est kommuner valgte at gå over til at 
anvende Fælles sprog i ældreplejen. I kraft af KL’s indsats må Fælles sprog derfor i 
dag betegnes som en standard, der har fået udbredelse som den dominerende standard 
inden for sit anvendelsesområde i den kommunale ældrepleje.
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 Kommunernes Landsforening er imidlertid ikke først og fremmest en standardi-
seringsorganisation. Kommunernes Landsforening har som grundlæggende opgave 
at servicere og vejlede kommunerne samt at varetage kommunernes fælles interesser 
over for staten. Fælles sprog udgør en meget lille del af Kommunernes Landsfor-
enings samlede aktiviteter. Der foregår ikke nogen certifi cering eller auditering af 
de kommuner, som anvender Fælles sprog. De kan vælge at anvende Fælles sprog, 
hvis de ønsker det. Kommuner, der udtaler, at de anvender Fælles sprog, har således 
typisk forskellige måder at anvende Fælles sprog på. Fælles sprog centeret ved Kom-
munernes Landsforening har ind imellem udtalt sig kritisk, i generelle vendinger og 
uden at nævne navne, om nogle kommuners anvendelse af Fælles sprog. Til forskel 
fra mange standardiseringsorganisationer ser de det imidlertid ikke som deres rolle at 
kontrollere og certifi cere bestemte måder at anvende Fælles sprog på. Dette hænger 
sandsynligvis sammen med Kommunernes Landsforenings generelle rolle i forhold 
til kommunerne. Man servicerer og anbefaler i forhold til kommunerne. Man kontrol-
lerer og certifi cerer8 ikke.
 Kommunernes Landsforening har oprettet et Fælles sprog center med 2-3 medar-
bejdere tilknyttet, der siden 2001 har arbejdet med at udvikle et Fælles sprog II. Også 
denne aktivitet er fi nansieret af socialministeriet. Standarden Fælles sprog kendetegnes 
således ved at være under forandring i disse år.
 Fælles sprog er kendetegnet ved at være afgrænset til Danmark. Ambitionen har 
været at udbrede den i den danske kommunale ældrepleje, og her især den kommu-
nale hjemmepleje. Den er inspireret af standarder i andre lande, blandt andet Gerix i 
Norge, men den fi ndes kun i Danmark i dens nuværende form. I Fælles sprog II har 
man ambitioner om at udvide Fælles sprog, således at det bedre kan omfatte kom-
plekse plejeydelser (sygeplejeydelser) samt trænings- og aktivitetsydelser. I Fælles 
sprog II har man endvidere anvendt den internationale standard ICF, der er godkendt 
og anbefales af WHO, som grundstruktur. Denne internationale standard er gradvist 
ved at vinde indpas på ældreplejeområdet. Ikke desto mindre har også Fælles sprog 
II sin helt unikke danske kommunale opbygning.
 Det er kendetegnende for Fælles sprog, at behov og ydelser søges kvantifi ceret i 
henholdsvis funktionsniveau og tid. Behov opgøres i Fælles sprog I i fi re funktions-
niveauer9 på hvert enkelt af de otte funktionsområder i den såkaldte funktionsvurde-
ring. På grundlag heraf foretages en vurdering af, hvilke ydelser den enkelte bruger 
er berettiget til. Disse ydelser kvantifi ceres i tidsenheder, ud fra hvilke der beregnes 
en samlet vejledende tid for ydelserne.
 Det er endvidere kendetegnende for standarden Fælles sprog, særligt Fælles 
sprog I, at den som udgangspunkt ikke er særligt præcis. Hermed menes, at der 
ikke, fra Fælles sprog centerets side, eksisterer særligt præcise skriftlige anvisninger 
på, hvorledes man afgrænser de enkelte kategorier fra hinanden. Der er betydelig 
uklarhed om, hvordan man eksempelvis skelner mellem funktionsniveau 1, 2 og 3 
i funktionsvurderingen. En del af disse uklarheder afklares ved mundtlige drøftel-
ser mellem instruktører og visitatorer og gennem drøftelser mellem visitatorerne 
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internt i kommunerne, men disse afklaringer samles tilsyneladende ikke op i form 
af skriftlige anvisninger på landsplan.10 På grund af den manglende præcision i den 
landsdækkende styring af standarden er der grund til at tro, at Fælles sprog i en vis 
forstand ikke er en national, men nærmere en kommunal, standard. At man med 
andre ord i de forskellige kommunale visitationsenheder har udviklet egne lokale 
standarder for den præcise afgrænsning af Fælles sprogs forskellige kategorier. Hvis 
man i betydeligt omfang anvendte Fælles sprog til mellemkommunale sammenlig-
ninger, kunne dynamikken i sådanne sammenligningsprocesser bidrage til en mere 
ensartet praksis. Som vi senere skal se i kapitel 6, er anvendelsen af Fælles sprog 
til mellemkommunale sammenligninger imidlertid yderst sparsom. På trods af den 
sandsynlige kommunale variation er der dog næppe nogen tvivl om, at introduk-
tionen af Fælles sprog har medført en betydelig standardisering af hjemmeplejens 
praksis.
 Fælles sprog I indgår som grundstruktur i 8 af de 10 IT-systemer, der anvendes 
på ældreplejeområdet i kommunerne.11 Disse IT-systemer har gradvist vundet indpas 
i kommunerne i de senere år. I foråret 2004 angav 91 % af respondenterne blandt 
visitatorerne i projektets spørgeskemaundersøgelse således, at de anvendte et af de 
10 systemer. De fl este af disse IT-systemer er indført i perioden 2000 til 2003. Man 
må således sige, at Fælles sprog standarden i høj grad sætter sig igennem i kraft af 
netværksafhængigheder. Hvis man ønsker et IT-system, må man tage Fælles sprog 
med i købet. I spørgeskemaundersøgelsen angiver 50 % af cheferne således (Hansen 
et al. 2004, spørgsmål 5i i chefskema), at det havde stor/meget stor betydning for 
indførelsen af Fælles sprog.
 Fleksibilitet har været indbygget i tilpasningen af Fælles sprog fra starten. Man har 
hele tiden lagt op til, at kommuner kunne lægge til og trække fra i den grundstruktur, 
som Fælles sprog er opbygget efter. Her har traditionen for kommunalt selvstyre 
spillet ind i det oprindelige oplæg til Fælles sprogs implementering. Fleksibiliteten 
i Fælles sprogs indførelse har sandsynligvis bidraget til dets udbredelse. Den har 
også medvirket til, at der er udviklet lokale varianter af Fælles sprog, hvor der er 
lagt kategorier til og trukket kategorier fra. Det synes særligt at gælde på ydelses-
siden af Fælles sprog. Af spørgeskemaundersøgelsen (Hansen et al 2004, visitator 
spørgsmål 10) fremgår det, at 27 % af kommunerne har tilføjet nye underkategorier 
under KL-kategorierne i ydelseskataloget, mens 17 % har tilføjet nye kategorier ved 
siden af KL’s kategorier i ydelseskataloget. For funktionsvurderingen er %-tallene 
noget lavere, men der er stadig en del af de kommuner, som anvender Fælles sprog, 
der har foretaget ændringer heri.
 Ovenstående gennemgang kan sammenfattes i syv kendetegn ved Fælles sprog 
som standard (Tekstboks 4.1).
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Tekstboks 4.1: Syv kendetegn ved Fælles sprog som standard

Syv kendetegn ved Fælles sprog som standard

1. Organisationen bag Fælles sprog, Kommunernes Landsforening, har først og frem-
mest udviklet og lavet kampagner for udbredelsen af Fælles sprog. Organisationen ser 
det ikke som sin opgave at kontrollere, at Fælles sprog anvendes på en ensartet måde

2. Fælles sprog er under stadig kritik og forandring. Den er meget langt fra at være en 
fast og uforanderlig standard, der tages for givet

3.  Fælles sprog er formuleret som en national standard til anvendelse i Danmark. Der 
er ikke gjort forsøg på at internationalisere den. I Fælles sprog II har man dog anvendt 
den globale standard ICF* som grundstruktur i funktionsvurderingen, men der er stadig 
tale om en unik dansk standard

4. Behov og ydelser kvantificeres i Fælles sprog i henholdsvis funktionsniveau og 
tid

5. En manglende præcision i afgrænsningen af de forskellige kategorier ved Fælles 
sprog I medfører, sammen med den manglende kontrol og erfaringsopsamling på tværs 
af kommuner, at der må forventes betydelige mellemkommunale forskelle i det præcise 
indhold i de forskellige kategorier. Dette forstærkes af den sparsomme anvendelse af 
data frembragt ved hjælp af Fælles sprog til mellemkommunale sammenligninger, som 
fremgår af analyserne i kapitel 6

6. Fælles sprog I anvendes i 8 ud af 10 IT-systemer i den kommunale ældrepleje, hvilket 
medfører, at det for mange kommuner har været en forudsætning for at indføre IT

7. Fælles sprog er kendetegnet ved en fleksibilitet, der gør, at man kan tilføje og fjerne 
kategorier og underkategorier, hvilket en del kommuner har gjort

* ICF står for “International Classification of Functioning, Disability and Health” se 
http://www3.who.int/icf/

4.3 Individualisering

Den anden hovedtendens, som vi indledte dette kapitel med at fremhæve, er tendensen 
til at individualisere den offentlige sektors ydelser. Hermed menes i denne sammen-
hæng en tendens til at gå bort fra masseproducerede ensartede ydelser og i retning 
af mere individuelt tilpassede ydelser i den offentlige sektor. Begrebet er således i 
familie, men ikke identisk, med det sociologiske individualiseringsbegreb.
 I den sociologiske tradition er begrebet individualisering blevet anvendt til at be-
tegne den store samfundsmæssige proces, der indebærer en nedbrydning af individets 
traditionelle bånd til familie, klasse og fællesskaber, men også dannelsen af individet 
som social enhed med bestemte rettigheder og ansvar. Individualiseringsprocessens 
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start knyttes ofte historisk til dannelsen af det moderne samfund i 1800-tallet med 
urbaniseringen og industrialiseringen som centrale drivkræfter. I nyere sociologiske 
teorier betones både individualiseringens omkostninger og muligheder på det sam-
fundsmæssige og individuelle plan. Som omkostning fremhæves tabet af en stabil 
social identitet og en hermed forbunden oplevelse af rodløshed, usikkerhed og selv-
optagethed. Som mulighed fremhæves befrielsen fra begrænsende sociale bånd og 
forskrifter til fordel for individets frihed til løbende at skabe og vælge sin identitet 
og livsbane.
 Med til individualiseringsbegrebet hører en opfattelse, eller ideologi, der ser det 
enkelte menneske som et unikt individ, der også bør behandles som et sådant. Af 
relevans i denne sammenhæng er, at man inden for aldringsforskning taler om, at 
mennesker bliver mere og mere forskellige med alderen.
 Der kan være grund til i denne sammenhæng at fremhæve, at individualisme og 
individualisering er væsensforskellig fra egoisme. I individualismen ligger der en 
tendens til at dyrke eller påskønne den enkeltes særpræg, mens der i egoismen ligger 
en tendens til at dyrke “enhver er sig selv nærmest”-holdninger. Den omsiggribende 
individualisering er således ikke det samme som en omsiggribende egoisme. Den be-
grebsmæssige modpol til individualisme er kollektivisme, mens den begrebsmæssige 
modpol til egoisme er altruisme. Man kan således udmærket forestille sig altruistiske 
individualister, ligesom man kan tænke sig kollektivistiske egoister.12 I tabel 4.1 il-
lustreres de fi re mulige kombinationer af de fi re begreber.

Tabel 4.1: Individualisme, kollektivisme, egoisme og altruisme

Egoisme Altruisme

Individualisme Individualistiske egoister Individualistiske altruister

Kollektivisme Kollektivistiske egoister Kollektivistiske altruister

En individualistisk altruist kan, med udgangspunkt i Kants kategoriske imperativ,13

agere ud fra den grundindstilling, at alle mennesker bør behandles som unikke in-
divider. Når man kræver en individuel behandling for sig selv og sine nærmeste, 
gør man det således ud fra et ønske om, at alle bør have ret til en sådan behandling. 
En kollektivistisk egoist kan være ligeglad med, hvordan andre grupper behandles, 
når bare den gruppe, man selv tilhører, får en ordentlig behandling. Mere generelt 
karakteriserer sondringen mellem individualister og kollektivister en deskriptiv son-
dring mellem forskellige opfattelser af selvet og dets relation til omverdenen (selvets 
identitet), mens sondringen mellem altruister og egoister er af moralsk karakter og 
handler om, ud fra hvilke intentioner man bør agere i verden.
 Hvorom alting er, så kan vi iagttage en tendens i retning af mere individuelt til-
passede ydelser i den offentlige sektor, hvilket må tolkes som et led i mere generelle 
individualiseringstendenser i samfundet.
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4.4 Standardisering og individualisering i ældreplejen – et 
paradoks?

Ældreplejen står således over for to samtidige tilsyneladende modsatrettede tendenser 
i retning af henholdsvis standardisering og krav om ensartethed, individualisering og 
krav om individuel tilpasning til unikke individer. Ældreplejens ledelse står tilsynela-
dende over for et paradoks, der kan udvikle sig til ledelsesmæssige dilemmaer.

4.4.1   Fem nyere eksempler på standardisering og individualisering i 
ældreplejens organisering

Kan man opnå retssikkerhed14 og standardisering, samtidig med at man opnår fl ek-
sibilitet og individualisering? Eller formuleret på en anden måde: Er det muligt at 
adskille de to modsatrettede tendenser på en måde, der udgør en opløsning af para-
dokset snarere end en håndtering af dilemmaet? Eller er der grundlæggende tale om 
et dilemma, som må håndteres ved at tage stilling til, på hvilke områder det er retssik-
kerheden og standardiseringen, der er af afgørende betydning, og på hvilke områder 
det er fl eksibiliteten og individualiseringen, der er af afgørende betydning?
 I dette afsnit behandles disse spørgsmål gennem en analyse af nogle eksempler 
på standardisering og individualisering i ældreplejens nyere historie. Indledningsvis 
skal nogle grundlæggende kendetegn ved offentlige ydelser imidlertid fremhæves.

4.4.1.1 Generelle kendetegn ved offentlige ydelser
For det første er selve beslutningen om, at en ydelse skal være offentlig, fundamentalt 
set et udtryk for, at samfundet fastsætter nogle standarder (i den generelle betydning 
af ordet) for opgavens varetagelse, der principielt går forud for individuelle hensyn. 
Man kan sige, at offentlige ydelser, ligesom enhver form for lovgivning, stort set 
altid rummer et samfundsmæssigt hensyn eller et udvidet produkt (Antonsen 1989; 
Antonsen & Jørgensen 1992, 66-68), der er selve rationalet bag, at det er offentligt. 
Rationalet bag at have en offentlig hjemmepleje er, at man politisk har fastsat nogle 
generelle standarder for en værdig alderdom i eget hjem. Når man i en valgkamp til 
folketinget, såvel som i landets kommunalbestyrelser, drøfter, om rengøringen skal 
leveres hver tredje uge, hver fjortende dag eller hver uge, og hvad den skal omfatte, 
så drøfter man fastsættelsen af nogle landsdækkende eller lokale retningslinier for 
hjemmeplejens arbejde. I den forstand må individualisering af offentlige ydelser altid 
forstås inden for rammerne af nogle mere eller mindre fl eksible samfundsmæssige 
standarder.
 For det andet er det kendetegnende for de fl este offentlige ydelser, at brugerne af 
ydelserne ikke betaler for ydelsen, eller i hvert fald ikke betaler de fulde omkostnin-
ger ved ydelsens tilvejebringelse. I Danmark er de fl este offentlige ydelser helt eller 
delvist skattefi nansierede, hvilket betyder, at alle betaler ind til den fælles kasse, som 
så fi nansierer de forskellige aktiviteter, som det politisk er bestemt, at samfundet skal 
tage sig af. At ydelsen er gratis eller relativt billig (set i forhold til frembringelses-
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omkostningerne) har nogle konsekvenser for relationen mellem leverandørerne og 
brugerne af offentlige ydelser. Relationen bliver forskellig fra relationen mellem en 
kunde og en leverandør på et privat marked, hvor det er kunden, der betaler den fulde 
pris. Dels må leverandøren rette sig efter de regler, som fastsættes af bestilleren og 
betaleren af opgaven (i ældreplejen den kommunale bestillerorganisation) samtidig 
med, at ydelsen søges tilpasset brugerens ønsker. Dels har brugeren, i kraft af ydelsens 
pris, et incitament til at efterspørge relativt mere af ydelsen, end man ville have gjort, 
hvis man skulle betale fuld pris for ydelsen.
 Efter denne diagnosticering af nogle generelle kendetegn ved offentlige ydelser 
gennemgås tre eksempler på nyere dansk lovgivning inden for hjemmeplejen med 
udgangspunkt i et standardiserings- og et individualiserings perspektiv. Ved denne 
gennemgang erindres der om, at lovgivning, som fremhævet i kapitel 1 og i afsnit 
4.2 ovenfor, har en række kendetegn til fælles med standarder. De er begge eksplicit 
formulerede regler, hvor forskellen er, at loves gyldighedsområde er geografi sk af-
grænset, mens standarder i princippet er formuleret som grænseoverskridende regler. 
Når vi nedenfor drøfter tre lovkomplekser, indebærer disse således per defi nition en 
indførelse af ensartede retningslinier, en slags standarder i ordets generelle betydning, 
inden for hjemmeplejen.

4.4.1.2 Lov om kvalitetsstandarder på ældreområdet fra 1999
I denne lov fastsatte folketinget en bestemmelse om, at alle kommunalbestyrelser 
skulle formulere kvalitetsstandarder for hjemmeplejen. Hensigten med loven var at 
synliggøre, hvilket kvalitetsniveau kommunalbestyrelsen forpligtede sig på at levere 
og dermed skabe klarhed om, hvilke krav brugerne retmæssigt kan stille til leve-
randøren. Kommunerne skal i kvalitetsstandarden gøre rede for, hvilken kvalitet de 
lover at levere. Der er derimod ikke tale om, at indholdet af disse kvalitetsstandarder 
fastlægges i lovgivningen. Der sker således med loven en standardisering af det, der 
skal træffes kommunale beslutninger om, men derimod ikke en standardisering af 
det konkrete indhold af disse beslutninger. På indholdssiden af kvalitetsstandarderne 
bevarer kommunerne en mulighed for at fastsætte det kvalitetsniveau, man lokalt 
kan blive enige om.
 Kvalitetsstandarderne er et led i en række love, der forsøger at præcisere rela-
tionerne mellem myndighed, leverandør og bruger på ældreområdet. I dette tilfælde 
er det kommunens forpligtelse til at varetage myndighedsopgaven, der præciseres. 
Loven tydeliggør den tidligere understregning af, at individualiseringen af offentlige 
ydelser sker inden for rammerne af nogle samfundsmæssigt fastsatte retningslinier. 
Herved klargøres de overordnede rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat for, 
hvilke retskrav brugerne kan gøre gældende.

4.4.1.3 Lov om fl eksibel hjemmehjælp fra 2000
Lov om fl eksibel hjemmehjælp er yderst interessant i denne sammenhæng. Med 
vedtagelsen af loven i 2000 var hovedsigtet at styrke den ældres inddragelse i fast-
læggelsen af ydelsernes karakter. Brugerne af hjemmehjælp fi k mulighed for at bytte 
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ydelser inden for den i visiteringen fastsatte tidsramme, således at brugeren og hjem-
mehjælperen fra besøg til besøg kunne tilrettelægge hjælpen. Et eksempel herpå kan 
være, at ens datter eller søn har været på besøg og har udført en del af den rengøring, 
som normalt udføres af hjemmehjælperen. Derved frigøres hjemmehjælperens res-
sourcer til andre opgaver. I første omgang var det udelukkende den praktiske bistand, 
der var omfattet af loven, men fra juli 2002 fi k brugerne også adgang til at lade den 
personlige hjælp indgå i den individuelle prioritering (Strukturkommissionen 2004, 
181ff; Finansministeriet 2003a).
 Loven om fl eksibel hjemmehjælp er i praksis ikke helt så fl eksibel, som den lyder. 
For at opgavebytning kan fi nde sted, skal hjemmehjælperen og brugeren være enige 
om det. Hjemmehjælperen kan i den forbindelse få problemer, hvis den ældre på et 
senere tidspunkt klager over arbejdets udførelse. I en sådan situation er der ingen for-
mel dokumentation for, at de er blevet enige om en opgavebytning. En sandsynligvis 
væsentligere hindring for anvendelse af lov om fl eksibel hjemmehjælp er for brugeren 
knyttet til visitationsprocessen. Hvis en bestemt opgave byttes gentagne gange, kan 
det give anledning til en revisitation. Det vil sige til en revurdering af, hvilke ydelser 
brugeren egentlig har behov for. I nogle kommuner har man en tommelfi ngerregel 
om, at tre bytninger medfører revisitation. Mange brugere vil derfor tænke sig godt 
om, før de anvender deres ret til at bytte ydelser. Det må således forventes, at der er 
en betydelig variation i anvendelsen af loven, der dels afhænger af relationen mel-
lem den enkelte hjemmehjælper og brugeren og dels afhænger af den måde, loven 
administreres på i de enkelte kommuner.
 Loven tydeliggør imidlertid et væsentligt kendetegn ved relationen mellem stan-
dardisering og individualisering. Nogle gange må man standardisere for at kunne 
individualisere. Standardiseringen består i, at man ad lovgivningens vej gennemfører 
nogle ensartede retningslinier for relationen mellem bruger og leverandør, der har 
til formål at fremme individualisering af de offentlige ydelser. Nogle retningslinier 
der marginalt og midlertidigt kan sætte kommunale myndighedsafgørelser (visita-
tionsafgørelsen) ud af kraft. I visitationsafgørelsen besluttes de ydelser, som bruge-
ren har ret til at modtage. I lov om fl eksibel hjemmehjælp fastsættes nogle regler for, 
hvordan og under hvilke betingelser man kan gøre undtagelser fra visitationsafgø-
rel sen.
 Loven tydeliggør endvidere, at der, i den daglige kontakt med brugerne, indgår 
et element af skøn i hjemmehjælpernes arbejde. De tilhører den store gruppe af of-
fentligt ansatte, der, med et begreb fra implementeringsforskningen (Lipsky 1980; 
Winter 1994; Vedung 1997), kaldes “markarbejdere” eller “frontliniemedarbejdere”.15

“Markarbejdere” er dels kendetegnet ved en jævnlig kontakt med brugerne af den 
offentlige sektors ydelser og dels ved at udøve et betydeligt skøn i denne relation.
 I hvor høj grad, man i hjemmeplejen udøver et betydeligt skøn, kan diskuteres. 
Arbejdet som hjemmehjælper indebærer næppe et skøn af det omfang, som eksem-
pelvis læger og lærere udøver i deres daglige arbejde. Men et vist skøn må udøves, 
og dermed står hjemmehjælpere over for nogle af de samme dilemmaer, som er 
analyseret i litteraturen om den offentlige sektors “markarbejdere”.
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4.4.1.4 Lov om frit leverandørvalg fra 2003
Lov om frit leverandørvalg, der trådte i kraft fra 1. januar 2003, indeholder elementer 
af såvel standardisering i den generelle betydning af ordet som individualisering. 
Overordnet indføres der relativt detaljerede retningslinier for, hvordan ældreplejen skal 
organiseres. Den store variation, der tidligere var i kommunale organisationsformer på 
ældreområdet, forsvinder hermed – hvis loven implementeres efter hensigten. Kom-
munerne skal opdele deres organisation inden for ældreplejen i en myndigheds- og en 
leverandørorganisation. I praksis har det medført at de fl este kommuner har oprettet 
en central visitationsenhed, som alle kommunens visitatorer er tilknyttet. Kommu-
nalbestyrelsen skal endvidere sikre, at der er mindst en privat leverandør af praktisk 
bistand og pleje. Endelig skal de private leverandører godkendes af kommunen. For 
at kunne opnå en sådan godkendelse skal de private leverandører leve op til visse 
kriterier, som fastsættes af kommunen.
 Meningen med den nye obligatoriske organisationsform er at sikre et frit valg 
mellem forskellige leverandører af hjemmepleje inden for den enkelte kommune. 
Man har med andre ord standardiseret organisationsformen med henblik på at kunne 
individualisere plejeudbudet i alle landets kommuner. I stedet for en konkurrence eller 
en erfaringsudveksling mellem forskellige kommuners måder at organisere ældreple-
jen, får man nu en konkurrence, eller i hvert fald en valgfrihed, mellem offentlige og 
private leverandører inden for den enkelte kommune.
 Gennem loven etableres der således konkurrence på et felt, hvor de offentlige tilbud 
hidtil i vid udstrækning har stået alene. Ønsket om individuel tilpasning og bestræbel-
serne på at udbrede markedets logik til den offentlige sektor forenes dermed i loven.
 Igen er der tale om, at man skaber nogle landsdækkende ensartede regler for æld-
replejens organisering for at sikre det frie valg og opbygningen af en form for marked 
inden for hjemmeplejen. Som i tilfældet med fl eksibel hjemmehjælp kan man sige, at 
man standardiserer for at fremme individuelt tilpassede ydelser. At standardiseringen 
i en vis forstand er forudsætningen for individualiseringen.

4.4.1.5 Standardisering og individualisering i hjemmehjælperens arbejde
I to af de tre lovkomplekser, der er gennemgået ovenfor, har man standardiseret (i 
ordets generelle betydning) på nogle punkter med henblik på at fremme individuelt 
tilpassede ydelser til brugerne. Det gælder retningslinierne for relationen mellem hjem-
mehjælper og bruger i lov om fl eksibel hjemmehjælp, og det gælder retningslinierne 
for organiseringen af den kommunale hjemmepleje i lov om frit leverandørvalg.
 Med lov om fl eksibel hjemmehjælp fastsættes en overordnet standard, hvis formål 
det er at fremme individuel fl eksibel tilpasning i relationen mellem bruger og hjem-
mehjælper. Man kan faktisk sige, at individualiseringen standardiseres.
 Hele ideen i lov om frit leverandørvalg er at skabe en form for marked overalt 
i hjemmeplejen, hvor man frit kan vælge mellem forskellige leverandører. Med det 
formål for øje laver man relativt detaljerede ensartede regler for ældreplejens organise-
ring. Loven er således et eksempel på, at man standardiserer ældreplejens organisering 
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med henblik på at fremme den form for individualisering, der kendetegnes ved frit 
valg mellem forskellige leverandører.
 De to love om fl eksibel hjemmehjælp og frit leverandørvalg er eksempler på, at 
samtidig standardisering og individualisering ikke nødvendigvis er et paradoks, og at 
der ligefrem kan være et symbiotisk forhold mellem de to tendenser. I tilfældet med 
lov om fl eksibel hjemmehjælp fremførtes imidlertid visse reservationer i forhold til 
lovens konkrete anvendelse, og vi skal her se, at de to tendensers sameksistens kan 
føre til paradoksale situationer, og at disse kan føre til dilemmaer i hjemmehjælpernes 
arbejde.
 Lov om frit leverandørvalg har medført at de fl este kommuner har oprettet en 
central visitationsenhed. Kombinationen af indførelsen af Fælles sprog og en klar 
adskillelse af visitationen fra udførelsen af hjemmehjælpen har som konsekvens, at 
visitationsafgørelsen får karakter af en forvaltningsafgørelse i traditionel forstand. 
Denne forvaltningsafgørelse er det, som kommunen lover at levere til brugeren. Den 
er således bindende for hjemmehjælperen og en målestok for, om arbejdet er udført 
tilfredsstillende. Gennem visitationsafgørelsen sikres i princippet gennemskuelighed i 
forhold til, hvem der har fået hvad og hvorfor, og kommunen kan dokumentere, hvilke 
ydelser der leveres for skatteydernes penge. Men det kræver, at visitationsafgørelsen 
følges til punkt og prikke af hjemmehjælperne i deres arbejde. I et sådant system er 
der ikke meget plads til fl eksibilitet fra hjemmehjælperens side. Tilpasningen til den 
ældre brugers unikke situation sker for det første gennem den individuelle visitati-
onsafgørelse og for det andet gennem muligheden for at skifte til en anden leverandør. 
Men man fjerner en stor del af fl eksibiliteten fra den daglige ansigt-til-ansigt-relation 
mellem hjemmehjælperen og brugeren. Enhver ændring af de ydelser, hjemmehjæl-
peren leverer, kræver godkendelse af visitationsenheden.
 Der er i hvert fald to forhold, som modererer ovenstående system i retning af en 
vis fl eksibilitet i selve ansigt-til-ansigt-relationen mellem bruger og hjemmehjælper. 
Denne fl eksibilitet overlader et væsentligt skøn til den enkelte hjemmehjælper. Det 
er for det første lov om fl eksibel hjemmehjælp, der er et eksempel på en anden måde 
at forsøge at fremme individualisering. I stedet for at individualisering sikres gennem 
individuelle visitationsafgørelser og frit valg ordninger, trækker lov om fl eksibel hjem-
mehjælp i en anden retning. Her fremmes individualiseringen gennem en fastholdelse 
af nogen fl eksibilitet i ansigt-til-ansigt-relationen. Brugeren kan fremsætte ønsker 
om bytning af ydelser, som hjemmehjælperen kan vælge at efterfølge. For det andet 
er ældre brugeres situation og behov noget, der er under stadig forandring.16 Denne 
forandring er hjemmehjælperne i mange tilfælde de nærmeste til at opdage. Hjemme-
hjælperne er sandsynligvis den væsentligste kilde til vurdering af, om visiterede ydel-
ser til stadighed er i overensstemmelse med de ældres behov. Hvis hjemmehjælperen 
vurderer, at dette ikke er tilfældet, forventes det, at hun/han tilpasser hjemmehjælpen 
til det nye behov og efterfølgende får dette godkendt af visitationsenheden.
 I denne balancegang mellem hurtig effektiv udførelse af visiterede opgaver, fl ek-
sibel tilpasning til individuelle ønsker og opmærksom vurdering af forandringer i den 
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ældre brugers behov oplever mange hjemmehjælpere, som de fl este andre markarbej-
dere, at stå i et dilemma, hvor de har utilstrækkelige ressourcer til at varetage deres 
forpligtelser. Dette dilemma, der udspringer af de reelle aspekter af paradokset, opleves 
også af de kommunale chefer. I vore fokusgruppeinterviews blev det formuleret som 
et generelt dilemma for lederne af ældreplejen. “På den ene side vil man have frit valg 
og mulighed for at følge op på, om vi holder, hvad vi lover. På den anden side vil man 
ikke have minuttyranni, men stor fl eksibilitet. Politikerne ønsker helt klart, at hjem-
mehjælperne skal være selvkørende, men ønsker også effektivitet og dokumentation 
for, hvad skatteyderne får for deres penge” (Jørgensen & Hansen 2005, 35).
 Det er en velkendt iagttagelse fra organisations- og implementeringsforskningen, 
at den effektive udførelse af visiterede forpligtelser vil have en tendens til at over-
skygge de andre hensyn (March & Simon 1958; Lipsky 1980; Winter 1994). Det er 
de opgaver, der står på kørelisten, og det er her, systemet sikrer en daglig kontrol. 
De “uprogrammerede” mere uhåndgribelige opgaver vil i det daglige arbejde blive 
nedprioriteret, medmindre ledelsen arbejder bevidst med mere “bløde” ledelsesformer 
såsom værdibaseret ledelse, der sætter fokus på de mere uhåndgribelige aspekter af 
hjemmehjælpernes arbejde.

4.4.1.6 Fælles sprog og hjemmeplejens individualisering
Hvilken rolle spiller standarden Fælles sprog i relation til ovenstående analyse? Fælles 
sprog tænkes at standardisere kommunikationen om de ældres behov (funktionsevner) 
og udbudet af serviceydelser (ydelseskataloget). Visitationsafgørelsen tænkes formule-
ret i kategorierne fra Fælles sprog. Gennem denne standardisering sætter Fælles sprog 
nogen grænser for, hvor individuelle afgørelser der kan træffes i visitationen. Når 
hjemmehjælperne bytter ydelser med udgangspunkt i lov om fl eksibel hjemmehjælp, 
skal det således være ydelser, som generelt leveres af kommunen. Ydelser, som ikke 
indgår i ydelseskataloget, kan ikke indgå i denne bytteordning.
 Uden Fælles sprog eller et tilsvarende kategoriseringssystem ville det være van-
skeligere at implementere det system, som formelt indføres med lov om frit leveran-
dørvalg i 2003, og som i disse år er under udvikling. Et fælles sprog bidrager til at 
lette formuleringen af kontrakter og specifi ceringen af præcise krav, ligesom Fælles 
sprogs anvendelse i IT-styringssystemerne kan bidrage til at fremme kommunikati-
onsprocesserne mellem forskellige organisatoriske enheder.
 I den forstand kan den standardiseringsbestræbelse, som Fælles sprog er udtryk 
for, tænkes at bidrage til at fremme den form for individualisering, som lov om frit 
leverandørvalg i ældreplejen er udtryk for.
 Set i relation til perioden før indførelsen af et fælles sprog kan Fælles sprog end-
videre bidrage til at fremme klare ensartede visitationsafgørelser og til at fremme 
muligheden for at kontrollere, om disse visitationsafgørelser implementeres efter 
hensigten. Hjemmehjælperen kan, ved hjælp af kategorierne fra Fælles sprog, præcist 
angive, hvilke ydelser brugeren fravælger med hjemmel i lov om fl eksibel hjem-
mehjælp. Hvis ydelsen, der vælges i stedet for den visiterede ydelse, også indgår i 
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ydelseskataloget, kan hjemmehjælperen også præcist angive de tilvalgte ydelser. Fæl-
les sprog muliggør således, i samspil med de nye IT-systemer, en næsten panoptisk17

kontrol med, hvorledes lov om fl eksibel hjemmehjælp anvendes i samspillet mellem 
bruger og hjemmehjælper.
 Fælles sprog er et udpræget “system sprog”, der er dårligt egnet til kommunikation 
mellem den enkelte hjemmehjælper og den ældre bruger. I disse ansigt-til-ansigt-
relationer må kategorierne fra Fælles sprog, hvis de skal anvendes, oversættes til et 
forståeligt hverdagssprog af hjemmehjælperne. Fælles sprog bidrager således næppe 
til at fremme den fl eksible hjemmehjælp. Tværtimod kan man sige, at Fælles sprog 
bidrager til fokuseringen på at leve op til visiterede beslutninger og derved indirekte 
nedtone betydningen af den fl eksible tilpasning af hjemmehjælp.

4.5 Konklusion

Dette kapitel blev indledt med et tilsyneladende paradoks. Det spørgsmål, der blev 
rejst, var: hvordan kan man både individualisere, hvilket indebærer en bestræbelse 
på tilpasning til unikke individer, og standardisere, hvilket indebærer en bestræbelse 
på at ensarte, på samme tid?
 Analyserne i dette kapitel har tydeliggjort, at der i mange tilfælde kun er tale om et 
tilsyneladende, ikke et reelt paradoks. Der foregår konstant standardisering på nogle om-
råder i samfundet samtidig med individualiseringens udbredelse til andre områder.
 Nogle gange kan standardisering være en forudsætning for bestemte former for 
individualisering. I lov om frit leverandørvalg fra 2003 foregår der, set i relation 
til en dansk kommunal selvstyretradition, en ganske omfattende standardisering af 
den kommunale ældreplejes organisering. Dette sker med henblik på at sikre danske 
brugeres mulighed for et frit valg mellem fl ere uafhængige leverandører inden for 
hjemmeplejen. Standardiseringen er her så at sige individualiseringens forudsætning. 
Standarden Fælles sprog kan her få en væsentlig rolle, idet den øger sandsynligheden 
for, at den nye organisationsform kan virke efter hensigten.
 Der, hvor paradokset imidlertid ser ud til at være reelt og tenderer at slå over i le-
delsesmæssige dilemmaer, er i holdningen til styringen af hjemmehjælpernes arbejde. 
I de forventninger og krav der rettes mod dette arbejde, må hjemmehjælperne udføre 
en vanskelig balancegang mellem forventninger om hurtig effektiv udførelse af visi-
terede opgaver, fl eksibel tilpasning til individuelle ønsker og opmærksom vurdering 
af forandringer i den ældre brugers behov. Her oplever mange hjemmehjælpere at stå 
i et dilemma, hvor de har utilstrækkelige ressourcer til at varetage deres forpligtelser. 
Det kan være en vanskelig balancegang både minutiøst at opfylde alle de kriterier, 
man bliver kontrolleret på, og samtidig være både responsiv og fl eksibel over for 
den enkelte ældres unikke behov og opmærksom på forandringer i dette behov, der 
tilsiger justeringer eller ændringer i visitationsafgørelsen.
 Dilemmaet udspringer af samfundsmæssigt inkonsistente krav og forventninger 
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til hjemmeplejens udførelse. Politikere og befolkning ønsker, at hjemmehjælperne 
skal være selvkørende og fl eksible, men vi ønsker også retssikkerhed, effektivitet og 
dokumentation for, hvad skatteyderne får for deres penge.
 I nogle henseender kan vi få både individualisering og standardisering, både 
fl eksibel individuel tilpasning og retssikkerhed. Det skyldes, at vi kan skille de mod-
satrettede krav på de fi re måder, der blev gennemgået i afsnit 4.1. Men lige præcis i 
hjemmehjælpernes ansigt-til-ansigt-relationer, i det man inden for service manage-
ment-teorier har kaldt “sandhedens øjeblik”, synes vi at stå i en slags “man kan ikke 
både blæse og have mel i munden”-dilemmaer. Enten har den standardiserede, top-
styrede og effektive efterlevelse af visitationsafgørelserne en tendens til at fortrænge 
fl eksibilitet og opmærksomhed over for skiftende behov. Eller også har fl eksibiliteten 
og opmærksomheden over for brugernes ændrede behov en tendens til at gøre stan-
dardiseringen og kontrollen illusorisk.

Noter

 1 Sundhedsstyrelsen (2003/2001)
  Se endvidere den nordiske samarbejdsorganisation vedrørende ICF (2005): Nordiskt center 

för klassifi kationer i hälso- och sjukvården på Uppsala Universitet, der har internetadressen: 
http://www.nordclass.uu.se/

 2 Den følgende analyse er dels inspireret af efterhånden klassiske analyser af organisationer som 
løst “koblede” systemer (Thompson 1967; Weick 1976; Meyer & Rowan 1977; Orton & Weick 
1990), dels af Nils Brunssons (1989) analyse af organisatorisk hykleri. En lignende analyse af 
kommunaldirektørens arbejde (Hansen 1997) er her tilpasset ældreplejens kontekst. 

 3 Sverige har set en tilsvarende udvikling. I “Upplandslagen” fra 1296 fi nder man i indledningen 
ordene: “Land skulu maeth laghum byggiaes”. Herfra hentede den senere konge over Sverige 
og Norge Karl XV (1826-1872) sit valgsprog: “Land skall med lag byggas”. 

 4 Interesserede i ISO 9000 kan blandt andet læse mere om standarden på internetadressen: http://
www.mywiseowl.com/articles/ISO_9000

 5 Organisationen tilbyder standarder indenfor blandt andet byggeri, medicinsk udstyr, elektro-
teknik, miljø mv. Se organisationens hjemmeside på http://www.ds.dk/

 6 Denne institutionelle tese fra Meyer & Rowan (1977) er i de senere år blevet anfægtet inden for 
nyinstitutionel organisationsteori. På længere sigt kan nye sproglige standarder, der i starten 
indføres af legitimitetshensyn, sætte sig igennem og konstituere en ny praksis i organisationen 
(se eksempelvis Dahler-Larsen 1998). Ikke desto mindre vil det ofte være en ny praksis, der 
afviger væsentligt fra andre organisationer, der anvender samme betegnelse. Standardiseringen 
er stadig kun et sprogligt fænomen.

 7 Begrebet globalisering er omdiskuteret. Det refererer her til en stadig tættere sammenvævning 
af globale relationer mellem aktører på tværs af landegrænser og geografi ske afstande. 

 8 Certifi cering indebærer, at standardiseringsorganisationen påtager sig en kontrolfunktion og 
godkender eller fratager en bestemt organisation retten til at anvende og reklamere med stan-
darden. Frivilligheden består i, at organisationen selv har valgt at anvende standarden.

 9 I Fælles sprog II er antallet af funktionsniveauer øget til fem.
 10 Der er således en verden til forskel på standarden Fælles sprog og udviklingen af metersystemet 

og det efterfølgende SI-system. Både hvad angår præcision og ambitioner om internationalt 
samarbejde. 

  ICF-systemet fra WHO er måske begyndelsen på en ny æra for klassifi kationssystemer inden 
for plejesektoren.



 11 De fi re mest anvendte, der alle har Fælles sprog som grundstruktur, står for 75 % af marke-
det.

 12 Se Rothstein (1998) for en lignende behandling af forskelle mellem individualisme og ego-
isme.

 13 I “Metaphysik der Sitten” (1797, Sædernes metafysik) udvikler fi losoffen Immanuel Kant sin 
kritiske moralfi losofi  og argumenterer for sit berømte kategoriske imperativ, som siger, at “Du 
skal handle således, at den maksime, under hvilken Du handler, skal kunne være en almen 
lov”.

 14 Ved begrebet retssikkerhed forstås i denne sammenhæng lighed for loven og fravær af vilkår-
lighed i sagsafgørelser. 

 15 Danske oversættelser af Lipskys begreb: “Street-level bureaucrats”
 16 På socialministeriets hjemmeside hedder det (november 2004) om løbende tilpasning af hjælpen: 

“Det er op til kommunen at beslutte, hvor ofte hjemmehjælpen skal revurderes. Hvis behovet 
for hjælp ændrer sig, har man dog altid mulighed for at bede kommunen om at foretage en 
ny visitation og træffe en ny afgørelse. … Hvis en modtagers behov for hjælp ændrer sig helt 
akut, skal hjemmehjælperen dog altid tage hensyn til det – så kan afgørelsen om hjælp ændres 
efterfølgende, så der igen er overensstemmelse mellem behovet for hjælp og kommunens af-
gørelse om, hvilken hjælp personen er berettiget til.” http://www.social.dk/aeldre/hjemmehja-
elp/hvad_er_hjemmehjaelp.html#Kommunen%20skal%20løbende%20tilpasse%20hjælpen

 17 Begrebet betyder overvågning fra et sted. Oprindeligt anvendt inden for fængselsvæsenet, hvor 
et panoptisk system er fængselsbygninger, der er indrettet således, at alle fanger kan overvåges 
fra et centralt punkt.
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For at forebygge funktionstab for den ældre er det vigtigt, at hjemmehjælperen har 
tid til at inddrage den ældre i opgaveløsningen



5. Programteorierne bag Fælles sprog 147

5.  Programteorierne bag Fælles sprog

Resumé

I evalueringsforskningen er der i forskellige sammenhænge blevet plæderet for at 
bygge evalueringer på en veludviklet programteori. Programteorier kan defi neres 
som forestillinger om, hvordan en bestemt intervention (programmet) virker ind på en 
bestemt situation og ændrer eller bevarer denne. I deres mest udviklede form består 
programteorier af tre elementer: en situationsteori, en virkningsteori og en normativ 
teori. Nedenfor udvikles de programteorier, der kan rekonstrueres bag anvendelsen 
af Fælles sprog i den kommunale ældrepleje. Programteorierne fremstilles ud fra 
forskellige perspektiver. Dels rekonstrueres de forestillinger, som lå bag den oprinde-
lige indførelse af Fælles sprog i 1998. Dels inddrages nogle samfundsvidenskabelige 
teoridannelser. Der afsluttes med en vurdering af, om der kan skabes en syntese ud 
fra de forskellige perspektiver, eller om der på nogle punkter er tale om uforenelige 
perspektiver.

5.1. Indledning: Om programteorier og deres konstruktion

Dette kapitel udgør på mange måder omdrejningspunktet for evalueringen af Fælles 
sprog i den kommunale ældrepleje. Det er i dette kapitel, at de vurderingskriterier, 
som Fælles sprog vil blive evalueret ud fra, udvikles. Det er også her, der vil blive 
redegjort for de forskellige forestillinger om, hvordan Fælles sprog virker ind på den 
kommunale ældreplejes praksis.
 Kapitlet er opbygget med en indledende redegørelse for begrebet programteori 
(1.0) og dettes anvendelse i evalueringen. Herefter udvikles en model af ældreple-
jens organisering (2.0), hvorefter Kommunernes Landsforenings programteori bag 
Fælles sprog rekonstrueres (3.0). I denne rekonstruktion inkluderes synspunkter på 
programteoriens tre elementer (se defi nitionen), som de fremtræder i oprindelige 
tekster fra Kommunernes Landsforening, men rekonstruktionen er først og fremmest 
evaluators forsøg på at gennemtænke logikken i programmet. Dernæst gennemgås 
udvalgte teoridannelser fra forskningsverdenen, der vurderes centrale for evalueringen 
af Fælles sprog (4.0). Der rundes af med en vurdering af, hvor vidt der kan skabes en 
syntese ud fra de forskellige perspektiver, eller om der på nogle punkter er tale om 
uforenelige perspektiver (5.0).
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5.1.1   Begrebet programteori

Kapitlet, og til dels hele evalueringsprojektet, er bygget op omkring begrebet “pro-
gramteori”.

Programteorier defi neres1 som (sæt af mere eller mindre sammenhængende og 
udviklede) forestillinger om, hvordan en bestemt intervention (programmet) virker 
ind på en bestemt situation og ændrer eller bevarer denne. I deres mest udviklede 
form indeholder programteorier tre elementer:
1 Situationsteori: Forestillinger om, hvilke kæder af årsag og virkning der skaber 

og fastholder den nuværende situation.2

2 Virkningsteori: Forestillinger om, hvilke kæder af årsag og virkning interventionen/
programmet, samt serier af handlinger påvirket af interventionen/programmet, kan 
ændre den givne situation til en anden ny situation eller beskytte den nuværende 
situation imod forandring.

3 Normativ teori: Begrundelser for at den ændrede eller fastholdte situation er bedre 
end den situation, der ville være opstået, hvis man ikke havde interveneret, eller 
havde interveneret på en anden måde.

Programmet i begrebet “programteori” er altså det indgreb – her Fælles sprog – som 
skal evalueres, og teorien er dels nogle forestillinger om sammenhænge mellem år-
sag og virkning og dels nogle begrundelser for, at den ændring eller bevaring, som 
programmet skaber, er en forbedring i forhold til den nuværende situation eller den 
situation, som ville opstå, hvis programmet ikke gennemførtes.

Der kan her være grund til at afmystifi cere begrebet teori. Teorier er ikke nødvendigvis 
noget stort og fi nt, som udvikles i forskningsverdenen. Alle mennesker udvikler teorier 
med henblik på at forklare og vurdere de hændelser, de kommer ud for. Teorier kan 
defi neres som forestillinger om sammenhænge mellem årsag og virkning, mellem som 
minimum to faktorer (enheder som kan antage variabel størrelse).3 I programteorier 
er den ene faktor programmet, som i denne sammenhæng er Fælles sprog.

5.1.2   Kilder til programteori

I mange tilfælde udvikles de vigtigste programteorier af de mennesker, som arbejder 
med programmet. Kommunale visitatorer danner sig, gennem deres visitationsarbejde, 
forskellige opfattelser af, hvordan Fælles sprog virker ind på visitationsprocessen og 
visitationsafgørelsen. Gruppeledere danner sig, gennem tilrettelæggelsen af hjem-
mehjælpernes arbejde, forskellige opfattelser af, hvordan Fælles sprog virker ind på 
arbejdstilrettelæggelsen og hjemmeplejens udførelse. Social- og ældrechefer danner 
sig, gennem deres arbejde med at lede og styre ældreplejen, forskellige opfattelser 
af, hvordan data genereret gennem Fælles sprog og de ledelsesværktøjer, som bygger 
mere eller mindre på Fælles sprog, virker ind på ledelsesprocessen. Også politikere 
og hjemmehjælpere, hvis opgaver indirekte er påvirket af Fælles sprog, kan have 
udviklet programteorier, som er væsentlige for evalueringen af Fælles sprog. Det 
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er en grundantagelse i dette evalueringsprojekt, at der er megen indsigt at hente i 
de programteorier, der udvikles i den daglige praksis med organiseringen af den 
kommunale ældrepleje. Vi vil i de efterfølgende kapitler inddrage en række af disse 
programteorier i de empiriske analyser.
 Der er naturligvis også ofte veludviklede programteorier blandt de mennesker, 
der har igangsat programmet. Kommunernes Landsforening formulerede en række 
forestillinger i perioden fra 1994 til 1998, hvor Fælles sprog I blev udviklet, og det 
samme gælder ved den udvikling af Fælles sprog II, der er foregået samtidig med, at 
denne evaluering er gennemført. Det er disse forestillinger, som har været centrale 
for rekonstruktionen af programteorien i afsnit 3.0.
 Men der udvikles også relevante teorier i forskningsverdenen. Ikke lige præcis om 
Fælles sprog, men om systemer med kendetegn, der minder om Fælles sprog. Der er 
eksempelvis en række indsigter fra teorier om ledelsesinformationssystemer, imple-
menteringsteori og organisatorisk læring, som er relevante i relation til en evaluering 
af Fælles sprog. Disse teorier vil blive behandlet i afsnit 4.0.

5.1.3   Rekonstruktion af programteorier

Den gængse metode til rekonstruktion af programteorier er, at de rekonstrueres ud 
fra fortolkninger af nedskrevne tekster. Ofte er en fuldstændig rekonstruktion af alle 
led ikke mulig, eftersom alle led i programteorien ikke er beskrevet i teksterne. I 
disse hyppigt forekommende tilfælde kan man tage en rationalitetsantagelse i brug. 
Evaluator udfylder “hullerne” i programteorien ud fra devisen: Hvis dette program 
skulle virke efter de hensigter, som en rationel beslutningstager må antages at have, 
så skulle følgende sammenhænge mellem årsag og virkning virke ind på situationen 
og ændre den på følgende vis. En sådan anvendelse af programteori kan siges at have 
rationalitet som normativt udgangspunkt. Evaluator forsøger at (re)konstruere en ra-
tionalitet, der måske ikke var der på forhånd, men som bør være der, såfremt der er en 
rationel sammenhæng mellem (formelle) mål og midler. Det er denne kombination af 
en fortolkning af tekster og udfyldelse af “huller” ud fra en antagelse om rationalitet, 
der indledes med i dette kapitels afsnit 2 (Vedung 1997, 143f).
 Man kan også rekonstruere programteorier i dialog med feltet. Evalueringen af 
Fælles sprog I blev planlagt som en “teoristyret formativ evaluering” (se projektbe-
skrivelsen) med henblik på en analyse af historisk baggrund, nuværende anvendelse 
i visitationsproces og visitationsafgørelse, brug af data genereret gennem denne an-
vendelse samt udvikling af forslag til fremtidige forbedringer af Fælles sprog. Hvad 
der menes med teoristyret er forklaret ovenfor, men begrebet “formativ” kræver et 
par linier. Hermed menes i dette projekt,4 at programteorierne udvikles i dialog med 
væsentlige aktørgrupper i og omkring den kommunale ældrepleje, og at nye pro-
gramteorier og synteser mellem forskellige programteorier søges formet.
 For denne undersøgelse har det formative element i evalueringsprojektet haft 
betydning for den proces, igennem hvilken undersøgelsen er udviklet. Igennem godt 
og vel 2 år har projektet, gennem forskellige empiriske analyser, genereret data om 
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forskellige relevante programteorier i faglitteraturen og i den kommunale ældrepleje. 
På baggrund af disse data og evaluators analyser og fortolkninger er første udkast til 
undersøgelsen skrevet. Dernæst er hele eller dele af undersøgelsen blevet præsenteret 
for og drøftet i forskellige fora med forskellige aktørgrupper med indsigt i forskellige 
aspekter ved organiseringen af den kommunale ældrepleje. Dels er programteorierne 
blevet drøftet i fokusgruppeinterviews af 4-5 timers varighed med henholdsvis visita-
torer, gruppeledere og social- og ældrechefer. Dels er delresultater fra undersøgelsen 
blevet præsenteret på en konference om ældreforskning, og endelig har evaluerings-
projektets faglige baggrundsgruppe haft en indgående drøftelse af kapitlet. På bag-
grund af disse drøftelser er undersøgelsens forskellige resultater blevet revideret og 
omskrevet til den endelige version.5 Rent fremstillingsmæssigt har vi valgt at lade 
aktørernes programteorier komme til orde i de efterfølgende kapitler 6, 7 og 8, mens 
vi i dette kapitel fokuserer på en rekonstruktion af igangsætternes programteori sup-
pleret med teorier fra forskningsverdenen.
 Der kan være grund til her at refl ektere over og begrunde inddragelsen af de mange 
kilder til programteori, der er lidt usædvanlig i sådanne undersøgelser. I evaluerings-
terminologisk forstand er der tale om en kombination af en interessentevaluering 
(primært de grupper, som bruger Fælles sprog) kombineret med en teoribaseret eva-
luering, hvor evaluator rekonstruerer logikken i programmet og trækker på relevant 
teoretisk viden fra teoridannelser om beslægtede fænomener (analogisk tænkning).
 En sådan tilgang indebærer den komplikation, at de forskellige programteoretiske 
positioner i nogle tilfælde kan være i modstrid med hinanden, mens der i andre tilfælde 
kan laves en syntese.
 Hvorfor ikke vælge enten at lave en teoribaseret evaluering eller en interessente-
valuering? Den væsentligste begrundelse er, at Fælles sprog og informationer dannet 
ved hjælp af Fælles sprog er tiltænkt og har forskellige funktioner i forskellige dele 
af den kommunale ældrepleje. Der kan derfor være forskellige opfattelser af, hvordan 
det virker som visitationsredskab, som gruppeledernes redskab til tilrettelæggelse af 
hjemmehjælpernes arbejde, som styringsredskab for de politiske og administrative 
ledere, som redskab til lokal og national benchmarking mv. En anden begrundelse, der 
har spillet ind, er, at Fælles sprog har været kontroversiel, og at der derfor er grund 
til at inddrage fl ere forskellige synspunkter på Fælles sprog. En tredje begrundelse 
har været, at de forskellige kilder kan give et mere nuanceret og facetteret billede af 
Fælles sprogs virkemåde i den kommunale ældrepleje.

5.2 Ældreplejens organisering – en model

Med henblik på at rekonstruere programteorierne bag Fælles sprog præsenteres en mo-
del for organiseringen af den kommunale ældrepleje, der er blevet udviklet undervejs 
i evalueringsprojektet. Modellen tager teoretisk afsæt i demokratiske normer knyttet 
til det, Johan P. Olsen har kaldt den parlamentariske styringskæde (Schumpeter 1942; 
Olsen 1978), samt i politologiens systemteoretisk inspirerede input-output-modeller, 
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Figur 5.1: Processer og resultater i ældreplejens organisering – en model

*Pileboksene illustrerer forskellige former for beslutnings- og implementeringsprocesser.

** De fi rkantede bokse illustrerer forskellige former for resultater i form af beslutninger, præstationer 
og effekter.

***De små stiplede pile illustrerer, at den ovenstående beslutning udgør en formel ramme – hjemmels-
princippet – for det nedenstående resultat.

****Den brede pil illustrerer en årsag-virknings-relation mellem præstation og effekt.

*****De stiplede linier illustrerer forskellige mere eller mindre udviklede organisatoriske grænse-
dragninger. Den nyeste og mindst udviklede er grænsedragningen mellem en myndigheds- og leveran-
dør organisation i kommunerne (en variant af Bestiller-Udfører Modellen (BUM)).

******Kassen rundt om fi guren illustrerer den samfundsmæssige kontekst, som hjemmeplejen indgår i.

således som de igennem årene er formuleret af David Easton (1953, 1965); Bill Jenkins 
(1993/1978); Evert Vedung (1997); Pollitt & Bouckaert (2004) og mange andre.
 Disse modeller er udviklet på et meget generelt plan og konkretiseres her i en 
model for organiseringen af den kommunale ældrepleje.
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 Modellen i fi gur 5.1 skal ikke forstås som en præcis beskrivelse af virkeligheden. 
Den skal forstås som en idealtype i samme logiske betydning af begrebet som Max 
Weber (1977, 140-141) anvendte. Den er et forskningsredskab, der er udviklet med 
henblik på at analysere Fælles sprogs potentielle og faktiske indvirkning på ældre-
plejens organisering. Modellen fremhæver og rendyrker nogle bestemte aspekter ved 
virkeligheden.
 Den er formuleret således, at den afspejler nogle generelle træk ved organiserin-
gen af ældreplejen i den danske offentlige sektor, sådan som den i realiteten har set 
ud siden kommunalreformen i 1970 og endnu længere tilbage i historien. Samtidig 
antyder den imidlertid også de elementer ved hjemmeplejens organisering, der er 
under forandring i disse år (Bestiller-udfører-model, centrale visitationsenheder og 
private leverandører).
 Modellen illustrerer således både de relativt stabile kontinuerlige elementer i 
hjemmeplejens organisering og de elementer, der er ved at tage form.6

 Som på de fl este områder i den offentlige sektor gennemsyrer hjemmelsprincippet 
organiseringen af hjemmeplejen. Det gælder både formelt og i mange henseender med 
tiden også reelt.
 I den idealtypiske model tænkes de politisk-administrative beslutningsprocesser 
på landsplan at føre frem til nogle overordnede beslutninger om ældre- og socialpo-
litik, der udmøntes i en lovgivning og dertilhørende bekendtgørelser og vejledninger 
(beslutning 1 i fi gur 5.1), der danner rammen om primærkommunernes organisering 
af hjemmeplejen.
 Med hjemmel i lovgivningen tænkes primærkommunernes kommunalbestyrelser 
at træffe mere eller mindre detaljerede beslutninger om hjemmeplejens organisering 
og serviceniveau (beslutning 2 i fi gur 5.1). En del af disse beslutninger har i de senere 
år, som følge af lovgivning, været formuleret som kvalitetsstandarder om pleje og 
praktisk bistand.
 Med hjemmel i lovgivningen og de kommunale beslutninger tænkes nogle af 
kommunens ansatte inden for hjemmeplejen at gennemføre en visitationsproces, der 
munder ud i en visitationsafgørelse om, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget 
til at modtage (beslutning 3 i fi gur 5.1). Visitatoren tænkes at træffe en beslutning 
med hjemmel i lovgivningen (beslutning 1 i fi gur 5.1) og i kommunale beslutninger 
om kvalitetsstandarder og servicedeklarationer (beslutning 2 i fi gur 5.1). Denne vi-
sitationsopgave er i løbet af 1990’erne i stigende grad blevet adskilt fra udførelsen 
af hjemmehjælpsarbejdet, og siden 1. januar 2003 har det været bestemt ved lov, at 
visitationsarbejdet skal være organiseret i en central visitationsenhed.
 Det er denne visitationsafgørelse, der tænkes at udgøre det formelle regelgrundlag 
for organiseringen og udførelsen af arbejdet i hjemmeplejen. Visitationsafgørelsen 
skal dels gives til den enkelte bruger, der har fået tildelt hjemmehjælp, og dels til de 
organisatoriske enheder, der leverer hjemmehjælpen – “leverandørerne”.
 I mange år har “leverandørerne” udelukkende været kommunalt ansatte hjemme-
hjælpere og deres ledere, men i de senere år er der kommet fl ere private leverandører 
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til. Siden 1. januar 2003 er det lovbestemt, at der skal være mindst en privat leverandør 
i hver kommune.
 På baggrund af de forskellige visitationsafgørelser udarbejder lederne inden for 
hjemmeplejen arbejdsplaner (beslutning 4 i fi gur 5.1) for de enkelte hjemmehjæl-
pere.
 Med udgangspunkt i disse arbejdsplaner udfører hjemmehjælperne deres arbejde 
ude hos den enkelte bruger (præstation i fi gur 5.1).
 Hjemmehjælpens udførelse tænkes at kunne have forskellige effekter (effekter 
i fi gur 5.1). Der kan være en række tilsigtede effekter på såvel kort som langt sigt. 
Der kan også være en række utilsigtede effekter på kort og langt sigt. Disse utilsig-
tede effekter kan, ud fra et givet kriterium, være af såvel positiv som negativ art (se 
tekstboks 5.1 nedenfor).

Tekstboks 5.1: Potentielle effekter af hjemmeplejens udførelse

Potentielle effekter af hjemmeplejens udførelse

I mange/alle kommuner kan man få hjælp til at komme i bad, hvis man har problemer 
med at klare det selv. Ofte er den ældre ikke så hurtig til selv at klare af- og påklædning 
i forbindelse med badet. Med henblik på at få badet gennemført inden for den afsatte 
tidsramme er det derfor ofte hjemmehjælperen, der klæder den ældre af og på, selv om 
den ældre, langsomt og med besvær, godt kunne klare dette selv.
 Den tilsigtede effekt af en sådan praksis er naturligvis, at den ældre får sit bad inden 
for den afsatte tidsramme. 
 En utilsigtet negativ effekt på længere sigt kunne imidlertid være, at den manglende 
tid til inddragelse af den ældre i af- og påklædningen kan bidrage til et hurtigere tab 
af denne evne hos den ældre borger. Den manglende tid til “guidning” eller “hjælp til 
selvhjælp” kan medføre, at hjemmehjælpens udførelse på længere sigt bidrager til et 
hurtigere funktionstab for den ældre bruger. 
 Det er således ikke usandsynligt, at den nutidige høje produktivitet, der blev sikret 
ved at undlade hjælp til selvhjælp, på lidt længere sigt kan være ganske ineffektiv 
– både ud fra en driftsøkonomisk og velfærdsøkonomisk betragtning. Spørgsmålet er, 
om den kommunale hjemmepleje i dag har nogle feedbacksystemer, der bidrager til 
en sådan form for organisatorisk læring. 

Tekstboks 5.1 er både et eksempel på mulige effekter af forskelle i hjemmeplejens 
udførelse og et eksempel på præstationsdelen af virkningsteorien i en programteori, 
der er udbredt blandt sygeplejersker og hjemmehjælpere. Denne teori går i korthed 
ud på, at nutidig investering i hjælp til selvhjælp (“guidning”) på længere sigt betaler 
sig i form af fastholdelse og genetablering af tabt funktionsevne.
 Ovenstående gennemgang beskriver nogle grundtræk ved det beslutnings- og 
produktionssystem, der er opbygget omkring den kommunale hjemmepleje. Nedenfor 
ses en liste med de centrale aktører i modellen (tekstboks 5.2).
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Tekstboks 5.2: Vigtige aktører i ældreplejens organisering

Vigtige aktører i ældreplejens organisering:

• Nationale politiske beslutningstagere med ældreområdet som ansvarsområde
•  Nationale administrative beslutningstagere med ældreområdet som ansvarsområde 

(herunder særligt Socialministeriet)
• Kommunernes Landsforening
•  Kommunalpolitikere med ældreområdet som ansvarsområde [beslutningstagere 

(bestillere) på kommunalt niveau]
•  Kommunale administrative chefer med ældreområdet som ansvarsområde [beslut-

ningstagere (bestillere) på organisationsniveau]
•  Visitatorerne [beslutningstagere (bestillere) på individniveau (også kaldet sagsbe-

handlere)]
•  Kommunale (og private) ledere med ansvar for organisering af udførelsen af hjemme-

hjælpsopgaver (leverandørorganisationerne, deres gruppeledere og koordinatorer)
• Hjemmehjælperne og deres fagforening (FOA - Forbundet af Offentligt Ansatte)
• Brugerne og brugernes interesseorganisationer (herunder særligt ældresagen)
• Brugernes pårørende og deres interesseorganisationer
• Medborgerne (som vælgere og skatteydere)

I forhold til en input-output-model mangler der en beskrivelse af et væsentligt element 
i modellen – en beskrivelse af input. Hjemmeplejen er i Danmark hundrede procent 
skattefi nansieret, og omkostningerne forventes generelt, alene i kraft af den stigende 
andel af ældre i befolkningen, at være stigende.7

 I input-output-modeller kan man operere med begreberne produktivitet og effek-
tivitet.
 Produktivitet defi neres i relation til fi gur 5.1 som:
 Præstationer: omkostninger
 Effektivitet defi neres i relation til fi gur 5.1 som:
 Effekter: omkostninger
Produktivitets- og effektivitetsanalyser bygger således på forsøg på at opgøre omkostnin-
ger, præstationer og effekter ved systemet. Økonomiske evalueringer er kendetegnet ved 
forskellige typer af analyser, der bygger på disse begreber. Selv om det ikke er opgaven her 
at gennemføre denne form for analyse, er begreberne produktivitet og effektivitet vigtige 
i relation til evalueringen. Det skyldes, at indførelsen af Fælles sprog har betydning for 
mulighederne for at gennemføre produktivitets- og effektivitetsanalyser i ældreplejen.

5.3 Logisk rekonstruktion af programteori

Opgaven her er at rekonstruere programteorien bag Kommunernes Landsforenings be-
slutning om at anbefale indførelsen af Fælles sprog i den kommunale hjemmepleje, og 
det er til det formål, at modellen i fi gur 5.1 er udviklet. Med udgangspunkt i defi nitionen 
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af programteori indebærer en sådan rekonstruktion en behandling af tre spørgsmål:
1. Hvad var/er årsagerne til den situation, som Fælles sprog I i 1998 og Fælles sprog 

II i 2004 blev sat i verden for at ændre? (situationsteori)
2 Hvordan kan Fælles sprog i princippet virke ind på de processer, beslutninger, præ-

stationer og effekter, der er beskrevet i det foregående afsnit? (virkningsteori)
3 Hvad var begrundelserne for, at situationen efter Fælles sprogs indførelse burde være 

at foretrække frem for situationen før Fælles sprogs indførelse? (normativ teori)

Der indledes med en kortfattet rekonstruktion af situationen frem til 1998 (situations-
teorien). Dernæst gennemføres en rekonstruktion af Fælles sprogs potentielt mulige 
indvirkning på processer, beslutninger, præstationer og effekter i og omkring den 
kommunale ældrepleje (virkningsteorien). Endelig rekonstrueres begrundelserne for, 
at den situation, som Fælles sprog skulle bidrage til at skabe, ville være at foretrække 
frem for situationen før indførelsen af Fælles sprog.

5.3.1   Rekonstruktion af situationsteorien

Mange af de elementer, som situationsteorien indeholder, er analyseret i historiekapit-
let, men gengives her i mere koncentreret form som den særlige situationsforståelse, 
ud af hvilken Fælles sprog udsprang.

5.3.1.1 Beslutningstagernes styringsproblemer
Beslutningstagernes overordnede styringsproblematikker på ældreområdet i 1990’erne 
kan i overskriftsform sammenfattes i et spørgsmål, der for så vidt kunne gentages 
i 2005: Hvordan bevarer vi kvaliteten i ældreplejen, samtidig med at vi undgår, at 
den offentlige sektors samlede udgifter vokser, når vi har nogle demografi ske prog-
noser, der forudsiger, at antallet af ældre og disses plejebehov (indikeret ved andel 
+80-årige) vil være stigende? Man havde (og har fortsat) store og voksende udgifter 
på ældreområdet, som hjemmeplejen udgør en vigtig del af. De årlige kommunale 
beslutninger om, hvor mange penge man ville bruge på området i det kommende år 
(budgetterne), blev ofte overskredet (oftere end på andre udgiftsområder), uden at man 
vidste præcis hvorfor. Det var vanskeligt at dokumentere, hvad man fi k for de penge, 
der blev givet ud. Samtidig havde man nogle demografi ske prognoser, som forudsagde 
(og fortsat forudsiger), at udgifterne til ældreområdet ville stige i de kommende årtier. 
Det var derfor en udbredt opfattelse blandt kommunale og nationale beslutningstagere, 
at der var behov for nogle bedre styringsværktøjer på ældreområdet.
 Denne problemstilling forstærkedes, dengang som nu, af en udbredt opfattelse blandt 
det store fl ertal af danske beslutningstagere, opinionsdannere og i store dele af befolknin-
gen, om at smertegrænsen for det samlede skattetryk er nået eller overskredet. Det kom, 
i 2001, til konkret udtryk, ved at den nuværende VK-regering i høj grad vandt valget på 
løftet om et skattestop, og senere igen ved at Socialdemokratiet og det Radikale Venstre 
lancerede en målsætning om et fl eksibelt skattestop – et såkaldt skatteloft.8

 Der var og er således et generelt pres på den offentlige sektor om at holde udgif-
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terne i ro (eller sætte dem ned) og at klare eventuel øget aktivitet gennem rationali-
seringer og effektiviseringer og/eller omprioriteringer mellem opgaveområder.
 Det er også i den sammenhæng, at bestræbelserne på at styrke den offentlige 
styring af ældreområdet skal ses. Ældreområdet udgør, i kraft af dets størrelse og de 
demografi ske prognoser om dets vækst, et problem for en målsætning om at undgå 
skattestigninger.
 I en sådan situation bliver det vigtigt at kunne dokumentere de ydelser, der leve-
res (præstationer i modellens sprogbrug) af medarbejderne, for de skattekroner, der 
investeres, og det bliver vigtigt at tydeliggøre konsekvenserne af de prioriteringer, 
man beslutter sig for.
 På konferencen i 1998, hvor Fælles sprog kataloget blev lanceret, fremhævedes 
fi re kendetegn ved ældreområdet i borgmester Vagn Ry Nielsens tale (fra Fælles sprog 
centerets hjemmeside: http://www.kl.dk/200762/):
• Ældreområdet er et af de største kommunale udgiftsområder med (i 1997) 210.000 

modtagere af hjælp og fl ere på vej. En omsætning (i 1997) på ca. 21 mia. kr. (net-
todriftsudgifter, 29 mia. i bruttodriftsudgifter) og ca. 82.000 ansatte i landets 275 
kommuner.

• Opgavernes karakter, behovene kan skifte fra dag til dag og fra time til time døgnet 
rundt årets 365 dage.

• Den generelle demografi ske tendens til fl ere ældre dækker over store geografi ske 
variationer. I nogle kommuner vokser antallet af ældre voldsomt. I andre kom-
muner er væksten mere moderat. I nogle kommuner falder det samlede antal af 
ældre. I mange kommuner gør samtlige tendenser sig gældende på samme tid, 
f.eks. på tværs af forskellige bydele.

• Store variationer i de ældres behov for hjælp. De fl este (ca. 85 % i gennemsnit) 
er, også op i en høj alder, selvhjulpne. De sidste 15 % er i forskelligt omfang 
afhængige af hjælp for at klare hverdagen.

Ovenstående pointer fra Vagn Rys tale illustrerer nogle væsentlige elementer ved den 
situationsforståelse omkring ældreområdet, der gjorde (og fortsat gør) sig gældende 
blandt centralt placerede beslutningstagere i Danmark. Pointerne illustrerer også nogle 
af de informationer, der er til rådighed til at beskrive området. Antal modtagere af 
hjælp, modtagernes procentvise andel af den samlede ældrebefolkning, samlet om-
sætning, antal ansatte, og (måske vigtigst) prognoser for den demografi ske udvikling 
helt ned på distriktsniveau.
 Længere fremme i talen kommer Vagn Ry ind på det, der, set fra hans stol som 
kommunal beslutningstager, er det problem, som trænger til at blive løst:

“Paradoksalt nok er det også det område i kommunerne, der har de dårligste sty-
ringsredskaber til sin rådighed. Det betyder, at vi, på trods af områdets betydning 
og størrelse, i dag kun har meget lidt konkret viden om, hvad der sker på dette store 
område. Det betyder, at vi har svært ved – med de nuværende styringsredskaber – at 
svare på spørgsmål som:
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• Hvem er brugerne?
• Hvilke behov har de for hjælp?
• Hvor mange har f.eks. problemer med mobilitet?
• Hvor mange bor i boliger, der er uegnede og gør dem mere afhængige af hjælp?
• Hvor stor en del af de tildelte timer ydes til praktisk bistand, og hvor stor en del 

ydes til pleje?
• Går hjælpen rent faktisk til de svageste – til dem, der har det største behov?

Visitationen ses som nøglen til forbedret styring.

“Hvis vi vil opnå en bedre styring af ældreområdet, så er det i den sam-
menhæng først og fremmest visitationen, vi skal koncentrere os om. Visita-
tionen er nøglen til en bedre styring af ældreområdet. Det er i visitationen, 
(ved den individuelle behovsvurdering og efterfølgende tildeling af ydel-
sen), at ressourcerne udløses. Vi er derfor nødt til at få bedre styr på visita-
tionen – dels ved at beskrive og fastlægge kriterier for tildeling af hjælpen, 
dels ved at beskrive og specifi cere ydelsernes indhold og omfang.”
(Borgmester Vagn Ry Nielsens tale, fra Fælles sprog centerets hjemmeside: 
www. kl.dk/200762/).

I Vagn Rys tale er hovedvægten lagt på det beslutningsgrundlag og de styringsmu-
ligheder, som Fælles sprog forventes at kunne bidrage til at tilvejebringe.

5.3.1.2 Mulighederne i den nye informationsteknologi
På løsningssiden af udbredte problem-løsnings-opfattelser i den offentlige sektor har 
den nye informationsteknologi (IT) en tendens til at byde sig til på snart sagt alle 
områder. IT-systemer til styring af hjemmeplejen var så småt under udvikling, og 
sådanne systemer kræver en eller anden form for standardiseret Fælles sprog.
 Fælles sprog blev som bekendt udviklet i perioden 1994-1998. I starten af pro-
jektet var fokus i høj grad på, hvorledes man kunne udvikle it som et redskab til 
bedre styring af ældreplejen. Man kan således opfatte udviklingen af Fælles sprog 
som udviklingen af det sproglige redskab, der skulle muliggøre sammenkoblingen 
af problemerne med styring og dokumentation med de løsninger, som den nye tek-
nologi kunne tilbyde.

5.3.2   Rekonstruktion af virkningsteorien

Mens situationsteorien handler om, hvad det er for en situation, som programmet 
iværksættes i, så handler virkningsteorien om selve programmet, og hvordan det 
tænkes at virke ind på situationen og ændre denne.
 I dette afsnit indledes der med en redegørelse for Fælles sprogs opbygning (5.3.2.1). 
På denne baggrund drøftes nogle generelle kendetegn ved den måde, Fælles sprog 
vil kunne virke ind på processer og resultater på ældreområdet (5.3.2.2). Dernæst 
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rekonstrueres Fælles sprogs potentielle virkning på de forskellige niveauer i fi gur 
5.1 (5.3.2.2.1-5.3.2.2.6). Der lægges ud med Fælles sprogs potentielle virkning på 
nationale processer og resultater (5.3.2.2.1). Dernæst rekonstrueres Fælles sprogs 
potentielle virkning på kommunale processer og resultater (5.3.2.2.2), visitationspro-
cesser og afgørelser (5.3.2.2.3), processer og resultater i leverandørorganisationerne 
(5.3.2.2.4) og på effekten af hjemmehjælpernes arbejde (5.3.2.2.5).

5.3.2.1 Hvad er Fælles sprog I?
Der var således en lang række forhåbninger knyttet til Fælles sprog, men hvad var det 
så for et redskab, man udviklede til at imødekomme disse forhåbninger?
 Som navnet antyder, er der tale om at indføre et fælles sprog inden for ældreplejen. 
Situationen før Fælles sprog betegnes som en situation uden et sådant fælles sprog. I 
nogle tilfælde bruger man forskellige betegnelser om de samme tilstande og aktivite-
ter, og i andre tilfælde bruger man de samme betegnelser om forskellige tilstande og 
aktiviteter. Indførelsen af Fælles sprog er således en bestræbelse på at standardisere 
de begreber, der anvendes i ældreplejen. Men der er også tale om at indføre nogle 
nye begreber, som ikke blev anvendt før indførelsen af Fælles sprog.
 I tekstboks 5.3 er der redegjort for de centrale karakteristika ved Fælles sprog.9

 De begreber, som standardiseres, indføres og systematiseres med Fælles sprog, 
tænkes anvendt for at fremme dels en standardiseret beskrivelse af de ældres funkti-
onsevne, dels en standardiseret beskrivelse af kommunens serviceydelser til de ældre 
og dels en standardiseret opgørelse af nogle kommunale nøgletal.
 Fælles sprog består således af tre dele. Et skema til en funktionsvurdering, der 
skal anvendes til at beskrive de potentielle brugeres behov. Skema til et ydelseska-
talog, der skal anvendes til at beskrive kommunernes forskellige former for indsats 
samt en liste med kommunale nøgletalskategorier, som skal anvendes til at fremstille 
nøgletalsdata på området.

5.3.2.2 Hvordan kan Fælles sprog virke ind på processer, beslutninger, 
præstationer og effekter i ældreplejen?

I dette afsnit behandles Fælles sprogs mulige indvirkning på de forskellige elementer 
i fi gur 5.1, der blev præsenteret tidligere. Det, der rekonstrueres, er ikke, hvordan 
Fælles sprog rent faktisk virker, men derimod hvordan Fælles sprog potentielt set 
ville virke, hvis det blev implementeret fuldt ud efter hensigten.
 Indledningsvis knyttes nogle generelle bemærkninger til Fælles sprogs potentielle 
virkning inden for ældreområdet, der følger en anden logisk inddeling end struktu-
ren fra fi gur 5.1. Bemærkningerne er dels en sammenfatning af de forhåbninger til 
indførelsen af Fælles sprog, der i perioden 1994-1998 har været formuleret i tekst, 
dels en logisk rekonstruktion på baggrund af Fælles sprogs faktiske opbygning. Disse 
bemærkninger knytter an til fi re overordnede spørgsmål, der er formuleret med inspi-
ration fra kommunikationsteoretiske modeller:10

1. Hvad kan den kommunikation, som Fælles sprog gør mulig, handle om? (substans, 
indhold)
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2. Med hvem kan dialogen føres? (aktører, deltagere)
3. Hvad er det, Fælles sprog skal anvendes til? (formål, hensigt, funktion, anven-

delse)
4. Gennem hvilke medier kan dialogen føres? (kommunikationens form)

Ad 1) Det første spørgsmål handler om kommunikationens mulige indhold og kan 
logisk besvares med udgangspunkt i Fælles sprogs bestanddele. Blandt de mennesker, 
som får Fælles sprog som fælles sprog, muliggør Fælles sprog en dialog om de ældres 

Tekstboks 5.3: Hvad er Fælles sprog I?

Hvad er Fælles sprog I?

Fælles sprog I er et standardiseret kategoriseringssystem, samt retningslinier for an-
vendelse heraf, der er godkendt og anbefales af Kommunernes Landsforening, til an-
vendelse inden for det kommunale ældreområde.* Fælles sprog I består af tre dele: 
1.  Et skema og retningslinier for anvendelsen heraf i en funktionsvurdering, hvor 

potentielle brugeres behov vurderes
2.  Et skema og retningslinier for anvendelsen heraf i et ydelseskatalog, der beskriver 

kommunernes forskellige former for indsats, samt
3. En liste med nøgletalskategorier, der bør opgøres ensartet på området

1. Skemaet til funktionsvurderingen er udviklet til at beskrive den potentielle brugers evne 
på otte funktionsområder: personlig pleje, spise og drikke, mobilitet, daglig husførelse, 
aktivitet, socialt samvær/ensomhed/netværk, mental og psykisk tilstand samt akut/kronisk 
sygdom/handicap. Et niende område, som ikke indgår i selve funktionsvurderingen, er bo-
ligens betydning for borgerens funktionsevne. Inden for hvert område anvendes fire funk-
tionsniveauer (kan selv, klarer stort set selv, har vanskeligheder, er ude af stand til).

2. Skemaet til ydelseskataloget er udviklet til dels at beskrive de kommunale serviceydel-
ser, der er rettet mod den enkelte bruger (cpr-relateret), og dels de ydelser der er rettet mod 
grupper af brugere (gruppe relateret). Inden for hver gruppe er der 14 ydelseskategorier: 
personlig pleje; psykisk pleje og omsorg; målrettede pædagogiske opgaver; undersøgelser 
og behandling; ernæring; medicingivning og administration; praktisk bistand – rengøring; 
praktisk bistand – tøjvask; praktisk bistand – indkøb; træning; aktivitet; forebyggelse og 
sundhedsfremme; anden hjælp til brugeren; vurderinger og administrative opgaver. Hver 
af de 14 kategorier er yderligere opdelt i specifikke opgaver.

3. En liste med kommunale nøgletalskategorier vedrørende:
• Boligforhold (plejebolig og øvrige boliger), 
•  Personaleforhold (personalekategorierne opgøres på lønforbrug; personaleomsætning; 

fuldtidsstillinger)
•  Driftsøkonomiske nøgletal: (samlede nettodriftsudgifter på ældreområdet; netto-

driftsudgifter for +67-årige; nettodriftsudgifter for under 67-årige).
•  Øvrige nøgletal: (visitation af beboere i plejeboliger; vejtid inkl./ekskl. visiteret tid).

*  Fælles sprog anvendes også på handicapområdet, men i denne bog fokuseres på 
ældreområdet.



160 Fælles sprog i ældreplejens organisering

funktionsevne på de beskrevne dimensioner, om de ydelser, som kommunerne kan 
levere og faktisk leverer, og om de faktuelle forhold, som listen med nøgletalskate-
gorier fra Fælles sprog giver mulighed for at beskrive.
 Standardiseringen muliggør potentielt set systematisk sammenligning på de om-
råder, som Fælles sprog omtaler, og dermed en drøftelse af disse forskelles årsager. 
Hvilke forskelle er der mellem de ældres funktionsevne? Hvorfor er der disse for-
skelle? Hvilke forskelle er der mellem de ydelser, vi leverer til de ældre? Hvorfor er 
der de forskelle? Hvilke ældre med hvilke funktionsevner får hvilke ydelser? Hvorfor 
får ældre med sådanne funktionsevner sådanne ydelser?
 Efterhånden som Fælles sprog anvendes på en standardiseret måde over en årrække, 
kan information baseret på Fælles sprog kategorierne også anvendes til at sammen-
ligne ændringer over tid på de områder, der beskrives i Fælles sprog (funktionsevne, 
ydelser og nøgletalskategorier).

Ad 2) Det andet spørgsmål handler om, hvem der kan deltage i dialogen. Det kan ikke 
umiddelbart besvares på samme måde. Besvarelsen afhænger af, hvem der får Fælles 
sprog som fælles sprog. I forbindelse med udviklingen af Fælles sprog blev følgende 
forhåbninger til, hvem der kunne deltage i dialogen, formuleret:
• Til dialog med brugerne af ældreplejen
• Til dialog mellem de faggrupper som arbejder med hjemmehjælp: visitatorer, 

gruppeledere, terapeuter, hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker mv.
• Til dialog mellem det politisk-administrative niveau og det udførende niveau
• Til dialog med de leverandører, som leverer IT-løsninger til ældreplejen
• Til dialog med eksterne parter såsom sygehuse, praktiserende læger, apoteker mv.
• Til dialog mellem kommunerne

Hertil kan føjes, at elementer fra Fælles sprog kunne indgå i en dialog mellem stat og 
KL, ligesom sammenligninger af faktiske forhold baseret på Fælles sprog kategorierne 
kunne indgå i den offentlige debat.

Ad 3) Det tredje spørgsmål handler om hensigten eller formålet med indførelsen af 
Fælles sprog. Der har været formuleret en række forskellige hensigter, der kan sam-
menfattes i nedenstående punkter. Som det fremgår, er der mange forskelligartede 
hensigter med Fælles sprog:
• Få et bedre grundlag frem for beslutninger på ældreområdet: Diskussionen om, hvad 

det er for en service, man kan og vil tilbyde i den enkelte kommune, forventes at kunne 
gøres ganske konkret ved hjælp af Fælles sprog, i modsætning til tidligere, hvor større 
beslutninger måtte træffes på grundlag af meget overordnede parametre såsom bevil-
lingens størrelse. Med et informationsgrundlag baseret på Fælles sprogs kategorier 
kan man træffe politiske beslutninger om kommunens serviceydelser til ældre med 
forskelligt funktionsniveau. Man vil endvidere kunne synliggøre nogle sandsynlige 
konsekvenser af beslutninger, før de træffes. Fælles sprog vil således kunne bidrage 
til, at det overordnede ansvar ligger hos politikerne og ikke hos det udøvende led.
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• Sammenligning mellem kommuner som en del af beslutningsgrundlaget: Som 
en del af beslutningsgrundlaget kan indgå mellemkommunale sammenligninger, 
som bliver mulige, hvis Fælles sprog anvendes på en standardiseret måde på 
tværs af kommunerne. Herigennem vil man have bedre mulighed for at lære af 
hinandens erfaringer og derigennem udvikle og forbedre kommunens service. 
Sammenligninger kan være med til at skærpe opmærksomheden om, hvorfor der 
er forskelle – er forskellene udtryk for politiske prioriteringer eller for forskellige 
lokale forudsætninger?

• Grundlag for sammenhængende beslutninger: Med et fælles sprog bliver det 
muligt tydeligere at begrunde visitationsafgørelser i kommunalpolitiske beslut-
ninger om kvalitetsstandarder og at begrunde arbejdsplanlægning og udførelsen af 
hjemmehjælp i visitationsafgørelser. Den sammenhæng, som hjemmelsprincippet 
stadfæster, bliver nemmere at håndhæve.

• Grundlag for indførelse af IT-baserede styringssystemer: Fælles sprog er udviklet 
med henblik på at indgå som grundstruktur i de IT-systemer, som IT-leverandø-
rerne har udviklet til plejeområdet. Oprindeligt blev projektet startet med dette 
formål for øje. Et fælles sprog var en nødvendighed, hvis man skulle indføre 
sådanne systemer, og sådanne systemer forventedes at bidrage til mere effektive 
og gennemskuelige arbejds- og beslutningsgange.

• Retssikkerhed gennem standardisering: Fælles sprog gør det nemmere at sikre 
retssikkerheden gennem klare ensartede principper for, hvilke situationer der 
berettiger til hvilke kommunale indsatser.

• Dokumentation: Med indførelsen af Fælles sprog i visitationen bliver det nemmere 
at dokumentere begrundelsen for visitationsafgørelsen. Denne afgørelse begrun-
des i funktionsvurderingen af den ældre borger og i det af kommunen vedtagne 
serviceniveau.

• Faglig dokumentation og kvalitetsudvikling: Fælles sprog betyder en mulighed for at 
udvikle en kvalifi ceret dialog og erfaringsudveksling på tværs af faggrupper og le-
delsesniveauer inden for den enkelte kommune – såvel som på tværs af kommuner.

Ad 4) Det fjerde og sidste spørgsmål vedrører kommunikationens form. I relation til 
Fælles sprog og ældreplejens organisering kan kommunikationens form inddeles i 
fem overordnede kategorier:11

• Mundtlig ansigt-til-ansigt kommunikation (møder, uformelle samtaler, etc.);
• Visuel kommunikation (observation, instruktion);
• Mundtlig telefonisk kommunikation;
• Skriftlig kommunikation via papir;
• Skriftlig elektronisk kommunikation (it-systemer, elektroniske skemaer);

I princippet er der intet i vejen for, at Fælles sprog kan indgå i alle ovenstående kom-
munikationsformer med undtagelse af den visuelle kommunikation. Fælles sprog kan 
anvendes til møder og i uformelle samtaler, og det kan anvendes i telefonsamtaler og 
i skemaer og blanketter, hvad enten det er i papirform eller i elektronisk form.
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 Det er dog særligt med henblik på anvendelse i den elektroniske kommunikation, 
at Fælles sprog er udviklet. Fælles sprog er udviklet til at indgå i IT-systemer. Disse 
IT-systemer er baseret på skemaer med standardiserede kategorier, som i de fl este 
tilfælde er baseret på Fælles sprog. Med Fælles sprog forestiller man sig således, at 
den skriftlige elektroniske kommunikation holder sit indtog i den kommunale ældre-
pleje. Denne kommunikationsform tænkes at supplere eller i nogle tilfælde at erstatte 
den mundtlige kommunikation og den skriftlige papirkommunikation, der hidtil har 
præget ældreplejen.
 Der kan være grund til her at understrege, at der, hvis denne forestilling får gen-
nemslagskraft, vil være tale om en ganske stor ændring i forhold til de praksisformer, 
der hidtil har præget den kommunale ældrepleje.

Efter denne indledende behandling af fi re spørgsmål til den kommunikation, som 
Fælles sprog åbner mulighed for, tages der udgangspunkt i de forskellige niveauer 
i fi gur 5.1.

5.3.2.2.1 Fælles sprogs potentielle virkning på nationale politisk-administrative 
processer og beslutninger

Som nævnt tidligere bygger denne rekonstruktion af standardiseringsorganisationens 
virkningsteori bag Fælles sprog i første omgang på tekster fra udviklingen af Fælles 
sprog. I anden omgang udfyldes eventuelle “huller” i den formulerede teori på bag-
grund af en logisk rekonstruktion ud fra antagelsen om en rationel beslutningstager. 
Teksterne fra udviklingsperioden 1994-1998, såvel som senere tekster, fokuserer 
således først og fremmest på, hvordan kommunale beslutningstagere kan tænkes at 
anvende informationer baseret på Fælles sprog kategorierne. Mange af disse fore-
stillinger kan dog uden større problemer oversættes til det nationale niveau. Ikke 
desto mindre bygger dette afsnit i vidt omfang på evaluators logiske rekonstruktion 
af virkningsteorien. Udgangspunktet for denne rekonstruktion er antagelsen om en 
rationel national beslutningstager.

Fra et nationalt beslutningstagersynspunkt kan Fælles sprog have fem væsentlige 
funktioner. For det første kan data genereret gennem Fælles sprog være et vigtigt be-
slutningsstøtteværktøj. For det andet kan data genereret gennem Fælles sprog bidrage 
til en opstramning af den parlamentariske styringskæde ved at etablere en tydeligere 
sammenhæng mellem de forskellige led i kæden (se fi gur 5.1). For det tredje kan Fæl-
les sprog bidrage til en tydeligere dokumentation af, hvad skatteyderne får for deres 
penge på dette område (“valuta for pengene”). For det fjerde kan et fælles sprog have 
en væsentlig rolle i de reorganiseringer af det sociale område, der foregår i disse år.12

I kapitel 4 blev der således argumenteret for, at eksistensen af Fælles sprog eller et 
lignende system øger sandsynligheden for, at lov om frit leverandørvalg i ældreplejen 
kommer til at fungere efter hensigten. Fælles sprog letter formuleringen af præcise 
krav i kontrakter og dermed indførelsen af kontraktstyring i ældreplejen. Endelig kan 
nationale beslutningstagere bruge de mellemkommunale sammenligninger, der kan 
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udarbejdes på grundlag af data genereret på grundlag af Fælles sprog, til at sende 
signaler om, hvad de opfatter som eksempler til efterfølgelse (“best practice”).
 Nedenfor gennemgås Fælles sprogs fem potentielle funktioner punkt for punkt:

Ad 1) Nationale politiske og administrative beslutningstagere på det sociale område 
skal træffe beslutninger, der gælder for hele landet på dette område. Det kan være om 
økonomiske, organisatoriske såvel som indholdsmæssige aspekter ved ældreplejen.
 Hvis Fælles sprog fungerer efter hensigten, kan der genereres sammenlignelige 
data på de områder, som kategorierne i Fælles sprog beskriver. Disse data kan indgå 
i det grundlag, som beslutningerne træffes ud fra.
 Ud fra antagelsen om en rationel national beslutningstager må en række af de 
informationer, som Fælles sprog kan generere, være interessante:
• Data fra funktionsvurderingen kan bruges til behovsanalyser: På nuværende tids-

punkt er den væsentligste indikator på behovet på ældreområdet, som beslut-
ningstagere har til rådighed, de ældres alder. Man kender eksempelvis antallet af 
+80-årige og prognoserne for udviklingen i antallet af +80-årige. Man ved, hvor 
stor en andel af de +80-årige der modtager en eller anden form for ældrepleje. 
Man kender endvidere de regionale og lokale variationer i disse forhold. Med data 
baseret på funktionsvurderingsskemaet i Fælles sprog vil beslutningstagerne få 
mere detaljerede indikatorer på de ældres behov. I funktionsvurderingen inddeles 
de ældre i fi re kategorier på hvert af de otte funktionsområder13 i Fælles sprog. 
Man vil på grundlag heraf kunne se forskelle i de funktionsevner, som de ældre 
brugere af ældrepleje vurderes til af visitator. Da der løbende foretages nye visi-
tationer og revisitationer, vil disse data hele tiden være rimeligt opdaterede. Man 
vil kunne se regionale og lokale variationer heri. Ved at sammenholde disse data 
med økonomiske data vil man kunne analysere, om forskelle i ressourceforbrug 
skyldes forskelle i behov. Ved at sammenholde dem med data om social baggrund 
vil man kunne analysere, om forskelle i behov skyldes forskelle i social baggrund. 
Ved at sammenholde dem med data fra ydelseskataloget vil man kunne analysere, 
om forskelle i ydelser skyldes forskelle i behov.

• Data baseret på ydelseskataloget i Fælles sprog kan, sammen med funktions-
vurderingen, bruges til analyser af serviceniveauet i ældreplejen: På nuværende 
tidspunkt er de bedste indikatorer på serviceniveau, som beslutningstager har 
til rådighed, antallet af hjemmehjælpstimer, som stilles til rådighed. Antallet af 
hjemmehjælpstimer opgøres i to hovedgrupper på henholdsvis personlig pleje 
(personlig hygiejne og toiletbesøg, påklædning, hjælp til måltiderne og omsorg) 
og praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og hjælp til indkøb af varer).14 Med data 
baseret på ydelseskataloget i Fælles sprog vil beslutningstagerne få mere detalje-
rede indikatorer på de serviceydelser, der tildeles (14 typer ydelser i stedet for 2). 
Man vil kunne se regionale og lokale forskelle imellem omfanget af tildelingen 
af de 14 ydelsestyper. Ved at sammenholde med funktionsvurderingen vil man 
kunne analysere, om forskelle i tildelte ydelser skyldes forskelle i behov. Ved 
at sammenholde med økonomiske data vil man kunne analysere, om forskelle 
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i økonomisk ressourceforbrug skyldes forskelle i omfanget og arten af leverede 
serviceydelser.

• Nøgletalsdata tænkes kombineret med informationer fra funktionsvurderingen og 
ydelseskataloget i analyser af ældreområdet. Nøgletal om boligforhold kan eksem-
pelvis kombineres med vurderingen af boligens betydning for de ældre brugeres 
funktionsevne. Sådan en analyse ville kunne danne grundlag for en vurdering af, 
om og hvor der er behov for en indsats på ældreboligområdet. De driftsøkonomiske 
tal vil, sammenholdt med data om kommunernes ydelser, kunne danne grundlag for 
sammenlignende produktivitetsanalyser (output/omkostninger). Sådanne analyser 
vil igen kunne danne grundlag for analyser af årsager til produktivitetsforskelle. 
Ved hjælp af data fra funktionsvurderingen vil man kunne kontrollere, om produk-
tivitetsforskelle skyldes forskelle i behov. Et større antal timer brugt på bestemte 
ydelser i en given kommune kan således skyldes, at de ældres funktionsniveau i 
denne kommune i gennemsnit ligger lavere end landsgennemsnittet.

Fælles sprog kan således give det datamæssige grundlag for at lave sammenlignende 
analyser af produktiviteten i ældreplejen. Kan Fælles sprog levere data, der afdæk-
ker, om produktivitetsforskelle skyldes forskelle i kvalitet? Både ja og nej. Man kan 
kontrollere, om forskelle i produktivitet skyldes forskelle i de ydelser, man leverer. 
Kommuner kan af forskellige årsager have forskellige ydelsesprofi ler. Der kan være 
forskel på, hvilke typer ydelser man leverer, og hvor stort et omfang de forskellige 
ydelsestyper har. Ved hjælp af Fælles sprog data kan man analysere, om forskelle 
i produktivitet skyldes forskelle i ydelsesprofi ler. Ved hjælp af Fælles sprog data 
kan man endvidere afdække forskelle i afsat tid til de enkelte ydelser. Men om for-
skelle i afsat tid er udtryk for forskelle i produktivitet, eller forskelle i kvalitet kan 
ikke afdækkes på grundlag af Fælles sprog data. Udover de forskelle der afdækkes 
med de 14 ydelseskategorier, kan kvalitetsforskelle ikke afdækkes ved hjælp af data 
fremstillet og kategoriseret ved hjælp af Fælles sprog. Der er væsentlige aspekter ved 
kvaliteten af ældreplejen, som ikke synliggøres i Fælles sprog. Vi vil vende tilbage 
til disse aspekter andetsteds.
 På baggrund af ovenstående gennemgang må det konkluderes, at Fælles sprog 
potentielt set kan give væsentlige forbedringer i beslutningsgrundlaget for nationale 
beslutningstagere. Der er imidlertid en række forudsætninger herfor. For det første 
kræver det, at dataene rent faktisk er standardiserede og dermed sammenlignelige. 
For det andet kræver det, at dataene opdateres jævnligt. For det tredje kræver det, at 
dataene er valide. Dataene må give et troværdigt billede af de ældres funktionsevne 
og af de ydelser, som kommunerne leverer. For det fjerde kræver det, at dataene ge-
nereres på en måde, der gør, at de hurtigt og effektivt kan indgå i analyser. At man 
med enkelte indtastninger på en pc eksempelvis kan danne sig et billede af produk-
tivitetsforskelle mellem sammenlignelige kommuner.

Ad 2) Nationale beslutningstagere har ikke kun en interesse i Fælles sprog, fordi det kan 
bidrage til at træffe mere velinformerede beslutninger. De må antages også at have en 
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interesse i, at deres beslutninger føres ud i livet i videst muligt omfang. Fælles sprog 
kan, på de kategorier som indgår i sproget, potentielt set bidrage til at tydeliggøre 
sammenhænge mellem nationale beslutninger, kommunale beslutninger, visitations-
afgørelser, organiseringen af ældreplejen og den faktisk leverede hjemmehjælp.
 Hvis nationale beslutningstagere træffer beslutninger om ældreplejens indhold 
og omfang, og hvis disse beslutninger meningsfuldt kan operationaliseres i Fælles 
sprogs kategorier, så kan Fælles sprog potentielt set bruges til at kontrollere, om de 
nationale beslutninger føres ud i livet.

Ad 3) Ovenfor blev det antaget, at en rationel national beslutningstager må være inte-
resseret i Fælles sprog, fordi det kan bruges til at forbedre beslutningsgrundlaget, og 
fordi det kan bruges til at kontrollere, at ældreplejens indhold og omfang er i over-
ensstemmelse med nationale beslutninger. En national beslutningstager må endvidere 
antages at have interesse i tydeligt at kunne dokumentere, hvad skatteyderne får for 
deres penge (“valuta for pengene”). I en tid, hvor der er fokus på det høje skatteniveau 
og på at begrænse eller stoppe væksten i den offentlige sektor, bliver det vigtigt at 
kunne dokumentere de værdier, der skabes for de penge, der investeres. Hertil kommer 
at ældreområdet er et af de områder i den offentlige sektor, hvor negative enkeltsager 
har en tendens til at præge mediernes dagsorden.

Her kan et system som Fælles sprog, der tydeliggør, hvad den offentlige sektor leve-
rer, udgøre en vigtig modvægt til sådanne enkeltsager. Potentielt set gør Fælles sprog 
det muligt tydeligt at dokumentere, hvem der får hvad med hvilke begrundelser. Det 
gælder på det individuelle plan såvel som på populationsniveau.

Ad 4) Udover beslutningsstøtte, kontrol og dokumentation kan Fælles sprog potentielt 
set have en væsentlig funktion i forhold til de reorganiseringer af det sociale område, der 
foregår i disse år. Siden starten af 1990’erne har en del kommuner arbejdet med indførel-
sen af forskellige varianter af Bestiller-Udfører-Modeller (BUM), kontraktstyring og frit 
valg mellem private og offentlige leverandører på ældreområdet. Siden 1. januar 2003 
er det bestemt ved lov, at alle kommuner skal indføre sådanne modeller. Hertil kommer, 
at der skal etableres en central visitationsenhed. De nationale beslutningstagere, som 
har vedtaget lovgivningen om ovenstående, må, ud fra rationalitetsantagelsen, antages 
at have en interesse i, at lovgivningen implementeres så effektivt som muligt.

På hvilken måde kan Fælles sprog have en vigtig funktion i disse organisatoriske 
reformer? En væsentlig forudsætning for den nye organisationsform er, at bestil-
leren kan formulere sine krav til leverandøren på en så klar og entydig måde som 
muligt. De skal i princippet være så klart formulerede, at det efterfølgende er muligt 
at kontrollere, om kravene er opfyldt eller ej. De nationale beslutningstagere må altså 
have en interesse i at fremme systemer, der fremmer præcise specifi kationer af krav 
til leverandøren. Fælles sprog er et eksempel på et sådant system. Det har endvidere 
i princippet det kendetegn, at det er standardiseret på tværs af kommuner. Det vil 
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sige, at leverandører kan sammenligne krav formuleret af en kommune med krav 
formuleret af en anden kommune. Der står således ikke “sproglige” barrierer i vejen 
for, at leverandører kan operere på tværs af kommunegrænser. Hvis leverandørernes 
personale er trænet i Fælles sprog, kan de umiddelbart forstå visitationsafgørelser 
truffet i forskellige kommuner.

Ad 5) Udover beslutningsstøtte, kontrol, dokumentation og element i frit valgs ord-
ninger kan Fælles sprog også have en funktion for nationale beslutningstagere som 
redskab til at sende signaler til kommunale aktører. Nationale, rationelle beslutnings-
tagere må antages på visse punkter at have en interesse i at fremme nogle former for 
lokal praksis på bekostning af andre.

På grundlag af kategorierne fra Fælles sprog vil man i princippet kunne udarbejde for-
skellige “rangordningssystemer”, der udpeger den “bedste” og den “dårligste” praksis 
på området. Et eksempel kunne være at udarbejde en kommunal “rangordning” baseret 
på analyser af produktivitet på ældreområdet. Den styrende effekt af en sådan rangord-
ning kan styrkes ved at knytte forskellige former for belønning og straf til systemet.
 Sådanne systemer vil, som tidligere nævnt, kunne bruges og misbruges. Dynamik-
ken i etableringen af sådanne systemer i en offentlig kontekst er meget forskellig fra 
dynamikken i private virksomheder. Dagspressen vil med stor sandsynlighed begynde 
at gennemføre sine egne sammenligninger og begynde at konfrontere lokale politikere 
med disse. Det bedste nuværende eksempel er den årlige offentliggørelse af indenrigs-
ministeriets kommunale nøgletal. På plussiden kan fremhæves, at vi får et mere åbent 
og gennemskueligt system, end vi har i dag. På minussiden vil man sandsynligvis blive 
vidne til en række uholdbare og useriøse sammenligninger, der i bedste fald medfører mis-
forståelser og spild af tid. I værste fald medfører beslutninger på fejlagtigt grundlag. 

5.3.2.2.2 Fælles sprogs potentielle virkning på kommunale politisk-administrative 
processer og beslutninger

I det forrige afsnit blev virkningsteorien for Fælles sprog udviklet på det nationale 
niveau. På de fl este punkter er pointerne fra det nationale niveau endnu mere relevante 
på det kommunale niveau. Det skyldes, at kommunale beslutningstagere har været 
involveret i udviklingen af Fælles sprog. Det skyldes også, at kommunale beslut-
ningstagere, på en mere direkte måde end nationale beslutningstagere, har til opgave 
at træffe beslutninger om de ydelser, der er beskrevet i Fælles sprog.

Gennemgangen nedenfor følger dispositionen fra afsnit 3.2.2.1. I det omfang, virk-
ningsteorien svarer til forrige afsnit, henvises der hertil.
 Fra et kommunalt beslutningstagersynspunkt kan Fælles sprog således også have 
fem væsentlige funktioner. For det første kan Fælles sprog være et vigtigt beslut-
ningsstøtteværktøj. For det andet kan Fælles sprog bidrage til en opstramning af 
styringskæden (se fi gur 5.1). For det tredje kan Fælles sprog bidrage til en tydeligere 
dokumentation af, hvad skatteyderne får for deres penge på dette område (“value for 
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money”). For det fjerde kan Fælles sprog have en væsentlig rolle i forbindelse med 
indførelsen af frit valg, kontraktstyring og Bestiller-Udfører-Model på det sociale 
område.15 For det femte kan kommunale beslutningstagere i lighed med nationale 
have interesse i at bruge de mellemkommunale sammenligninger til at sende signaler 
om, hvad de opfatter som eksempler til efterfølgelse (“best practice”).
 Nedenfor gennemgås Fælles sprogs fem potentielle funktioner punkt for punkt:

Ad 1) Beslutningsstøtte på kommunalt niveau: Kommunale politiske og administrative 
beslutningstagere skal træffe beslutninger om, og tage ansvaret for, aktiviteterne på 
ældreområdet. Ud fra antagelsen om en rationel kommunal beslutningstager må man 
derfor forvente, at alle de ovenfor beskrevne analysemuligheder fra det nationale 
niveau også er relevante på det kommunale niveau (se ad 1) afsnit 3.2.2.1). Data fra 
funktionsvurderingen kan bruges til behovsanalyser.
 Data fra ydelseskataloget kan bruges til analyser af serviceniveau. Data fra Fælles 
sprogs nøgletal kan bruges i kombination med ydelsesdata til produktivitetsanalyser. 
Nøgletallene kan kombineres med data om boligens betydning for funktionsvurde-
ringen for at vurdere relevansen af en ekstra kommunal indsats på dette område.
 Hertil kommer, at man forestiller sig, at man kan konkretisere sammenhængen 
mellem økonomi og ydelsesniveau før beslutningen tages. For eksempel at man 
omtrentligt kan vurdere, hvor stor en omkostning indførelsen af en ekstra ydelse vil 
medføre.
 Ovenstående analysemuligheder medfører, at det potentielt set bliver muligt for 
kommunale beslutningstagere at få svar på en række spørgsmål, som det tidligere var 
vanskeligt at besvare.
 Et eksempel herpå er, at man, på grundlag af data fra Fælles sprog, kan afdække, 
om årsagen til eventuelle omkostningsstigninger skyldes, at (a) fl ere ældre medborgere 
har forringet funktionsevne, eller om (b) der er fl ere ældre, der henvender sig og er 
berettiget til hjælp ud fra de af kommunen fastlagte kriterier, eller om (c) en politisk 
beslutning om højere serviceniveau kan være årsag.
 Det bliver kort sagt langt mere gennemskueligt, hvad årsagerne til omkostnings-
stigninger kan være.
 Når funktionsevnen er gjort op igennem fl ere år, kan man endvidere opgøre ud-
viklingen i den gennemsnitlige funktionsevne over tid blandt kommunens ældre. Det 
kræver dog, at funktionsvurderingerne er lavet nogenlunde ensartet fra år til år.
 Man kan endvidere i princippet beregne et mål for produktiviteten på hjemme-
hjælpsområdet. Hvilke vejledende tider for hvilken slags hjemmehjælp anvendes i 
visitationsafgørelsen? Under forudsætning af at visitationsafgørelsen afspejler den 
faktisk udførte hjemmehjælp, kan man beregne produktiviteten ved at dividere med 
omkostningerne. I kommuner, hvor man anvender stregkoder eller lignende systemer, 
kan man kontrollere, om det antal minutter, hjemmehjælperen tilbringer hos den ældre, 
svarer til det antal minutter, hun er visiteret til.
 Endelig kan man lave mellemkommunale sammenligninger på alle de ovenstående 
dimensioner. Analyser af sammenhænge mellem behov, serviceniveau og omkost-
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ningsniveau bliver mere informative for beslutningstagerne, når de sammenlignes 
med tilsvarende tal fra andre kommuner. Sådanne sammenligninger kan bruges og 
misbruges. Ideelt set kan de bruges som udgangspunkt for en konstruktiv undren, der 
kan sætte gang i nærmere undersøgelser:
 Hvorfor er vores omkostningsniveau så meget højere, når såvel vores ældres funk-
tionsevne som vores serviceniveau, således som det fremstår i visitationsafgørelserne, 
er på stort set samme niveau?

Ad 2) Opstramning af styringskæden: Kommunale beslutningstagere har ikke kun 
en interesse i Fælles sprog, fordi det kan bidrage til at træffe mere velinformerede 
beslutninger. De må antages også at have en interesse i, at deres beslutninger føres 
ud i livet i videst muligt omfang. Fælles sprog kan i princippet bidrage med data, 
som gør det muligt at kontrollere, om kommunal plejepraksis er i overensstemmelse 
med kommunalpolitiske beslutninger. Omvendt kan Fælles sprog også bidrage til at 
tydeliggøre over for kommunale medarbejdere, hvad de politiske og administrative 
beslutninger indebærer. Hvis eksempelvis kommunale kvalitetsstandarder er formu-
leret i Fælles sprog, bliver det nemmere for visitator at sikre, at visitationsafgørelsen, 
der formuleres i Fælles sprog, er i overensstemmelse med kvalitetsstandarden. Hvis 
kommunen har formuleret en politik om, hvilke behov der udløser hvilke ydelser, 
og hvilke behov der ikke udløser kommunale ydelser, så muliggør Fælles sprog i 
princippet, at man kan kontrollere, at den kommunale politik på området overholdes. 
Selvom kommunen ikke har formuleret en præcis politik på området, kan man stadig 
få et overblik over, hvilke funktionsevner de ældre modtagere af hjemmehjælp har, 
og hvordan sammenhængen er mellem funktionsevne og visiteret ydelse. Dermed 
kan man få indblik i spørgsmålet om, hvorvidt det rent faktisk er de svageste ældre 
medborgere, der modtager hjemmehjælp.
 Fælles sprog gør det endvidere muligt at træffe principielle politiske beslutninger 
om, hvordan sammenhængen skal være mellem funktionsevne og tildelte ydelser. 
Eksempelvis kan kommunen beslutte, at ældre brugere med funktionsniveau et (dvs: 
kan selv) ikke skal tildeles kommunale ydelser.
 Man kan også sammenholde de visiterede ydelser med det serviceniveau, der 
er besluttet i kommunens kvalitetsstandarder. Herigennem bliver det tydeliggjort, 
hvordan sammenhængen er mellem beslutninger om kvalitetsniveau, individuelle 
visitationsafgørelser og omkostningsniveau.

Ad 3) Tydeligere dokumentation af hvad der leveres til hvem med hvilke begrundelser: 
Kommunale beslutningstagere har en interesse i at kunne dokumentere, hvilke værdier 
der leveres for skatteindbetalingerne over for offentligheden. Det er nemlig dem, 
der har det formelle ansvar. Politikerne skal stå til ansvar herfor over for vælgerne. 
Administratorerne skal stå til ansvar over for politikerne. Ud fra dette synspunkt har 
et Fælles sprog, der er omhyggeligt implementeret efter hensigten, den fordel, at 
det bidrager til at tydeliggøre, hvad der leveres til hvem med hvilke begrundelser. 
Den tidligere frustration over at øge bevillingerne uden at kunne se, hvad pengene 
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gik til, afl øses i princippet, hvis Fælles sprog fungerer efter hensigten, af en tydelig 
dokumentation af, hvad der leveres til hvilke omkostninger.

Ad 4) Fælles sprogs betydning for frit valg, kontraktstyring og Bestiller-Udfører-
Model: Det er de kommunale beslutningstagere, der har ansvaret for at implementere 
reorganiseringerne på det sociale område. Der er grund til at antage, at Fælles sprog, 
og de processer som indførelsen af Fælles sprog har medført, har lettet opsplitningen 
i en bestiller-udfører-model, idet en stor del af den kommunikation, der tidligere var 
mundtlig og implicit, i forbindelse med indførelsen af Fælles sprog, er gjort eksplicit 
i form af elektronisk skriftlig dokumentation.
 Fælles sprogs vigtigste betydning er, at det i princippet udgør et præcist sprog til 
at kommunikere mellem bestiller og udfører. Fælles sprog er udarbejdet med henblik 
på at kunne indgå i IT-systemer og på at kunne formulere visitationsafgørelser. På de 
dimensioner, som kategorierne i Fælles sprogs ydelseskatalog beskriver, skabes der 
grundlag for at formulere præcise leverandørkrav. Disse leverandørkrav formuleres 
i et sprog, der er fælles for de kommuner, der anvender Fælles sprog. På grundlag af 
funktionsvurderingen skabes der endvidere, hvis Fælles sprog bliver et fælles sprog 
til kommunikation mellem bestiller og leverandør, et grundlag for at kommunikere 
præcist om de ældres behov.

Ad 5) Signaler gennem mellemkommunale sammenligninger: Også kommunale be-
slutningstagere har potentielt set mulighed for at sende signaler til sine medarbejdere 
gennem mellemkommunale sammenligninger. Hvis der blandt beslutningstagerne er 
konsensus om, hvilken retning, man ønsker, at kommunens ældrepleje skal udvikle 
sig i, kan man se sig om i landet efter kommuner, der er kommet længst i den retning. 
Fælles sprog giver i princippet mulighed for sammenligninger på de dimensioner, som 
beskrives i sproget. Man kan for eksempel forestille sig, at kommuner, der ligner hinan-
den på de fl este andre dimensioner end produktiviteten, har en interesse i at undersøge, 
om man kan lære noget af de mest produktive kommu ner. Forskelle i produktivitet 
kan skyldes forskelle i kvalitet, som man måske ønsker at fastholde, men de kan også 
skyldes, at man har fundet en mere effektiv måde at organisere sig på.

5.3.2.2.3 Fælles sprogs potentielle virkning på visitationsproces og -afgørelse

Som det fremgik tidligere, i analysen af situationsteorien bag Fælles sprog, ses vi-
sitationsprocessen og visitationsafgørelsen som aldeles afgørende for styringen af 
ældreområdet.
 For visitationsprocessen og visitationsafgørelsen indebærer Fælles sprog en stan-
dardisering af såvel proces som afgørelse, der ikke eksisterede før Fælles sprog blev 
udviklet.
 Med udgangspunkt i skemaer baseret på Fælles sprogs kategorier foretager alle 
visitatorer, der anvender Fælles sprog, en standardiseret (ensartet) individuel funk-
tionsvurdering af den enkelte borgers funktionsniveau på de 8 kategorier, der er 
fastlagt i Fælles sprog. Mens man tidligere havde forskellige klassifi kationer med 
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forskellig detaljeringsgrad, så tager kommuner, der har valgt at bruge Fælles sprog, 
nu udgangspunkt i en fælles standardiseret måde at beskrive borgerens behov.
 På baggrund af de kategoriserede informationer om den enkelte ældre i visita-
torens funktionsvurdering foretages der en vurdering af, hvilke ydelser borgeren er 
berettiget til. Beskrivelsen af det samlede katalog af ydelser, der kan stilles til rådig-
hed af kommunen, og hvilke ydelser der tildeles borgeren, bygger på Fælles sprogs 
ydelseskatalog. Visitationsprocessen er således også standardiseret i sin beskrivelse 
af ydelserne.
 Det skal understreges, at Fælles sprog er udviklet som en minimumsstandard. Det er 
meningen, at kommunerne skal tage udgangspunkt i de fælles overordnede kategorier. 
Men man forestiller sig også, at kommunerne vil udvikle forskellige underkategorier 
og eventuelt også tilføjelser til hovedkategorierne. I princippet kan der således ud-
vikles en række forskellige “dialekter”, der bygger på et fælles udgangspunkt. Inden 
for kommunen sker standardiseringen i forhold til den variant af Fælles sprog, man 
har udviklet. På tværs af kommunerne sker standardiseringen i forhold til de fælles 
kategorier.
 Visitationsprocessen tænkes at munde ud i en visitationsafgørelse, der træffes af 
visitatoren, og som er udformet i et skema baseret på Fælles sprog kategorierne. Denne 
visitationsafgørelse tænkes dels at indeholde den formelle afgørelse om, hvilke ydelser 
den enkelte bruger er berettiget til, dels en vejledende tid for opgavens udførelse, der 
er til internt styringsbrug, og som ikke er en tid den enkelte bruger er berettiget til. 
Visitatoren tænkes altså at udføre tre opgaver:
1 Funtionsvurdering
2 Ydelsesvurdering
3 Visitationsafgørelse
Selvom der ikke tænkes at være nogen mekanisk relation mellem funktionsvurdering 
og tildelt ydelse, så medfører Fælles sprog en systematik, som næppe blev anvendt 
tidligere. Funktionsvurderingens kategorier tydeliggør, for visitator og andre, hvilken 
funktionsvurdering visitator ligger til grund for sin afgørelse om, hvilke ydelser hun 
tildeler borgeren i sin visitationsafgørelse.

5.3.2.2.4   Fælles sprogs potentielle virkning på organisering af og arbejdsplan for 
hjemmehjælp

Visitationsafgørelsen udgør det formelle regelgrundlag for planlægningen og udførel-
sen af den faktiske individuelle ældrepleje. Denne afgørelse bliver nu standardiseret, 
således at de ydelser, den enkelte ældre er visiteret til, er beskrevet ved hjælp af 
kategorierne fra Fælles sprog. Der er i forbindelse hermed truffet afgørelse om, hvor 
lang tids hjemmehjælp den enkelte er tildelt i gennemsnit pr. uge.
 Der er således tale om en mere entydig beskrivelse af opgaven end tidligere, og 
dermed skulle der være mulighed for en klarere sammenhæng mellem visitationsaf-
gørelse, arbejdsplanlægning og udførelse af hjemmehjælp.
 Det er med udgangspunkt i de i visitationsafgørelsens tildelte serviceydelser, at 
gruppelederen udarbejder arbejdsplaner for hjemmehjælperne. Fælles sprogs ydelses-
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katalog og de tildelte minutter kommer til at danne grundlag for hjemmehjælpernes 
arbejdstilrettelæggelse.
 Hvis gruppelederen er uenig i visitationsafgørelsen eller fi nder den forældet, fordi 
der, efter hendes mening, er opstået en ny situation, så bliver uenighederne med visi-
tator om visitationsafgørelsen diskuteret med udgangspunkt i Fælles sprogs kategorier. 
Gruppelederen kan f.eks mene, at der er afsat for lidt tid til nogle af ydelserne. Grup-
pelederen kan også være uenig i vurderingen af den ældre borgers funktionsevne eller 
i vurderingen af boligens betydning.
 Under alle omstændigheder letter det fælles udgangspunkt i visitationsafgørelsens 
Fælles sprog kategorier kommunikationen mellem gruppeleder og visitator.

5.3.2.2.5 Fælles sprogs potentielle virkning på hjemmehjælpens udførelse og 
præstationer

Hjemmehjælpen udføres af hjemmehjælperne under ansvar over for gruppelederen 
og med hjemmel i visitationsafgørelsen.
 Brugeren, som modtager hjemmehjælpen, har, ifølge programteorien og i overens-
stemmelse med lovgivningen, visitationsafgørelsen liggende i sit hjem og kan således 
i princippet sammenligne de ydelser, hun modtager, med de ydelser, hun er visiteret 
til. Hvis brugeren ikke selv er i stand til det, kan hendes pårørende gøre det.
 Det ved hjemmehjælperen naturligvis, og det må derfor antages, at indførelsen 
og tilpasningen af Fælles sprog har haft en vis standardiserende virkning på hjem-
mehjælpens udførelse. Hele systemet har medført en tydeliggørelse af, hvornår man 
får de ydelser, man er tildelt, og hvornår man ikke gør det. Det er blevet sværere at 
undlade at levere de visiterede ydelser, og det er sandsynligvis også blevet mindre 
almindeligt at levere ydelser udover de tildelte. Det sidste skyldes, at sådanne ydelser 
forbliver usynlige og derfor ikke påskønnes – i hvert fald ikke af det system, der er 
bygget op omkring Fælles sprog.
 Alt andet lige må det forventes, at Fælles sprog vil have en tendens til at opprio-
ritere de aspekter ved hjemmehjælperens arbejde, der synliggøres i kategorierne fra 
Fælles sprog. Omvendt vil anvendelsen af Fælles sprog have en tendens til at fremme 
en nedprioritering af aspekter ved hjemmehjælperens arbejde, som ikke kan beskrives 
i Fælles sprogs kategorier.
 Disse tendenser må forventes at blive styrket, jo mere Fælles sprog kategorierne 
anvendes som basis for kontrol og for incitamenter i form af belønning eller straf.

5.3.2.2.6 Fælles sprogs potentielle virkning på effekterne af hjemmehjælpens arbejde

Fælles sprogs betydning for effekterne af hjemmehjælpens arbejde på den ældre og hendes 
situation er vanskelige at måle, og en sådan måling falder uden for rammerne af denne 
evalueringsopgave. Det er derimod inden for rammerne at rekonstruere relevante teorier 
om, hvordan Fælles sprog kan påvirke effekterne af hjemmehjælpernes arbejde.
 Der er ikke, i de tekster vi har gennemgået fra udviklingen af Fælles sprog, skrevet 
noget om forventninger til effekterne af Fælles sprog på effekterne af hjemmehjælpens 
arbejde. Indtrykket er, at man forventer, at det er et neutralt redskab.
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 Undervejs i evalueringen er vi stødt på teorier om, hvordan anvendelsen af Fæl-
les sprog kan virke ind på og virker ind på effekterne af hjemmehjælpernes arbejde. 
Sådanne teorier bygger på en antagelse om en række årsag-virkningssammenhænge, 
der har en bestemt form. De begynder med en antagelse om, at Fælles sprog anven-
des til at formulere visitationsafgørelsen og til at generere data til beslutningsstøtte. 
Visitationsafgørelsen antages herefter at have effekter på, hvilke ydelser hjemme-
hjælperne leverer, og hvordan de leveres. Den faktiske levering af ydelser antages så 
at have effekter på den ældre og hendes situation. I teksboks 5.1 tidligere i afsnittet 
redegjorde vi for et eksempel på en sådan teori om Fælles sprogs potentielle indi-
rekte virkning på de ældres funktionsevne. De forskellige teorier om Fælles sprogs 
effekter behandles især i kapitel 7, men vi vil senere i kapitlet redegøre for udvalgte 
samfundsvidenskabelige teorier, der har relevans i denne sammenhæng.

5.3.3   Rekonstruktion af den normative teori

Den normative teori udgør det tredje element i programteorier. Som defi neret tidligere 
vedrører normative teorier begrundelser for, at den ændrede eller fastholdte situation 
er bedre end den situation, der ville være opstået, hvis man ikke havde interveneret 
eller havde interveneret på en anden måde.
 Normative teorier skal altså indeholde nogle begrundelser for, at konsekvenserne 
af programmet, her Fælles sprogs konsekvenser for ældreplejens organisering, er et 
fremskridt i forhold til tidligere og i forhold til alternativer. En række af de norma-
tive teorier fremgår implicit af situations- og virkningsteorierne, der er gennemgået 
ovenfor, men her tydeliggøres de i nedenstående punkter:
• Bedre sammenhæng mellem politiske beslutninger, visitationsafgørelse og udført 

hjemmehjælp.
• Bedre dokumentation af, hvad skatteborgerne får for deres skattekroner.
• Tilvejebringelse af et bedre beslutningsgrundlag for de politisk-administrative 

beslutningsprocesser på såvel kommunalt som nationalt plan.
• Bedre sikring af en retfærdig fordeling, hvor de, der virkelig har brug for hjælp, 

også får det.
• Bedre mulighed for en effektiv udnyttelse af ressourcerne gennem sammenlignende 

produktivitetsanalyser.
• Større gennemskuelighed, med hensyn til hvem der tildeles hvad hvorfor, og 

dermed også en større legitimitet omkring de kommunale afgørelser.
• Bedre faglig dialog på grund af de fælles begreber og dermed grundlag for faglig 

kvalitetsudvikling.

5.4   Fire udvalgte teorier fra forskningsverdenen

Når man skal inddrage teorier fra forskningsverdenen, der er relevante for en eva-
luering af Fælles sprog, bliver analogisk tænkning vigtigt. Der har aldrig før været 
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forsket i lige præcis Fælles sprog, men der har været forsket i fænomener med en 
række kendetegn, der minder om Fælles sprog.
 Der er eksempelvis en række indsigter fra teorier om ledelsesinformationssyste-
mer, implementeringsteori og organisatorisk læring, som kunne være relevante at 
inddrage i en evaluering af Fælles sprog. Nedenfor er inddraget fi re udvalgte teorier, 
som forekommer os at være helt centrale for en evaluering af Fælles sprog og dets 
anvendelse i ældreplejens organisering.

5.4.1  Garbage in Garbage out teori (GiGo)

Den grundlæggende erkendelse, der ligger i GiGo-teori, er, at kvaliteten af den viden, 
man kan trække ud af informationssystemer, afhænger af kvaliteten af de data, som 
lægges ind i systemerne. Hvis reliabiliteten og validiteten af disse data er mangelfuld, 
så vil de analyser, man laver på grundlag af dataene, også være problematiske.
 En af de grundlæggende forudsætninger for, at Fælles sprog kan fungere som 
beslutningsstøttesystem for beslutningstagerne, er, at de data, analyserne bygger på, 
er pålidelige. Og her fokuserer GiGo-teori på de aktører, som skal generere data, og 
på den proces, igennem hvilken data genereres.
 En simpel model fra implementeringsteorien (Lundquist 1987, 76ff.; Vedung 1997, 
227ff.) fremhæver, at de aktører, som skal generere data, må have den nødvendige 
forståelse af, hvad det er, de forventes at gøre. De må også have viljen til at gøre det, 
og de må have evnerne i form af ressourcer og kompetencer.
 De aktører, som genererer data i ældreplejen, er først og fremmest visitatorerne. 
Det er dem, der udarbejder funktionsvurderingen, og det er dem, der træffer visita-
tionsafgørelsen. Disse data siger, hvilken funktionsevne brugeren er vurderet til, og 
hvilken ydelse det er besluttet, at brugeren skal modtage. De siger imidlertid ikke 
noget om faktisk leverede ydelser, medmindre man går ud fra, at disse er lig med 
visitationsafgørelsen. Hvis man vil have data vedrørende den faktisk leverede hjem-
mehjælp, må man have hjemmehjælperne selv til at registrere, hvordan de bruger 
deres tid. Det kan foregå på forskellig vis ved selvregistrering i medbragte skemaer 
i papirform eller elektronisk form, eller det kan foregå ved hjælp af stregkoder.
 Ofte er opgaven med at generere data til informationssystemer en ekstra opgave, 
der ikke har noget med ens øvrige opgaver at gøre. Den har ingen nytteværdi i forhold 
til ens primære opgaver. Tværtimod tager den tid fra ens primære opgaver, hvilket 
ofte medfører, at man sjusker med registreringen. Dataenes pålidelighed bliver der-
ved påvirket negativt. Hvis man samtidig opfatter genereringen af data som udtryk 
for overdreven kontrol og manglende tillid til ens indsats, kan det yderligere påvirke 
dataenes pålidelighed negativt.
 I ældreplejens organisering er det visitatorerne og hjemmehjælperne, der genere-
rer data til informationssystemerne. Hvordan denne opgave harmonerer med deres 
primære opgaver, er vidt forskelligt for de to grupper. Den passer som fod i hose 
til visitatorernes arbejde. Faktisk genereres data automatisk under arbejdet, hvis de 
registrerer deres funktionsvurderinger og visitationsafgørelser elektronisk. Og det 
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vil vi i afrapporteringen fra de empiriske undersøgelser i de næste kapitler se, at 
de i stigende grad gør. Omvendt forholder det sig med hjemmehjælperne. Opgaven 
kommer ind som en ekstra opgave, der ikke har noget med deres primære opgave 
at gøre, og som tager tid fra denne. Det vil også være nærliggende for hjemmehjæl-
pere at opfatte genereringen af data som udtryk for manglende tillid og overdreven 
kontrol.
 Teorien fortæller os med andre ord, at systemet vil have relativt let ved at generere 
pålidelige data om funktionsvurdering og visitationsafgørelse baseret på Fælles sprogs 
kategorier. Omvendt vil systemet have relativt sværere ved at generere pålidelige data 
om den faktisk leverede hjemmehjælp.
 Ovenstående konklusion kan modifi ceres af datagenereringsprocessens organise-
ring. Hvis datagenereringsprocessen organiseres på en måde, der minimerer besværet 
med registreringen af data og maksimerer kontrollen med, at data faktisk genereres, 
så vil de data, der genereres af hjemmehjælperne, kunne opnå større validitet. Et 
eksempel herpå kunne være anvendelsen af stregkoder i hjemmeplejen.

5.4.2   Lovens bogstav og lovens ånd

Det er en velkendt erkendelse helt tilbage fra den tidlige samfundsforskning, at for-
melle regler vanskeligt kan fungere efter hensigten uden opbakning fra uformelle 
normsystemer. De fl este former for opgaveløsning i organisationer håndteres bedst 
gennem en vis fl eksibilitet i fortolkningen af reglerne for opgavernes udførelse. Den 
amerikanske sociolog Robert K. Merton16 (1957, 200) har eksempelvis analyseret, 
hvorledes krav om nøje overholdelse af regler nemt udarter i en formalistisk “arbejd 
efter reglerne”-kultur, hvor fl eksibiliteten og opmærksomheden over for klienternes 
behov let går tabt. I løbet af processen sker der en målforskydning (goal displace-
ment), således at overholdelsen af formelle regler får førsteprioritet, snarere end de 
overordnede målsætninger med opgaveløsningen. Organisationsforskeren og ma-
nagementguruen Henry Mintzberg17 (1989, 330ff.) har ligeledes analyseret, hvorledes 
systematiske problemer med operationelle indikatorer for effektivitet, kombineret med 
benhård styring efter disse indikatorer, let fører til målforskydning og suboptimal 
adfærd i organisationer.
 Inden for evalueringsforskningen har Peter Dahler-Larsen (1998) brugt denne 
erkendelse til at sondre mellem organisationens samlede “værdikatalog”, der ikke 
kan operationaliseres, de mål der knyttet til et bestemt program, der delvist kan 
operationaliseres, og de operationelle evalueringskriterier i organisationen. Pointen i 
sondringen er, at de operationelle evalueringskriterier næsten altid vil være en ufuld-
stændig afspejling af målene med programmet og i endnu højere grad af værdikata-
loget. Hvis man styrer alt for hårdt på de operationelle kriterier, får man alt andet lige 
en “skævvridning” i forhold til de værdier og målsætninger, man ønsker at fremme.
 Hvis en virksomhed eksempelvis satser alt for hårdt på årlige bundlinieresultater, 
fremmer det en fokusering på kortsigtede resultater. Det går ud over de langsigtede 
investeringer, der er nødvendige for at sikre en profi t på længere sigt. Et eksempel på 
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et system der, på grundlag af de negative erfaringer med tidligere systemers snævre 
fokusering, forsøger at anlægge en mere holistisk vinkel er “Balanced Scorecard”. I 
Danmark har forskere fra Handelshøjskolen i København udviklet et såkaldt “etisk 
regnskab”, der har lignende holistiske ambitioner.
 Den overordnede pointe her er imidlertid, at også et mere holistisk orienteret batteri 
af operationelle indikatorer vanskeligt kan fange de mere kvalitative og vanskeligt 
kvantifi cerbare målsætninger, man måtte have med et givet system. Her er der behov 
for en grundlæggende forståelse for og en vilje til efterlevelse af “lovens ånd”.
 Hvad har ovenstående med Fælles sprog at gøre? Fælles sprogs ydelseskatalog be-
skriver de produkter, som kommunerne leverer til brugerne af ældreplejen. Ydelserne 
beskrives på 14 overordnede kategorier og et større antal dertilhørende underkatego-
rier. Den første af de 14 kategorier, personlig pleje, beskrives eksempelvis med 10 
underkategorier. Kategorierne er operationelle i den forstand, at de beskriver nogle 
håndgribelige opgaver, som ældreplejen skal løse.
 Kategorierne er imidlertid ikke velegnede til at beskrive de mere kvalitative aspek-
ter ved ældreplejen. I en FOKUS18 publikation beskriver og diskuterer docent Eigil 
Boll Hansen, AKF, forskellige måder at måle kvalitet på, når det drejer sig om bistand 
til ældre i eget hjem. På baggrund af en analyse af udvalgt litteratur, gennemgang af 
lovgivningen og kommunale casestudier af ældrepleje når han frem til de kvalitets-
dimensioner, der præsenteres i nedenstående tabel (2003, 22).

Tabel 5.1: Kendetegn ved god kvalitet i hjemmeplejen

A. God kvalitet i de konkrete ydelser, fx hus-
lige aktiviteter, opnås gennem følgende egen-
skaber ved den leverede ydelse:

B. God kvalitet i form af livskvalitet, velbe-
fi ndende, sociale kontakter eller udnyttelse 
af egne ressourcer kræver andre egenskaber 
ved hjemmeplejen:

1. Først og fremmest må leveringen af ydelsen 
være pålidelig. Det vil sige, at leverandøren 
må være troværdig og gøre det, der loves.

2. Brugeren skal opleve kontinuitet i den leve-
rede ydelse, det vil sige, at

 a.  ydelsen gives på samme måde fra gang til 
gang, og at

 b.  den samme person går igen.
3. Gode kvalifi kationer hos personalet, hvilket 

vil sige, at hjælperne skal være gode til hus-
ligt arbejde, personlig pleje og social om-
sorg, og de skal være glade og venlige, vise 
hensyn og respekt samt være omhyggelige 
og ordentlige.

4. Fleksibilitet i udførelsen af de huslige akti-
viteter.

5. Brugerne må have størst mulig kontrol over 
de forskellige daglige aktiviteter i hjemmet.

1. En god social relation mellem hjælper og 
bruger.

2. Hjælperen må kunne leve sig ind i bruger-
nes situation og følge med i deres liv ved at 
vise en interesse uden at snage.

3. Hjælperen må være lydhør over for bruger-
nes behov og tilpasse hjælpen hertil.

Kilde: Tilpasset fra Eigil Boll Hansen (2003): At yde og at måle god kvalitet på ældreområdet. FO-
KUS publikation.
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Sådanne kvalitetsdimensioner kan diskuteres og stilles op på andre måder,19 men 
sammenfatningen giver et godt overblik over nogle centrale kvalitetsmål, som de 
fl este vil være enige i, at den kommunale ældrepleje bør stræbe efter. Det centrale i 
denne sammenhæng er at understrege, at en stor del af disse mål ikke kan formuleres 
i Fælles sprog. Det er først og fremmest punkt 1 og 2a og 2b i kolonne A, der kan 
formuleres i Fælles sprog.
 Følgende tænkte eksempel kan illustrere, at Fælles sprog vanskeligt kan beskrive 
disse mere kvalitative aspekter:

Tekstboks 5.4: Eksempel på systematiske “blinde pletter” i Fælles sprog

Eksempel på systematiske “blinde pletter” i Fælles sprog

Nøjagtigt de samme opgaver, beskrevet med begreberne i Fælles sprog, kan ofte udføres 
på den samme tid med meget forskellige måder at forholde sig til den ældre bruger. 
Mange hjemmehjælpere (sandsynligvis det store flertal) vil udføre dette arbejde med 
“fleksibilitet”, “lydhørhed” og “indlevelse i brugerens situation”. Men nogle vil være 
stressede, uvenlige og uopmærksomme og skynde sig at få arbejdet overstået (af og 
til kan de fleste have en sådan dag). Den ældre modtager af hjemmehjælp vil opleve 
kvaliteten af hjemmehjælpen meget forskelligt, men kontrakten er opfyldt. I mange 
tilfælde vil der ikke være den store forskel i tidsforbrug.

Problemet ved Fælles sprog er, at det ikke synliggør denne store forskel i arbejdets 
kvalitet. Fælles sprog synliggør, om de konkrete ydelser er udført, og om tidsrammen, 
man har til at udføre dem, er overholdt.

Hvis Fælles sprog systemet ikke afbalanceres med andre systemer (frit valg, bruge-
revalueringer, ledelsens opmærksomhed på god kvalitet, hjemmehjælpernes faglige 
dialog og træning, etc.), så vil visitationsafgørelserne formuleret i Fælles sprog have 
en tendens til at fortrænge de mere bløde uformelle aspekter, som vi også ønsker skal 
kendetegne den kommunale ældrepleje.
 Problemstillingen er formuleret på udmærket vis af konsulent Mette Vinther Poul-
sen i publikationen om Fælles sprog II fra Kommunernes Landsforening:

“Omvendt kan klassifi kationen også blive uhensigtsmæssigt styrende, så 
der ikke bliver plads til nuancer, der er svære at klassifi cere. Man kan mi-
nimere risikoen ved til stadighed at refl ektere over, hvad klassifi kationen 
omfatter, og hvad man må synliggøre på anden vis. Ved at være bevidst 
om, hvad målet med klassifi kationen er og ikke mindst, hvordan den bru-
ges i praksis.” (2004, 9).

En negativ, utilsigtet bieffekt ved anvendelsen af Fælles sprog kan altså i nogle tilfælde 
være en, også ud fra et ressourceperspektiv, unødvendig forringelse af ældreplejens 
kvalitet.
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 Det skyldes, at den formelle formulering af kommunernes ydelser, som kommer 
til udtryk i Fælles sprogs ydelseskatalog, og dermed i visitationsafgørelsen og kom-
munernes formelle kontrolsystemer, ikke nævner og vanskeligt kan nævne de mere 
uformelle aspekter ved ydelserne, der er en vigtig del af deres kvalitet.

5.4.3   Taylorisering, jobberigelse eller begge dele

Inden for organisationsteorien fi ndes der to modsatrettede teoridannelser, der har 
eksisteret samtidig siden 1930’erne. De handler begge om, hvordan man designer 
jobfunktioner i organisationer.
 Den ældste teoridannelse er fra starten af 1900-tallet og er blevet kaldt taylorisme, 
efter ingeniøren Frederick Winslow Taylor, eller Scientifi c Management, som han 
selv kaldte det (Taylor 1947; Kanigel 1997; Bakka & Fivelsdal 2002).
 Kernen i taylorismen er en oversættelse og systematisering af faglig viden til 
videnskabelig viden, der bruges til ledelsesmæssige detaljerede instruktioner om 
arbejdets udførelse, som så skal følges af arbejderne. I en vis forstand kan program-
meringssprog således ses som arvtager til taylorismen. Konsekvensen af metoden er 
en skarp adskillelse af arbejdets planlægning, der bliver en ledelsesopgave og arbejdets 
udførelse.
 Symbolet på taylorismen er tidsstudieeksperten, der minutiøst (bogstaveligt talt) 
opmåler de forskellige bevægelser, en bestemt jobfunktion indebærer. På baggrund 
heraf beregnes det videnskabeligt, det vil sige præcist, hvad der er den mest effektive 
måde at udføre jobbet på. Taylors arbejdere skulle ikke tænke selv, men gøre som de 
fi k besked på. Analysearbejdet skulle de overlade til tidsstudieeksperterne. Hvis de 
havde behov for at realisere sig selv, kunne de gøre det i den fritid, og for den løn, 
der blev mere rigelig som følge af den mere effektive organisering af arbejdet.
 Taylorismen slog igennem overalt i 1900-tallets industrisamfund og eksisterer i 
bedste velgående i mange sektorer den dag i dag. Det ultimative eksempel på tay-
lorismens triumf er bilfabrikkerne, hvor der først blev indført samlebånd og senere 
robotter, og hvor der nu en del steder bliver produceret biler uberørt af menneske-
hænder.
 Taylorismen har haft sværere ved at slå igennem inden for servicebranchen, men 
også her praktiserer fastfoodkæder som McDonalds nogle principper for minutiøs 
styring af alle procedurer og produkter, der minder om Taylors. I bogen “The McDo-
naldization of Society” brugte sociologen George Ritzer (1993) billedet af den kendte 
fastfoodkæde som et eksempel på, hvordan nogle bestemte organiseringsprincipper er 
begyndt at præge større og større dele af samfundslivet. Disse organiseringsprincipper 
kan sammenfattes i begreberne effektivitet, kalkulation, forudsigelighed og kontrol 
(se tekstboks 5.5).
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Tekstboks 5.5: McDonaldiseringens fi re organiseringsprincipper

McDonaldiseringens fire organiseringsprincipper

1.  Effektivitet forstået som bestræbelser på at finde den bedste og hurtigste måde at 
opnå et bestemt mål

2.  Kalkulation forstået som ledelsens forsøg på at måle og beregne alle aspekter ved 
produkt og produktionsproces

3.  Forudsigelighed forstået sådan, at en forudsætning for organisationsformens ef-
fektivitet er, at kunderne har klare og stabile præferencer, og at medarbejderne er 
trænet til præcist at vide, hvordan de lever op hertil

4.  Kontrol forstået som minimering af fejl forårsaget af medarbejderes skøn. Alle 
aspekter ved arbejdet er beskrevet, og det kontrolleres, at medarbejderne lever op 
til forskrifterne. Innovative eller intuitive eksperimenter bandlyses

De fi re punkter viser, at nutidens “mcdonaldisering” må ses som direkte arvtager til 
Taylors “Scientifi c Management”. Vi kan også konkludere, at dette er standardise-
ringens organisationsform par excellence. Går man ind på en McDonalds restaurant 
i Odense, får man den samme betjening som i København, Moskva og Uppsala.
 Den senere teoridannelse er blevet kaldt Human relations-traditionen. Den har 
rødder længere tilbage, men inden for organisationsteorien forbindes den i første 
omgang med Elton Mayo og Hawthorne-studierne i 1930’erne (Bakka & Fivelsdal 
2002, 2004). Den fi k stor gennemslagskraft i 1960’erne, i forbindelse med at en 
lang række nye jobfunktioner voksede frem i kølvandet på den voldsomme vækst i 
servicesektoren. Den fandt støtte i psykologisk inspirerede teorier, såsom Maslows 
behovspyramide (Maslow 1943, 1976). Human relations-traditionen lægger vægt 
på at mobilisere medarbejderens fulde potentiale ved at skabe jobfunktioner, som 
medarbejderen kan udvikle sig i. Anbefalingen er den modsatte af taylorismens. Skab 
nogle jobfunktioner, som stiller medarbejderen over for udfordringer, som virker ud-
viklende og kompetencefremmende. Herved får virksomheden nogle medarbejdere, 
som er langt mere motiverede og kompetente og derved bedre egnede til at bidrage 
til virksomhedens langsigtede indtjening.
 Human relations-traditionen blev i 1960’erne i høj grad formuleret som et opgør 
med taylorismen. Taylorismen blev anset for at være udtryk for gammeldags tænk-
ning fra industrisamfundets epoke. Jobberigelse og kompetenceudvikling blev i vidt 
omfang anset for den moderne måde at designe jobfunktioner på.
 Ikke desto mindre har begge traditioner eksisteret i bedste velgående side om 
side frem til i dag. Der fi ndes i hvert fald to plausible fortolkninger af, at de begge 
har overlevet, der ikke er gensidigt udelukkende. Den første fortolkning bygger på 
organisationsteoriens “contingency”-teori (kontingensteori). Den anden fortolkning 
bygger på teoridannelser om organisatorisk læring.
 Kontingensteorier siger generelt, at forskellige situationer kræver forskellige løs-
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ninger. På den baggrund udvikles så forskellige hypoteser om, hvilke situationer der 
kræver hvilke løsninger20 (Burns & Stalker 1966; Lawrence & Lorsch 1969; Mintzberg 
1979). Ud fra den tankegang er der nogle konfi gurationer af omverdensbetingelser, 
produktionsprocesser og jobfunktioner, der skaber et pres i retning af en form for 
taylorisering. Andre konfi gurationer af omverdensbetingelser, produktionsprocesser 
og jobfunktioner skaber et pres i retning af jobberigelse.
 Teorier om organisatorisk læring leverer et andet bud på en forklaring. Ifølge James 
G. March (1999, 1991) må ethvert socialt system fi nde en balance mellem to former 
for læring for at kunne overleve på kort og langt sigt. Den ene form for læring kan 
kaldes udbyttende læring. Den handler om effektivt at maksimere udnyttelsen af de 
kompetencer, man har opbygget. Den anden form for læring kan kaldes udforskende 
læring. Den handler om at udforske muligheden for at opbygge nye kompetencer 
og indsatsområder. Det er en central hypotese hos March, at intelligent opbyggede 
systemer må forsøge at optimere afbalanceringen af de to former for læring, men at 
ingen systemer på længere sigt kan overleve uden en kombination af de to former for 
læring.21 Uden udforskende læring havner systemet før eller siden i en kompetence-
fælde. Hermed menes, at man er havnet i en blindgyde af forældede kompetencer. 
Uden udbyttende læring havner systemet i en udforskningsfælde, hvilket vil sige, 
at man aldrig får lært noget til bunds, men skifter til noget nyt, før man har fået det 
fulde udbytte af det, man var i gang med. Udforskningsfælden har således karakter 
af et slags zapperkompleks.
 Marchs læringsteori kan relateres til de to former for jobdesign. Det eksplicitte 
formål med Scientifi c Management er at maksimere udbyttende læring, selvom man 
brugte et andet ord. Kernen i Taylors system er at sammenfatte og systematisere de 
erfaringer, som man gør sig i arbejdsprocesserne med henblik på at maksimere out-
put.
 Jobberigelse er derimod mindre velegnet til at fremme udbyttende læring. Der-
imod kan jobberigelse måske bidrage til at fremme udforskende læring. Det har i 
hvert fald været fremhævet af fortalere for jobberigelse, at det bidrager til at fremme 
organisationens udnyttelse af menneskets kreative sider, mens mcdonaldisering gør 
det modsatte.
 En umiddelbar implikation af Marchs teori kan således være, at enhver organisation 
må arbejde på at fi nde den rette balance mellem taylorisering og jobberigelse. At det 
måske ikke er et spørgsmål om enten-eller, men om både-og.
 Hvad har ovenstående længere udredning at gøre med en evaluering af Fælles 
sprog?
 Først og fremmest er den generelle udvikling inden for ældreplejen indimellem 
blevet karakteriseret som rendyrket taylorisering – her forstået som et skældsord. 
Fælles sprog er blevet betegnet som et led i denne taylorisering. Der er den sandhed 
i disse påstande, at Fælles sprog muliggør en minutiøs styring af hjemmehjælper-
nes arbejde. Med reference til analyserne i kapitel 4 kan man sige, at Fælles sprog 
er et skridt i retning af standardisering, mens det næppe bidrager med så meget i 
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retning af individualisering af relationen mellem hjemmehjælper og bruger.22 Om 
anvendelsen af Fælles sprog fører til en form for taylorisering afhænger imidlertid 
af, hvordan man i den enkelte kommune vælger at anvende Fælles sprog. Der er 
ingen nødvendighed i relationen mellem minutstyring og Fælles sprog – kun en 
mulighed.
 Det er endvidere rigtigt, at der er et kombineret pres på hele ældreområdet, der 
skaber et pres i retning af effektivisering af arbejdsgange og procedurer. Dette pres 
er i situationsteorien bag Fælles sprog beskrevet som kombinationen af skattestop og 
stram ressourcestyring på den ene side og et voksende antal brugere af ældreplejen 
på den anden.
 Men dette pres er ikke det eneste pres, der eksisterer, inden for ældreplejen. Som 
det fremgik af kapitel 4, eksisterer der også et pres i retning af individuelt tilpassede 
løsninger for de ældre. Og der eksisterer et pres i retning af en generel opkvalifi cering 
af hjemmehjælpernes kompetencer. Nogle socialchefer har argumenteret for, at den 
forventede stigende mangel på hjemmehjælpere, der i disse år varierer meget mellem 
forskellige lokalområder, vil skabe et pres i retning af at skabe nogle mere interessante 
jobs som hjemmehjælpere – et pres i retning af jobberigelse.
 Problemstillinger knyttet til taylorisering (eller det nyere begreb mcdonaldisering) 
og jobberigelse er således yderst centrale inden for ældreplejen. Vi vil undervejs i vore 
analyser vende tilbage til disse problemstillinger, eftersom de også har en relevans 
for evalueringen af Fælles sprog. Vi ser det dog ikke som vores rolle at tage stilling i 
denne diskussion. Derimod kan evalueringen forhåbentligt bidrage til at klargøre og 
præcisere problemstillingernes karakter.
 Vi vil dog her fremhæve et enkelt kendetegn ved ældreområdets særlige karakter, 
der peger i retning af, at i hvert fald en ensidig satsning på mcdonaldisering næppe 
er hensigtsmæssig. Som fremhævet i tekstboks 5.5 forudsætter det i princippet en høj 
grad af forudsigelighed i behovet for pleje. Forudsætningen for, at de minutiøse kal-
kulationer af den mest effektive arbejdsform kan betale sig, er, at det, der skal leveres, 
er forudsigeligt og standardiseret. En bestemt standard for rengøring eksempelvis. 
Eller bestemte typer af “pakker” til bestemte typer af ældre brugere. Hvis behovet 
derimod er mere ustabilt og komplekst, er det vanskeligere at fastholde standardiserede 
løsninger. Meget tyder på, at mange ældre brugeres behov er for komplekst og ustabilt 
til at egne sig til rendyrket mcdonaldisering. Som nævnt i kapitel 4 peger aldrings-
forskning for det første på, at vi bliver mere forskellige med alderen – såvel fysisk 
som psykisk. For det andet sker der indimellem forandringer i helbredet, som ofte kan 
komme pludseligt og uventet. For den kommunale ældreplejes organisering kan det 
både betyde en pludselig lettelse i eller en plud selig forøgelse af arbejdsbyrden. For 
det tredje sker der indimellem dødsfald i ældre menneskers familie- og vennekreds, 
der kan have ganske væsentlig indfl ydelse på den ældres behov, idet de her har fået 
dækket en del af deres behov. Der er således nogle kendetegn ved behovsdannelsen 
på ældreområdet, der umiddelbart peger i retning af en mere skønsmæssig fl eksibel 
tilpasning til de ældres behov.
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5.4.4   Teorier om relationerne mellem de enkelte led i styringskæden

I afsnit 5.2 og fi gur 5.1 blev ældreplejens organisering beskrevet ved hjælp af en model, 
der fremhævede processer og resultater og lagde vægt på den hierarkiske styringskæde 
og de hjemmelsprincipper, der kendetegner den formelle relation mellem de forskel-
lige led i kæden. I dette afsnit behandles beskrivende teorier om den nærmere relation 
mellem de forskellige led i denne kæde (Thompson 1967; Weick 1976; Brunsson 1989; 
Orton & Weick 1990). I grove træk kan man sondre mellem tre forskellige typer af 
forestillinger om relationen mellem ledene i styringskæden. Tre forestillinger der alle 
relaterer sig til metaforen om en kobling i en bil. De tre forestillinger kan sammenfattes 
med betegnelserne fast koblede, frakoblede og løst koblede systemer.

5.4.4.1 Ældreplejens organisering som et fast koblet system
I et fast koblet system er der, på samme måde som i en bil, hvor man ikke har trådt 
på koblingen, en direkte sammenhæng mellem de beslutninger, der træffes i de øvre 
hierarkiske lag, og de handlinger, der udføres i de nedre hierarkiske lag. I det øjeblik 
folketinget eksempelvis har vedtaget lov om fl eksibel hjemmehjælp, antages det i 
sådanne modeller, at alle landets kommunale forvaltninger går i gang med at sikre, 
at de kan leve op til loven fra det øjeblik, den træder i kraft. I det øjeblik kommunal-
bestyrelsen har truffet beslutning om en ny kvalitetsstandard, tilpasser visitatorerne 
individuelle visitationsafgørelser til den nye standard. I det øjeblik visitator har truffet 
en afgørelse, bliver den grundlag for hjemmehjælpernes nye køreseddel og herefter 
fulgt til punkt og prikke af den enkelte hjemmehjælper. I et fast koblet system er der 
således intet “ratslør”. Når man “træder på speederen” eller “drejer på rattet”, rea-
gerer systemet øjeblikkelig efter hensigten. Webers idealtype af bureaukratiet er et 
eksempel på en teori, der antager en fast kobling mellem de forskellige led i kæden 
(Weber 1922). Taylors Scientifi c Management fra forrige afsnit er et andet eksempel 
på en sådan teori. Fra årtiers implementeringsforskning (Pressman & Wildavsky 
1973; Lipsky 1980; Winter 1994) ved vi, at denne faste kobling ikke altid eksisterer 
i virkelighedens verden. Fra forskningen i markarbejderadfærd (Lipsky 1980; Win-
ter 1994), der kort blev berørt i kapitel 4, kender vi nogle af de årsager til “slør” og 
“frakobling”, der ofte er indbygget i organisationer.

5.4.4.2 Ældreplejens organisering som et frakoblet system
I et frakoblet system er situationen lige omvendt. De forskellige led i beslutnings-
systemet og produktionssystemet lever hver deres liv. Ud fra bilmetaforen kan man 
sige, at motoren måske nok giver en masse lyd, når man træder på speederen, men 
man kommer ingen vegne. Der er megen snak i det politisk administrative system, 
og der bliver også leveret meget hjemmepleje, men de to former for aktiviteter fore-
kommer forbavsende adskilt fra, og uberørt af, hinanden. Folketinget vedtager en 
ny lov på ældreområdet, men kommunerne fortsætter med deres hidtidige praksis, 
som om intet var hændt. Kommunalbestyrelsen vedtager en ny kvalitetsstandard på 
ældreområdet, men visitatorerne fortsætter uantastet deres arbejde. Visitatorer træffer 
visitationsafgørelser, men hjemmehjælpere gør nu engang, hvad de selv, i dialog med 
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brugerne, fi nder frem til, er det rigtige. Organisationsforskeren Nils Brunsson har givet 
en sådan praksis betegnelsen “organisatorisk hykleri” (1989). Hermed mener han, at 
organisationen siger et, men gør noget andet. Meyer & Rowan (1977) har analyseret, 
hvorledes indførelse af nye organisationsstrukturer kan tage form af et moderne ritual 
og have forbavsende lille effekt på organisationens aktiviteter.

5.4.4.3 Ældreplejens organisering som et løst koblet system
Teorier om løst koblede systemer (Weick 1976; Orton & Weick 1990) kan siges at 
indtage en slags gylden middelvej i forhold til de ovenstående beskrivende analyser. 
I et sådant perspektiv anerkendes det, at faste koblinger og afkoblinger forekommer, 
men at de i reglen er en slags yderpunkter eller specielle tilfælde. Ud fra metaforen 
om en bilkobling kan man sige, at man i løst koblede systemer “fi ler på” eller har 
“foden på koblingen” og konstant til- og frakobler motoren. Generelt antages det, i 
det løst koblede perspektiv, at organisationer må kunne håndtere de paradokser og 
dilemmaer, som samtidige krav om central styring og decentral fl eksibel tilpasning 
stiller dem overfor. Derfor er de fl este organisationer det meste af tiden en form for 
løst koblede systemer, og det interessante bliver at analysere de mange forskellige og 
mere eller mindre intelligente måder, hvorpå central styring og decentral fl eksibilitet 
kombineres i organisationer. Et eksempel herpå er afsnittet om lovens bogstav og 
lovens ånd, der tydeliggør, at en eller anden form for fortolkning og oversættelse til 
konkrete situationer ofte må fi nde sted.

5.4.4.4 Den parlamentariske styringskæde og løst koblede systemer
Tankegangen om organisationer som løst koblede systemer kan umiddelbart fore-
komme i modstrid med det repræsentative demokratis parlamentariske styringskæde. 
Befolkningen har valgt et folketing, der vedtager en række love, og har udpeget en 
regering, der har ansat en administration, der skal administrere i overensstemmelse 
med disse love.
 Hvis loven ikke implementeres efter hensigten, er det per defi nition et problem 
og en stor del af implementeringsforskningen (Pressman & Wildavsky 1973; Lipsky 
1980; Sabatier 1986; Winter 1994; Vedung 1997) har ud fra et sådant “top down”-
perspektiv kortlagt en række hyppigt forekommende barrierer imod at få ført auto-
ritative beslutninger ud i livet. En mindre gruppe implementeringsforskere (Hull & 
Hjern 1987) såvel som forskellige organisationsforskere (Baier, March & Sætren 
1986; Brunsson & Olsen 1993) har kritiseret denne formulering af “implementerings-
problemet” og har, ud fra et såkaldt “bottom up”-perspektiv, gennemført forskellige 
beskrivende og forklarende analyser af decentrale implementeringsprocesser og af 
den dynamiske relation mellem beslutnings- og implementeringspro cessen.
 Løst koblede systemer kan imidlertid være, og er ofte, i fuld overensstemmelse 
med den parlamentariske styringskæde. I hjemmehjælpens tilfælde har vi i kapitel 
4 vist, hvorledes en række modsatrettede forventninger om henholdsvis hurtig ef-
fektiv udførelse af visiterede opgaver, fl eksibel tilpasning til individuelle ønsker og 
opmærksom vurdering af forandringer i den ældre brugers behov kan medføre et vist 
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skøn og dermed danne basis for en relativt løs kobling mellem visitationsafgørelse og 
udført hjemmehjælp. Her, såvel som i megen anden lovgivning, er den løse kobling 
imidlertid i fuld overensstemmelse med den parlamentariske styringskæde. Lov om 
fl eksibel hjemmehjælp giver hjemmehjælperen hjemmel til den fl eksible tilpasning, og 
den opmærksomme vurdering af forandringer i den ældres behov er anerkendt som en 
vigtig del af hjemmehjælperens arbejde. Her er således tale om et løst koblet system, 
der er i overensstemmelse med den parlamentariske styringskæde. Hvis der derimod 
var tale om fuldstændig afkobling af visitationsafgørelsen, ville der være tale om et 
styringsproblem. Sådanne former for afkobling forekommer muligvis, men i mange 
tilfælde er det sandsynligvis snarere det modsatte, der er problemet. At koblingen 
bliver for fast, og det bliver den fl eksible tilpasning og den opmærksomme vurdering, 
der fortrænges af faste rutinemæssige dokumenterbare ydelser.

5.5 Sammenfatning og konklusioner

Dette kapitel har været centralt for etableringen af en begrebsramme for evalueringen 
af Fælles sprog. Sammen med behandlingen af standardisering og individualisering i 
kapitel 4 har vi her konstrueret nogle “briller”, med hvilke vi ser på Fælles sprog og 
ældreplejens organisering. Disse “briller” vil undervejs i de empiriske analyser blive 
efterset kritisk, men de fundamentale perspektiver er konstrueret her.
 I afsnit 5.1 blev begrebet programteori defi neret og afgrænset. I afsnit 5.2 blev 
den grundlæggende model for ældreplejens organisering konstrueret. Denne model 
vil udgøre rygraden i de efterfølgende empiriske analyser. I afsnit 5.3 blev igangsæt-
ternes programteori bag Fælles sprog rekonstrueret. Her blev selve rationalerne for 
indførelsen af Fælles sprog rekonstrueret. I afsnit 5.4 blev fi re samfundsvidenskabelige 
teorier, der er centrale for en evaluering af Fælles sprog, behandlet.
 De fl este af de forskellige teorier, der er blevet behandlet i kapitel 4 og 5, om 
Fælles sprog og dets virkning på organiseringen af ældreplejen i Danmark, handler 
om forskellige dele af systemet, sådan som det beskrives i fi gur 5.1. I den forstand 
kan de fl este af teorierne opfattes som komplementære. Der er imidlertid nogle sam-
menhænge mellem de forskellige teorier, som her skal fremhæves og tydeliggøres.
 For det første udgør den model, som præsenteres i fi gur 5.1 og den efterfølgende 
gennemgang heraf, kernen i denne fremstillings forståelse af ældreplejens organisering. 
Det er Fælles sprogs potentielle og reelle indvirkning på de forskellige elementer i 
modellen og deres indbyrdes relationer, som er genstand for de efterfølgende kapit-
lers empiriske analyser. Såvel behandlingen af individualisering og standardisering 
i kapitel 4 som behandlingen af de forskellige teorier i kapitel 5 skal forstås som 
bidrag til uddybelsen og nuanceringen af fremstillingens forståelse af relationerne 
mellem modellens forskellige elementer såvel som de strukturer og processer, der 
foregår inde i disse elementer. Rekonstruktionen af programteorien bag Fælles sprog 
skal ses i det lys. Garbage in garbage out teori (5.4.1) fokuserer på vilkårene for da-
tagenerering i systemet. Teorier om lovens bogstav og lovens ånd (5.4.2) fokuserer 
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på de “blinde pletter” i formaliserede styringssystemer og deraf følgende tendenser 
til målforskydning (goal displacement) i ensidige satsninger på sådanne styreformer. 
Kontrasteringen af tayloriserings- og jobberigelsesstrategier for job design (5.4.3) skal 
ses som et bidrag til den stadige drøftelse af, hvad hjemmehjælpernes rolle i hjem-
mehjælpens levering egentlig skal være. Der er klare paralleller mellem disse teorier 
og analyserne af individualisering og standardisering i kapitel 4. Endelig nuancerer 
teorier om løst koblede systemer (5.4.4) vor overordnede forståelse af relationen mel-
lem modellens elementer. På samme måde som kapitel 4 tydeliggjorde, at paradokset 
mellem individualisering og standardisering i mange tilfælde kun er tilsyneladende, 
så fremhæver teorier om løst koblede systemer organisationers ofte forbavsende evne 
til at praktisere såvel central styring som fl eksibel tilpasning.

Noter

 1 Defi nitionen er udviklet på grundlag af Vedung (1997, 224-227), der bruger betegnelsen inter-
ventionsteori i stedet for programteori. I en revideret svensk udgave anvender han dog begrebet 
“programteori” (Vedung 1998, 123ff.). I nogle defi nitioner af programteori udelades den nor-
mative del, ligesom sondringen mellem situations- og virkningsteori ikke tydeliggøres. Leonard 
Bickman (1987, 5) defi nerer eksempelvis programteori som “konstruktionen af en plausibel og 
fornuftig model af, hvordan et program forventes at virke”. Som synonymer for “programteori” 
anvendes også “program logic”, “intervention logic” eller “logic model”. McLaughlin et al. 
(1999) beskriver anvendelsen af det sidste begreb på følgende vis: “The Logic Model descri-
bes the logical linkages among program resources, activities, outputs, customers reached, and 
short, intermediate and longer term outcomes. Once this model of expected performance is 
produced, critical measurement areas can be identifi ed”.

 2 Vi har givet dette element i programteorier overskriften situationsteori. Alternative overskrifter 
kunne være “teorier om problemfeltet” eller “teorier om årsager til hovedproblemer på policy-
området”. Problemteori fanger også en del af det, som elementet handler om – nemlig hvilke 
årsag-virkningssammenhænge der skaber de tilstande, som man opfatter som problemer inden 
for det område, der er tale om.

 3 Den forståelse af begrebet “teori”, der anvendes her, står i kontrast til to udbredte opfattelser. I 
hverdagssproget bruger vi ofte ordet teori om noget virkelighedsfjernt og upraktisk, mens det 
her er noget praktisk, vi gør mere eller mindre dagligt, når vi eksempelvis prøver at forstå en 
lidt usædvanlig situation. I forskningsverdenen reserverer man nogle gange teoribegrebet til 
store logisk-deduktive systemer, mens begrebet her inkluderer ethvert bud på at beskrive og 
forklare et fænomen.

 4 Den amerikanske evalueringsforsker Michael Scriven refererer Bob Stake for følgende illustra-
tion af begrebet: “When the cook tastes the soup, that’s formative; when the guests taste the 
soup, that’s summative.” (1991, 169). En formativ evaluering laves altså primært med henblik 
på at forbedre en indsats, ikke med henblik på at vurdere om indsatsen er god eller dårlig.

 5 Ikke desto mindre gælder det naturligvis, som med alle andre publikationer, at undersøgelsens 
foreløbige og endelige versioner ene og alene står for forfatternes egen regning.

 6 Inden for forvaltningsforskningen har sådanne modeller været kritiseret for at overdrive hie-
rarkiets betydning. Governanceteoretikere (Rhodes 1996; Bogason 2000; Andersen 2004) har 
argumenteret for, at den offentlige sektor snarere må forstås i et netværksperspektiv med mange 
centre med en vis autonomi. Hvis erkendelsesinteressen primært er at beskrive den offentlige 
sektors virkemåde, har kritikken en del på sig, selvom governanceteoretikere i vore øjne har 
en tendens til at undervurdere hierarkiets betydning. Netværkene i den offentlige sektor agerer 
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så at sige i “hierarkiets skygge” (Scharpf 1994). Ud fra en vurderende og handlingsorienteret 
erkendelsesinteresse er kritikken mindre relevant. Som formel og normativ model lever den 
parlamentariske styringskæde i bedste velgående i såvel lovgivningen som i forestillinger om, 
hvordan den offentlige sektor bør styres.

 7 En analyse, der tydeligt illustrerer problemstillingen, kan ses i publikationen: Udfordringer og 
muligheder – den kommunale økonomi frem mod 2010. (Finansministeriet (maj 2002).

 8 I skrivende stund har VK-regeringen genvundet regeringsmagten ved folketingsvalget d. 8. fe-
bruar 2005. Ved valget var skattestop og ældrepleje, i lighed med 2001, igen centrale temaer.

 9 Tekstboks 5.3 svarer til tekstboks 1.3 i kapitel 1.
 10 Spørgsmålene er inspireret af Lasswells (1948) og Shannon & Weavers (1949) klassiske model-

ler for kommunikationsprocesser. Lasswell formulerede sin model som spørgsmålene: Hvem 
siger hvad, igennem hvilken kanal, til hvem og med hvilke effekter? I en parafrase af Lasswells 
formulering kan de fi re spørgsmål formuleres som: Hvad siger hvem, med hvilken hensigt, 
gennem hvilke medier? Besvarelsen af spørgsmålene er en sammenfatning af de forhåbninger 
til Fælles sprog, der er formuleret i tekst, suppleret med logiske slutninger. 

 11 Kategorierne er tilpasset ældreplejens organisering fra observationsstudier af lederes adfærd 
(Mintzberg 1973, 1976; Hansen 1995, 1997).

 12 I lov om frit leverandørvalg, der trådte i kraft 1. januar 2003, indføres obligatorisk frit leve-
randørvalg, obligatorisk organisering i bestiller-udfører- model og obligatorisk etablering af 
central visitationsenhed.

 13 Det niende område – boligen – har siden 2002 været adskilt fra selve funktionsvurderingen, 
men indgår fortsat i Fælles sprog, som en faktor der kan påvirke funktionsevnen (Kommunernes 
Landsforening 2002).

 14 Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 495, 17. november 2004
 15 I lov om frit leverandørvalg, der trådte i kraft 1. januar 2003, indføres obligatorisk frit leveran-

dørvalg, obligatorisk organisering i bestiller-udfører-model og obligatorisk etablering af central 
visitationsenhed.

 16 Merton, Robert K. (1957): Social Theory and Social Structures. Free Press: New York.
 17 Mintzberg, Henry (1989): Mintzberg on Management. Inside Our Strange World of Organiza-

tions. The Free Press, New York.
 18 FOKUS: FOrum for Kvalitet og Udvikling i offentlig Service.
 19 Se eksempelvis Kirsten Schultz-Larsen et al. (2004) for interessante overvejelser om måling 

af kvalitet.
 20 Se f.eks Mintzberg 1983 og DiMaggio & Powell 1991 for nogle meget forskellige versioner af 

kontingensteori.
 21 Beslægtet med March’s læringsteori er økonomen Joseph A. Schumpeters analyser af relationen 

mellem fuldkommen konkurrence (1976, først publiceret 1942) og innovation af ny teknologi. 
Han argumenterer blandt andet overbevisende for, at fuldkommen konkurrence måske nok 
fremtvinger en effektiv udnyttelse af eksisterende teknologi, men er ganske ineffektiv til at 
bidrage til innovation af ny teknologi (77-78, 103-105). 

 22 Derimod bidrager Fælles sprog, som vi argumenterede for i kapitel 4, til den form for indivi-
dualisering, der kendetegnes ved frit valg mellem leverandører.



Fælles sprog har muliggjort digitalisering i den danske ældrepleje. (Foto: Nokia)
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6. Fælles sprogs anvendelse i ældreplejen

I kapitel 5 introducerede vi en model til analyse af kategoriseringssystemet Fælles 
sprog og dette systems indvirkning på ældreplejens organisering. På baggrund heraf 
rekonstrueredes programteorierne bag indførelsen af Fælles sprog og nogle udvalgte 
teorier fra samfundsforskningen introduceredes. Sammen med kapitel 4 og dele af 
kapitel 1 udgør kapitel 5 de “briller” eller teoretiske perspektiver, vi anvender i ana-
lyserne af Fælles sprog.
 I dette og det følgende kapitel analyseres Fælles sprogs anvendelse i, samt denne 
anvendelses effekter på, ældreplejen og dens organisering. Kapitlerne bygger på de 
forskellige resultater fra spørgeskemaundersøgelser, casestudier, tekstanalyser og 
fokusgruppeinterviews. I begge kapitler tages der udgangspunkt i den model, som 
blev præsenteret i fi gur 5.1 i forrige kapitel.
 Her i kapitel 6 analyseres spørgsmålet om, hvordan kategoriseringssystemet Fælles 
sprog rent faktisk anvendes i ældreplejens organisering. Der er som udgangspunkt 
tale om en rent beskrivende analyse her i kapitel 6. Ikke desto mindre er der tale 
om en beskrivende analyse, der laves med henblik på senere at komme med forslag 
til forbedringer af anvendelsen af Fælles sprog. Vi vil derfor undervejs også rejse 
spørgsmål af forklarende, vurderende og handlingsorienteret karakter (se afsnit 1.4.1 i 
kapitel 1 og Hansen 2004 for en præcisering af begreberne: beskrivende, forklarende, 
vurderende og handlingsorienteret kundskabsinteresse).
 Med udgangspunkt i fi gur 5.1 fokuseres den beskrivende analyse på de forskel-
lige felter i modellen. Hvordan anvendes Fælles sprog kategorier og data genereret 
på grundlag af Fælles sprogs kategorier i beslutningsprocesserne på det nationale 
og kommunale niveau? Indgår kategorierne fra Fælles sprog i de beslutninger, som 
træffes? Hvordan anvendes Fælles sprog af visitatorerne i visitationsproces og visi-
tationsafgørelse? Hvordan indgår den visitationsafgørelse, der er formuleret i Fælles 
sprog, i gruppeledernes tilrettelæggelse af arbejdet? Hvordan anvendes Fælles sprog 
af hjemmehjælperne, der udfører arbejdet? Endelig samles der op med en sammen-
fatning af nogle generelle kendetegn ved Fælles sprogs anvendelse.

6.1 Fælles sprogs anvendelse på nationalt niveau

Afsnittet om Fælles sprogs anvendelse på nationalt niveau kan for så vidt skrives 
ganske kortfattet. Data fremstillet på grundlag af Fælles sprogs kategorier anvendes 
ikke på nationalt niveau. De mange muligheder for anvendelse af kommunale Fælles 
sprog data til mellemkommunal benchmarking, som vi skitserede i kapitel 5, er stort 
set ikke realiseret. De forskellige programteoretiske forestillinger om muligheder 
for produktivitetsanalyser, sammenligninger af behov og ydelser (se afsnit 5.3.2.2.1 
i kapitel 5) er aldrig kommet til udfoldelse på nationalt plan.
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 De data, som genereres om ældreplejen af Danmarks Statistik, bygger på kom-
munale indberetninger, der ikke er baseret på Fælles sprog registreringer.
 Når der alligevel kan foregå en vis anvendelse af Fælles sprog til mellemkommu-
nale sammenligninger, skyldes det, at der visse steder på regionalt plan eksisterer et 
samarbejde om at lave mellemkommunale sammenligninger på basis af blandt andet 
tal fra Fælles sprog kategorierne. Vi ved fra vore fokusgruppeinterviews, at sådanne 
mellemkommunale former for samarbejde eksisterer. Fra spørgeskemaundersøgel-
serne har vi endvidere en indikation af, hvor udbredt dette fænomen er. 15 % af de 
kommunale chefer (chefskemaet spørgsmål 8f) og 32 % af socialudvalgsformændene 
(politikerskemaet spørgsmål 8f) angiver, at Fælles sprog anvendes i høj eller meget 
høj grad til mellemkommunale sammenligninger. Ud fra vor viden, om hvem af de to 
aktørgrupper der er bedst inde i materien på dette område, vil vi anslå, at det laveste 
af de to tal er tættest på sandheden.
 Men der udarbejdes ikke landsdækkende sammenlignelige kommunale nøgletal 
på grundlag af data fra Fælles sprog.
 Man kan gisne om forskellige årsager til denne situation. Der står efter sigende en 
harddisk i kælderen i Kommunernes Landsforening med en række landsdækkende data 
baseret på Fælles sprog. Disse er imidlertid aldrig taget i anvendelse. Vi vil foreslå 
tre plausible forklaringer på den manglende anvendelse på landsplan.
 De data, man på nuværende tidspunkt kan generere på basis af Fælles sprog, er regi-
streret på så forskellig vis, at de første sammenligninger ville være yderst misvisende. 
Mens der internt i den enkelte kommune er foregået en betydelig standardisering, så 
er der uden tvivl en del forskelle i registreringspraksis mellem de forskellige kom-
muner. På den anden side ved vi også, at en stor del af standardiseringen af sådanne 
data sker, når man begynder at anvende dem til sammenligninger. Mange forskelle 
i registreringspraksis opdages først, når dataene anvendes, og folk undrer sig over 
usandsynlige forskelle, der efterfølgende medfører en tilpasning af registreringspraksis. 
Hertil kommer, at en sådan proces kunne sætte gang i udviklingen af mere præcise 
nationale retningslinier for, hvordan registreringen skal foregå.
 Ovenstående overvejelser om datakvalitet har sandsynligvis været anvendt som 
argument imod at gå i gang, men er næppe forklaringen på de manglende nationale 
nøgletalsopgørelser baseret på Fælles sprog.
 Begrænsede ressourcer kan være den anden forklaring, men begrænsede ressourcer 
skyldes manglende prioritering af opgaven og rejser således spørgsmålet om, hvorfor 
man ikke har prioriteret opgaven højere.
 Dobbelte loyaliteter er den tredje forklaring. Opgaven er muligvis blevet nedpriori-
teret, fordi nogle beslutningstagere inden for Kommunernes Landsforening ser sådanne 
opgørelser som en trussel imod det kommunale selvstyre. En sådan forklaringstype 
er i overensstemmelse med principal-agentmodellers fremhævelse af såkaldt dobbelte 
loyaliteter i hierarkiske styringskæder (Vedung 1997, 106-108, Vedung 1998, 100). En 
principal er en aktør, der har legitim ret til at bestemme over en agent. I en hierarkisk 
styringskæde er de fl este aktører både principaler og agenter samtidigt. Dette skaber 
en slags dobbelt loyalitet. Som principal har man én interesse, som agent en anden. I 
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en vis forstand kan Kommunernes Landsforening opfattes som en organisation, der 
repræsenterer det kommunale lederskab. I denne principal rolle bidrager KL med for-
slag til udviklingen af bedre ledelsesredskaber i kommunerne. Men KL har også en 
slags agent-rolle, hvor organisationen skal forsvare det kommunale selvstyre overfor for 
meget statslig detailstyring af kommunerne. De landsdækkende sammenligninger, som 
data baseret på Fælles sprog kategorierne gør mulige, kan her vise sig at være et tveæg-
get sværd. Ud fra et principal synspunkt styrkes det kommunale lederskabs mulighed 
for effektiv ledelse af ældreplejen. Ud fra et agentsynspunkt svækkes det kommunale 
lederskabs mulighed for at forsvare det kommunale selvstyre over for statslig kontrol.
 Vi har, i forbindelse med rekonstruktionen af programteorien bag Fælles sprog i 
kapitel 5, lagt en del vægt på borgmester Vagn Ry Nielsens tale på evalueringskon-
ferencen 10. juni 1998. Ry Nielsen havde her nogle bemærkninger, som muligvis kan 
bidrage til en forståelse1 af den manglende anvendelse på nationalt plan. Ry Nielsen 
udtaler sig først om en række fordele ved mellemkommunale sammenligninger:
 “… Med Fælles sprog kan vi få meget bedre fat om kernespørgsmålene – hvor 
mange brugere har vi i hjemmeplejen? Hvilke boligtyper bor de i? Hvor meget tid 
bruges der i gennemsnit på forskellige ydelser for mænd/kvinder? osv.
 Vi kan komme meget dybere ned, end det hidtil har været muligt, f.eks. med 
Eco-nøgletal. … Det er de spørgsmål, sammenligningerne rejser, der vil være hoved-
gevinsten ved, at vi kan sammenligne os.”

Men længere fremme i talen rejser Ry Nielsen spørgsmålet “Tør vi?”:

“… Fra en situation med stort set ingen oplysninger, går vi nu til en situa-
tion med adgang til mange detaljerede oplysninger. Det rejser for mange 
kommuner spørgsmålet: Tør vi? Hvad vil oplysningerne blive brugt til? 
Kan vi stole på, at de ikke bliver misbrugt? Betyder sammenligningerne, at 
vi skal være ens? Der er ikke noget at sige til, at mange er skeptiske. Det 
Fælles sprog er et tveægget sværd, der kan blive vendt mod kommunerne.”

Ry Nielsen selv er ikke i tvivl om at fordelene er større end ulemperne, og han be-
svarer selv spørgsmålet med et modspørgsmål:

“… Man kan også spørge – med alle de styringsudfordringer vi som kom-
muner står over for – kan vi lade være? Ældreområdet er et område af så stor 
samfundsmæssig betydning, at der ikke er tvivl om, at andre vil gå ind og 
tage teten for os, hvis vi ikke gør det selv. Det fælles sprog er startet på kom-
munalt initiativ og udsprunget af kommunale behov. Nu har vi chancen!”

Ry Nielsens tale peger således på, at en mulig barriere mod implementeringen af 
Fælles sprog som et kategoriseringssystem til fremstilling af landsdækkende nøg-
letals- og benchmarkinganalyser kan have været beslutningstagere i Kommunernes 
Landsforening, som ser større ulemper end fordele i et sådant system.
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 Vore data fra spørgeskemaundersøgelsen peger ellers klart i retning af, at der 
er et behov for bedre sammenligninger af kommunerne på ældreområdet. På det 
overordnede generelle plan angiver 69 % af social- og ældrecheferne (chefskemaet 
spørgsmål 17e) og 51 % af udvalgsformændene (politikerskemaet spørgsmål 14e) i 
kommunerne således, at bedre muligheder for kommunal benchmarking ville være et 
stort fremskridt på ældreområdet. Det modsatte synspunkt, at man er uenig i behovet 
for bedre kommunal benchmarking på ældreområdet, forfægtes af henholdsvis 9 % af 
cheferne og 12 % af udvalgsformændene. På det generelle plan er der således udbredt 
opbakning til bedre benchmarking på ældreområdet.
 På et mere konkret plan vurderer fl ertallet af politikere og chefer endvidere, at 
Fælles sprog er egnet til formålet. 70 % af udvalgsformændene (politikerskemaet 
spørgsmål 12f) og 67 % af cheferne (chefskemaet spørgsmål 15f) angiver således, at 
Fælles sprog er et egnet eller meget egnet redskab til sammenligning af kommuner.
 På et endnu mere konkret plan er der spurgt ind til relevansen af nogle af de data, 
som potentielt set kan genereres på basis af Fælles sprog (chefskemaet spørgsmål 16 
og politikerskemaet spørgsmål 13). Besvarelserne af dette spørgsmål gengives i tabel 
6.1.

Det, der umiddelbart springer i øjnene i tabel 6.1, er, at det først og fremmest 
er informationerne om chefernes og politikernes egen kommune, der efterspørges. 
Informationer om udviklingen på ældreområdet i andre kommuner opfattes som klart 
mindre relevante for politikeres og chefers daglige arbejde. Eksempelvis angiver 
henholdsvis 72 % af cheferne og 58 % af udvalgsformændene, at informationer om 
udviklingen i de ældre brugeres funktionsevne i deres egen kommune i høj grad er 
relevant for deres arbejde. De tilsvarende tal for informationer om udviklingen i de 
ældres funktionsevne i andre kommuner er henholdsvis 29 % og 24 %.
 Der er dog ikke noget mærkeligt i besvarelserne, og de modsiger ikke besvarel-
serne i de tidligere angivne resultater. Detaljerede informationer om det område, som 
man er ansat til at lede og træffe beslutninger om, vægtes meget naturligt højest. 
Detaljerede informationer om udviklingen i andre kommuner er ikke på samme vis 
essentielle, selvom de kan være meget nyttige. Tabel 6.1 viser således også, at det, 
for såvel politikere som chefer, for alle informationer om andre kommuner, er mindre 
end 1/3 af såvel chefer som udvalgsformænd, der opfatter informationer om andre 
kommuner som mindre relevante eller ikke relevante. Som den stærkeste indikator for 
irrelevans angiver 30 % af cheferne eksempelvis, at det i mindre grad eller slet ikke er 
relevant for dem i deres arbejde at vide, hvordan funktionsevnen blandt ældre brugere 
udvikler sig i andre kommuner. Men samtidig angiver 29 %, at det i høj eller meget 
høj grad er relevant, mens 32 % angiver, at det i nogen grad er relevant. Opfattelsen 
af relevansen af mellemkommunale sammenligninger for denne konkrete indikator 
deler således cheferne i tre nogenlunde lige store grupper, og det samme kan man 
sige om de øvrige mellemkommunale sammenligninger i tabel 6.1.
 Konklusionen på ovenstående analyse må være, at der, på det generelle plan, er 
udbredt enighed, blandt såvel kommunale udvalgsformænd som chefer, om nytten af 
og behovet for forbedrede mellemkommunale sammenligninger. På det generelle plan 
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Tabel 6.1: Chefers og udvalgsformænds vurdering af relevansen af Fælles sprog 
informationer
Nedenfor nævnes en række informationer om ældre- og handicapområdet, som 
Fælles sprog i princippet kan bidrage med, hvis det er fuldt udbygget. Du bedes 
vurdere, i hvilken grad følgende informationer vil være relevante for dig i dit 
arbejde.

Chefer Udvalgsformænd

Procent

I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad

I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad

a. Information om ud-
viklingen i bruger-
nes funktionsevne i 
din kommune

72 19 6 58 30 6

b. Information om ud-
viklingen i bruger-
nes funktionsevne i 
andre kommuner

29 32 30 24 36 27

c. Information om 
udviklingen i ser-
viceniveauet i din 
kommune

76 13 7 72 21 3

d. Information om 
udviklingen i servi-
ceniveauet i andre 
kommuner

34 33 24 36 31 23

e. Information om ud-
viklingen i omkost-
ninger på ældre- og 
handicapområdet i 
din kommune

73 14 10 71 22 3

f. Information om ud-
viklingen i omkost-
ninger på ældre- og 
handicapområdet i 
andre kommuner

38 30 24 32 35 20

Data er baseret på en surveyundersøgelse gennemført marts-maj 2004. Tabellen er konstrueret på 
baggrund af spm. 16 for chefer spm. 13 for udvalgsformænd. Svarkategorien “ved ikke” er udeladt, 
hvorfor der ikke kan summeres op til 100. Svarkategorierne “I meget høj grad” og “I høj grad” er slået 
sammen til “I høj grad”. “I mindre grad” og “Slet ikke” er slået sammen til “I mindre grad”. For yder-
ligere information henvises til Hansen et al. 2004: “Spørgeskemaundersøgelse af brugen af Fælles 
sprog i de danske kommuner” fra Politologiske Skrifter No. 9/2004.
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er der også udbredt enighed om, at Fælles sprog er egnet til et sådant formål. Når det 
kommer til konkrete eksempler på, hvilke indikatorer fra Fælles sprog der er nyttige, 
synes vandene imidlertid at skilles. Nogle fi nder bestemte indikatorer yderst relevante 
for deres daglige arbejde, mens andre i det store og hele fi nder dem irrelevante. Vi 
vender tilbage til ovenstående drøftelser længere fremme i kapitlet.
 Det må således konkluderes, at der blandt kommunale beslutningstagere eksisterer 
et behov for bedre kommunale sammenligninger, og at Fælles sprog af de fl este vur-
deres som egnet til at udfylde en del af et sådant behov. Det er således ikke på grund 
af manglende behov2 blandt kommunale beslutningstagere, at Fælles sprog ikke er 
blevet videreudviklet til et nationalt redskab for benchmarking på ældreområdet.

6.2  Generelle kendetegn ved Fælles sprogs udbredelse og 
anvendelse i den kommunale ældrepleje

Mens Fælles sprog således kun i begrænset omfang anvendes til mellemkommunale 
sammenligninger, dokumenterer denne undersøgelse, at Fælles sprog anvendes gan-
ske meget i ældreplejens organisering internt i de enkelte kommuner. Her i afsnit 
6.2 belyses nogle generelle aspekter ved denne udbredelse og anvendelse. I senere 
afsnit gennemføres en mere dybtgående analyse af anvendelsen i den kommunale 
ældreplejes forskellige organisatoriske enheder.

6.2.1  Fælles sprogs generelle udbredelse i kommunerne

Samtlige aktører, der har besvaret et spørgeskema, er blevet bedt om at angive, om 
Fælles sprog anvendes i kommunen. Svarfordelingerne er præsenteret i tabel 6.2.

Tabel 6.2: Udbredelsen af Fælles sprog i de danske kommuner
Anvender kommunen Fælles Sprog på ældre- og handicapområdet i din kom-
mune?

Visitatorer Chefer Udvalgs-
formænd

Pleje-
personale

Private Gruppe-
ledere

     Procent

Ja 83 83 73 31 61 78

Nej 11 12 13 31 8 14

Ved ikke 1 2 9 33 31 3

Data er baseret på en surveyundersøgelse gennemført marts-maj 2004. De resterende svarkategorier 
er udeladt, hvorfor der ikke kan summeres op til 100. Tabellen er konstrueret på baggrund af spm. 3 
for visitatorer, chefer, udvalgsformænd, gruppeledere og plejepersonale, samt spm. 15 for private. For 
yderligere information henvises til Hansen et al. 2004: “Spørgeskemaundersøgelse af brugen af Fæl-
les sprog i de danske kommuner” fra Politologiske Skrifter No. 9/2004.
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Fra vore casestudier og øvrige undersøgelser ved vi, at man ikke kan være visitator i 
en kommune uden at vide, om kommunen anvender Fælles sprog eller ej. Det gælder 
ikke nødvendigvis de øvrige aktørgrupper. På grundlag af tabel 6.2 konkluderes det 
derfor, at ca. 83 % af kommunerne anvender Fælles sprog.
 Tabellen indikerer herudover, at begrebet Fælles sprog ikke er lige velkendt blandt 
alle aktørgrupper i den kommunale organisation. Især er det bemærkelsesværdigt, at 
en stor del af plejepersonalet i kommunerne tilsyneladende arbejder ud fra Fælles 
sprog kategorier uden at kende til den overordnede betegnelse Fælles sprog. Denne 
iagttagelse understøttes af, at kun 15 % af plejepersonalet (plejepersonaleskemaet 
spørgsmål 26a) angiver, at de har deltaget i undervisning eller vejledning i brugen 
af Fælles sprog. I kontrast hertil angiver 58 % af visitatorerne, at de har deltaget i 
undervisning om anvendelsen af Fælles sprog (visitatorskemaet spørgsmål 32a).

6.2.2   Generelle kendetegn ved Fælles sprogs anvendelse i kommunerne

Hvordan benyttes Fælles sprog i kommunerne? I tabel 6.3 angives svarfordelingen 
på dette spørgsmål for visitatorer, chefer, gruppeledere, plejepersonale og udvalgs-
formænd.

Af tabel 6.3 fremgår det meget tydeligt, at funktionen som visitationsredskab er 
den mest udbredte form for anvendelse af Fælles sprog. Det vil sige, at visitations-
processen struktureres ved hjælp af funktions- og ydelsesskemaerne, og visitations-
afgørelsen formuleres i disse kategorier. Det vil også sige, at fundamentet for gene-
rering af data på grundlag af Fælles sprog kategorierne er til stede. I fi re af de fem 
aktørgrupper angiver mellem 85 % (gruppelederne) og 98 % (cheferne), at Fælles 
sprog i høj eller meget høj grad anvendes som visitationsredskab. Derimod angiver 
en noget lavere procentandel på 48 % blandt hjemmehjælperne det samme svar. Der 
synes igen at være en forskel i virkelighedsopfattelsen, der i hvert fald antyder en 
form for løs kobling (se afsnit 5.4.4 i kapitel 5) mellem ledelsessystemet og hjem-
mehjælperne.
 Den næstmest udbredte anvendelsesform angives af de fl este respondenter at 
være ved den daglige levering af ydelser hos brugerne. Her angiver mellem 84 % 
(cheferne) og 49 % (hjemmehjælperne), at Fælles sprog i høj eller meget høj grad 
anvendes. Det er her interessant, at den aktørgruppe, der i højest grad udtrykker tvivl 
om denne anvendelsesform, er visitationerne, hvor mere end hver femte (22 %) an-
giver, at Fælles sprog anvendes i mindre grad eller slet ikke til den daglige levering 
af ydelser til brugerne. Dette indikerer en vis skepsis blandt visitatorer overfor, om 
hjemmehjælperne nu også fuldt ud efterlever visitationsafgørelsen. En skepsis som 
også er kommet til udtryk i interviews med visitatorer i hjemmeplejen.
 Blandt de opstillede valgmuligheder er anvendelsen til sammenligning mellem 
kommuner den mindst benyttede, hvilket hænger sammen med, at der ikke er udvik-
let landsdækkende nøgletal på basis af Fælles sprog, som vi tidligere har været inde 
på.
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Tabel 6.3: Anvendelsen af Fælles sprog i ældreplejens organisering
Nedenfor er anført en række udsagn om, hvordan jeres kommune benytter 
Fælles Sprog. Du bedes svare på, i hvilken grad jeres kommune benytter Fælles 
Sprog som… 

Udsagn Visitatorer Chefer Gruppele-
dere

Plejeperso-
nale

Udvalgsfor-
mænd

Procent

Høj 
grad

Mindre 
grad

Høj 
grad

Mindre 
grad

Høj 
grad

Mindre 
grad

Høj 
grad

Mindre 
grad

Høj 
grad

Mindre 
grad

a. Politisk informati-
onsredskab

18 29 40 16 31 22 17 9 38 26

b. Visitationsredskab 87 5 98 0 85 2 48 7 88 0

c. Ved den daglige 
levering af ydelser 
hos brugerne

54 22 84 2 70 12 49 9 68 9

d. Ved planlægningen 
af det daglige ar-
bejde på ældre- og 
handicapområdet

40 27 76 3 61 16 44 10 64 4

e. Informationsred-
skab mellem den 
overordnede admi-
nistrative ledelse og 
medarbejderne

36 26 63 6 47 17 33 14 59 7

f. Redskab til at 
foretage sammen-
ligninger mellem 
kommuner

14 31 17 47 19 24 13 9 32 22

g. Som udgangspunkt 
for formuleringen 
af kvalitetsstan-
darder

51 17 80 5 63 8 36 8 73 8

Data er baseret på en surveyundersøgelse gennemført marts-maj 2004. Tabellen er konstrueret på bag-
grund af spm. 8 for chefer, visitatorer og udvalgsformænd samt spm. 5 for gruppeledere og plejeperso-
nale. Svarkategorierne “I meget høj grad” og “I høj grad” er slået sammen til “I høj grad”. Svarkatego-
rierne “I mindre grad” og “Slet ikke” er slået sammen til “I mindre grad”. Svarkategorierne “I nogen 
grad” og “ved ikke” er udeladt, hvorfor der ikke kan summeres op til 100. For yderligere information 
henvises til Hansen et al. 2004: “Spørgeskemaundersøgelse af brugen af Fælles sprog i de danske 
kommuner” fra Politologiske Skrifter No. 9/2004.

 Vi vil vende tilbage til nærmere fortolkninger af tabel 6.3 i de specifi kke afsnit 
om Fælles sprogs anvendelse på de forskellige niveauer i ældreplejens kommunale 
organisering.
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6.2.3  Fælles sprog og indførelsen af IT-styringssystemer i 
kommunernes ældrepleje

Spørgsmålet om, hvordan Fælles sprog generelt anvendes i de danske kommuner, har 
også en mere teknisk eller formmæssig side. I kapitel 5 om programteori og i kapitel 
2 om ældreplejens og Fælles sprogs historie blev det dokumenteret, at udviklingen 
af Fælles sprogs standardiserede kategorier blandt andet blev sat i gang med henblik 
på at fremme indførelsen af IT-styringssystemer i ældreplejens organisering.
 Denne undersøgelse dokumenterer, at indførelsen af IT-styringssystemer i vidt 
omfang er sket i perioden efter, at Fælles sprog er lanceret, og at det store fl ertal af 
kommuner i dag har et IT-styringssystem inden for ældreplejen, der i de fl este tilfælde 
er baseret på Fælles sprog.

Tabel 6.4: IT-systemernes udbredelse i den kommunale pleje

Spørgsmål 19: Hvilket IT-system anvendes i den kommunale pleje i dag?

Procent

Ja Nej Total n

a. Rambøll Care Rambøll – Informatik A/S (FS) 26 74 100 220

b. Uniq Omsorg – Zealand Care (FS) 23 77 100 220

c. VITAE CSC – Scandihealth (FS) 15 85 100 220

d. Sags- og advissystemet – KMD A/S (FS) 11 89 100 220

e. KMD Omsorg – KMD A/S (FS) 8 92 100 220

f. Lyngsø – Lyngsø Industri (FS) 5 95 100 220

g. M-Care – Ementor Denmark A/S (ikke FS) 3 97 100 220

h. Convergens – Convergens (?) 0 0 0 220

n = 220; alle besvarelser; 44 respondenter har svaret, at de anvender andre systemer så som DOCS, 
eller at de har udviklet eget IT-system, eller at et IT-system slet ikke anvendes. I et IT-system an-
vendes Fælles sprog ikke

Data er baseret på en surveyundersøgelse gennemført marts-maj 2004. Visitatorskemaet spørgsmål 19. 
For yderligere information henvises til Hansen et al. 2004: “Spørgeskemaundersøgelse af brugen af 
Fælles sprog i de danske kommuner” fra Politologiske Skrifter No. 9/2004. n er kun de personer, der 
har angivet kendskab til Fælles sprog.

De fem mest udbredte systemer (a, b, c, d og e) er alle baseret på Fælles sprog, mens 
M-Care (g) har udviklet sit eget kategoriseringssystem. KMD’s sags- og advis system 
(d) er et mere generelt styresystem inden for det sociale område.
 77 % af respondenterne angiver således at anvende et IT-system baseret på Fælles 
sprog, 3 % anvender et IT-system, der er baseret på noget andet end Fælles sprog, 
mens 20 % angiver forskellige andre IT-løsninger inklusive fraværet af et IT-sty-
ringssystem. Langt de fl este af disse systemer er indført i perioden efter 1998 med 
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2003 som topscorer, hvor 21 % af kommunerne indførte deres nuværende IT-system 
(visitatorskemaet spørgsmål 20).
 Den overordnede konklusion må således være, at Kommunernes Landsforening i 
2004, 10 år efter de første initiativer til Fælles sprog blev taget, i vidt omfang har haft 
held med at opfylde målsætningen om at få ældreplejens organisering digitaliseret. 
Hvorvidt og i hvor høj grad denne udvikling ville have fundet sted alligevel, er et 
åbent spørgsmål. Men der kan ikke være nogen tvivl om, at kommunerne, gennem 
Fælles sprog initiativet, er kommet til at præge udviklingen. Ud fra et sådant IT-per-
spektiv må Fælles sprog projektet derfor betegnes som en succes for Kommunernes 
Landsforening.

Tabel 6.5: IT-systemernes betydning for koordinering og sammenhæng i ældreplejens 
organisering
Nedenfor fremsættes en række udsagn om sammenhængen mellem IT-systemet 
Fælles Sprog og dit daglige arbejde inden for ældre- og handicapområdet. Vi vil 
bede dig om at angive, i hvor høj grad du er enig eller uenig i disse udsagn.

Udsagn Chefer Visitatorer

Enig Hverken 
eller

Uenig Enig Hverken 
eller

Uenig

a. IT-systemet er et godt redskab til at sikre 
sammenhæng mellem politiske beslutnin-
ger, visitationsafgørelser og plejepraksis

87 7 1 77 8 4

b. Ledere med ansvar for koordinering og 
planlægning af plejen, har adgang til 
visitationsafgørelsen via IT-systemet

87 5 2 84 2 8

c. IT-systemet er et uundværligt arbejdsred-
skab i mit daglige arbejde

83 9 4 92 2 3

d. Visitationsafgørelser indtastes direkte i 
IT- systemet

81 6 4 84 2 10

e. IT-systemet og Fælles Sprog udgør et 
integreret system

80 8 4 81 4 5

Data er baseret på en surveyundersøgelse gennemført marts-maj 2004. Tabellen er konstrueret på 
baggrund af spm. 22 for chefer og spm. 22 for visitatorer. Svarkategorien “ved ikke” er udeladt, hvor-
for der ikke kan summeres op til 100. “Helt enig” og “Delvis enig” er slået sammen til “Enig”. “Helt 
uenig” og “Delvis Uenig” er slået sammen til “Uenig”. For yderligere information henvises til Hansen 
et al. 2004: “Spørgeskemaundersøgelse af brugen af Fælles sprog i de danske kommuner” fra Polito-
logiske Skrifter No. 9/2004.

Det generelle billede fra fokusgruppeinterviews og casestudieundersøgelsen er end-
videre, at anvendelsen af IT-systemer i styringen af ældreplejens organisering har 
stor betydning for aktiviteterne og kommunikationen mellem de organisatoriske 
enheder i ældreplejen. Dette bekræftes af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, 
som det fremgår af tabel 6.5. Visitatorer og chefer er i det store og hele enige om 
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IT-systemernes store betydning for koordinering og sammenhæng i organiseringen 
af ældreplejen. Vi får i tabel 6.5 slået fast, at IT-systemet og Fælles sprog i de fl este 
kommuner udgør et integreret system (e). Vi får bekræftet, at visitationsafgørelser 
baseret på Fælles sprog i langt de fl este kommuner indtastes direkte i IT-systemet 
(d). Vi får også en klar indikation på, at IT-systemet er blevet en vigtig (måske den 
vigtigste) kommunikationskanal mellem bestiller- og leverandørorganisation, i og 
med at ledere med ansvar for koordinering og planlægning af plejen har adgang til 
visitationsafgørelsen via IT-systemet (b).
 Eftersom IT-styringssystemer allerede i dag og i stigende grad præger ældre-
plejens organisering, er det væsentligt, hvem der har adgang til disse systemer, og 
hvordan de anvendes. Sådanne oplysninger giver indirekte indsigt i, hvordan Fælles 
sprog anvendes i kommunerne. I tabel 6.6 angives visitatorernes vurdering af, hvilke 
aktørgrupper der har adgang til IT-systemet (visitatorskemaet spørgsmål 21).

Tabel 6.6: Forskellige aktørgruppers adgang til ældreplejens IT-systemer

Spørgsmål 21: I hvilken grad har forskellige grupper adgang til IT-systemet?

Aktørgruppe Procent Antal

Fuld 
 adgang

Begrænset 
adgang

Ingen 
 adgang

Ved ikke Missing n

a. Visitatorer 74 21 1 4 23 197

b. Den overord-
nede ledelse på 
det ud førende 
niveau

69 23 3 5 27 193

c. Den overord-
nede ledelse

62 9 14 15 26 194

d. Gruppeledere 
blandt pleje-
personalet

39 47 9 5 28 192

e. Andre 
 faggrupper

16 47 23 14 30 190

f. Plejeper sonalet 14 57 23 6 30 190

g. Politikere 5 5 46 44 32 188

h. Private 
 leverandører

2 11 73 14 46 174

n= alle besvarelser

Data er baseret på en surveyundersøgelse gennemført marts-maj 2004. Visitatorskemaet spørgsmål 21. 
For yderligere information henvises til Hansen et al. 2004: “Spørgeskemaundersøgelse af brugen af 
Fælles sprog i de danske kommuner” fra Politologiske Skrifter No. 9/2004. n er kun de personer, der 
har angivet kendskab til Fælles sprog.
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Som det fremgår af tabel 6.6 er praksis vedrørende adgang til data i IT-systemet 
ganske forskellig rundt omkring i kommunerne. Systemet rummer personlige op-
lysninger, der kan være følsomme, og det kan derfor være velbegrundet, at en del 
aktørgrupper har begrænset eller ingen adgang. På den anden side kan der være 
organisatoriske fordele ved udbredt grad af informationsdeling i det administrative 
system. Kommunerne har tydeligvis valgt forskellige politikker i balancegangen 
mellem de to hensyn.
 Det er visitatorerne, der taster data fra visitationsafgørelsen ind i systemet, så 
denne gruppe må have en form for adgang til systemet. Men i omkring hver femte 
kommune har også visitatorerne begrænset adgang. Efter visitatorerne er det den 
overordnede ledelse på det udførende niveau (b) og den overordnede ledelse (c), der 
har bedst adgang til data i IT-systemerne. De grupper, der oftest har begrænset eller 
ingen adgang til systemet, er politikerne (g) og de private leverandører (h).
 Afslutningsvis skal det nævnes, at IT-systemerne i nogle kommuner forbindes med 
stregkodeapparatur3 eller forskellige former for håndholdte computere, der anvendes 
af hjemmehjælperne. Denne videreudvikling af systemernes anvendelsesområde er 
dog endnu ikke så udbredt. Sandsynligvis fordi det dels kræver investering i såvel 
teknisk udstyr som uddannelse til medarbejderne, og dels af mange medarbejdere 
opfattes som et udtryk for overdreven kontrol og mistillid.
 Med den hurtige og kraftige udvikling, som dette afsnit har dokumenteret, er der 
dog grund til at tro, at der også på dette område vil ske en voldsom udvikling i de 
kommende år. I det hele taget er det efter vor opfattelse vanskeligt at overvurdere 
betydningen af den digitalisering, der i vidt omfang er gennemført af ældreplejen 
siden 1998.

6.2.4   Fælles sprog og nyere organiseringsformer i den kommunale 
ældrepleje

I analyserne i de forrige afsnit er det vist, hvorledes Fælles sprog er spredt til ca. 83 
% af kommunerne, at det først og fremmest fi nder anvendelse som visitationsredskab, 
men derudover har en række andre anvendelsesformer, og at det, det vil sige data 
fremstillet gennem anvendelse af Fælles sprog, via integrationen i kommunernes 
IT-systemer har stor betydning for koordinering og sammenhæng mellem politiske 
beslutninger, visitationsafgørelse og hjemmehjælpens udførelse.
 I dette afsnit analyseres udbredelsen af en række nyere organiseringsformer i 
kommunerne, og Fælles sprogs rolle i relation hertil drøftes.
 I tabel 6.7 ses de kommunale chefers vurdering af 12 forskellige organisationsfor-
mers udbredelse i den kommunale ældrepleje. Der er tale om meget forskellige typer 
af organiseringsformer. Både hvad angår kommunernes mulighed for selv at vælge, 
og hvad angår det nærmere indhold.
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Tabel 6.7: Udbredelsen af nyere organiseringsformer i den kommunale ældrepleje
Hvor længe har kommunen anvendt følgende organisationsformer og styrings-
redskaber inden for ældre- og handicapområdet?

An-
vender

An-
vender 

ikke

Anvender 
ikke, men 
har planer 

herom

Har ingen 
planer om 
at anvende

Ved 
ikke

Missing n

a. Central visi-
tatorenhed

96 2 2 0 0 12 347

b. Bestiller-ud-
fører-model-
len (BUM)

90 4 2 3 1 11 348

c. Frit valg 88 8 3 0 1 10 349

d. Ramme-
styring

78 10 5 4 3 12 347

e. Værdibase-
ret ledelse

73 12 7 1 7 19 340

f. Målstyring 71 15 4 4 6 18 341

g. Kontrakt-
styring

38 31 17 11 3 17 342

h. Fælles kom-
munalt sam-
arbejde

35 37 7 14 7 17 342

i. Bench-
marking

29 36 11 11 13 21 338

j. Udlicitering 
til privat 
virksomhed

27 35 4 31 3 15 344

k. Andre 
 former

21 30 0 10 39 289 70

l. Kvalitets-
sikring (fx 
TQM eller 
ISO)

9 56 5 17 13 22 337

m. Balanced 
Scorecard

5 58 6 19 12 25 334

Data er baseret på en surveyundersøgelse gennemført marts-maj 2004. Tabellen er konstrueret på 
baggrund af spm. 23 for chefer. For yderligere information henvises til Hansen et al. 2004: “Spørge-
skemaundersøgelse af brugen af Fælles sprog i de danske kommuner” fra Politologiske Skrifter No. 
9/2004.

Som vi så i analyserne i kapitel 2 og 4 har tre af organiseringsformerne været påbudt 
ved lov siden 1. januar 2003. Det gælder Bestiller-udfører-modellen (b), frit valg (c) og 
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en central visitationsenhed (a). Det fremgår af tabel 6.7, at disse organisationsformer 
er indført for ganske nylig i langt de fl este kommuner. Kun i 17 % af kommunerne 
har en central visitationsenhed eksisteret i mere end 4 år, mens de tilsvarende tal for 
Frit valg og Bestiller-Udfører-Model er henholdsvis 13 % og 9 %. Lovgivningen var 
således på ingen måde udtryk for konstituering af en allerede eksisterende praksis, men 
derimod udtryk for indførelsen af en helt ny praksis i majoriteten af kommuner.
 Når 88 % af kommunerne angiver, at de har indført Frit valg i kommunen, skal det 
ikke nødvendigvis ses som udtryk for, at Frit valg fungerer i praksis, men snarere som 
udtryk for, at den formelle beslutning er truffet. I foråret 2004 var der således 27 % af 
kommunerne, der ikke havde nogen private leverandører godkendt til praktisk bistand 
(chefskemaet spørgsmål 25), og 56 %, der ikke havde nogen leverandører godkendt 
til levering af pleje. I 46 % af kommunerne angives den første private leverandør at 
være godkendt i 2003 (chefskemaet spørgsmål 24).
 I lighed med indførelsen af IT-systemer har lov om frit leverandørvalg således sat 
gang i nogle ganske omfattende forandringsprocesser inden for ældreplejen. Nogle 
forandringsprocesser som er i fuld gang og uden tvivl vil præge ældreplejens orga-
nisering i de kommende år.
 De to organiseringsformer, som, næstefter de lovgivningsinducerede former drøftet 
oven for, er mest udbredte i ældreplejen, er rammestyring (d) og målstyring (f). De 
er endvidere de organiseringsformer, der har fl est år på bagen i ældreplejen. I en vis 
forstand er det mest overraskende resultat i forbindelse med målstyring og ramme-
styring, at de to organiseringsformer ikke angives at være mere udbredte af cheferne 
inden for ældreområdet. Kun henholdsvis 54 % (rammestyring) og 44 % (målstyring) 
af kommunerne angiver at have anvendt disse former i mere end 4 år – det vil sige 
før 2000. Mål- og rammestyring har været omtalt og anbefalet af såvel Kommunernes 
Landsforening som en række andre aktører som generelt styringsredskab inden for 
kommunerne siden 1980’erne. Den megen omtale har hos mange iagttagere skabt et 
billede af en næsten altomfattende udbredelse af de to styringsformer. I hvert fald på 
ældreområdet må dette billede tilsyneladende modifi ceres. Dog ikke mere end at man 
i 2004 har henholdsvis 78 % (rammestyring) og 71 % (målstyring) udbredelse.
 Også værdibaseret ledelse (e) er ganske udbredt i ældreplejens organisering. Faktisk 
har denne organiseringsform overhalet målstyring i udbredelse i løbet af 2003, og 
73 % af cheferne angiver nu at anvende værdibaseret ledelse. Selvom overskriften 
“værdibaseret ledelse” kan dække over mange forskellige former for praksis, må det 
siges at være et ganske interessant resultat – også i lyset af kapitel 4 og 5’s analyser 
af det element af skøn, der ligger i hjemmehjælpernes arbejde.
 I kapitel 4 fremhævedes det, hvorledes hjemmehjælperne ideelt set må udføre en 
vanskelig balancegang mellem forventninger om hurtig effektiv udførelse af visite-
rede opgaver, fl eksibel tilpasning til individuelle ønsker og opmærksom vurdering 
af forandringer i den ældre brugers behov. I kapitel 5 blev det, i afsnittet om lovens 
bogstav og lovens ånd, understreget, at der er nogle uformelle aspekter ved kvaliteten 
af hjemmehjælpernes arbejde, der ikke eller vanskeligt kan beskrives i Fælles sprog. 
Der blev argumenteret for, at forbedringen af det formelle styringssystem risikerer 
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indirekte at medføre en utilsigtet nedprioritering af de uformelle vanskeligt målbare 
ønskværdige aspekter ved kvaliteten af arbejdet, og at ledelsen må afbalancere disse 
med mere uformelle styringssystemer. Værdibaseret ledelse kan opfattes som et sådant 
uformelt styringssystem. En socialdirektør fra fokusgruppeinterviewene argumente-
rer således på følgende vis for værdibaseret ledelses funktion som modvægt til de 
fi rkantede formelle styringssystemer.

“Det, vi prøver, er at dyrke noget værdibaseret ledelse med holdninger og 
kulturer i organisationen, som skaber den her fl eksibilitet over for de rigide 
fi rkantede systemer. … værdibaseret ledelse er jo at slippe kræfterne løs 
derude … Kunsten er at komme ind og fi nde det balancepunkt, hvor du 
både har styr på det, og får sluppet en vis frihed løs.”

Vi vil senere, i kapitlet om effekterne af indførelsen af Fælles sprog, drøfte ovenstå-
ende problemstilling mere indgående.
 Endelig synes også kontraktstyring (g) at begynde at vinde frem inden for æld-
replejen (38 % i 2004), mens organiseringsformer som “Total Quality Management 
(TQM)” og “Balanced Scorecard” endnu har yderst begrænset udbredelse.
 Hvorledes hænger udbredelsen af Fælles sprog og IT-systemerne sammen med 
udbredelsen af ovenstående organiseringsformer inden for ældreområdet?
 Først og fremmest må det understreges, at denne undersøgelse ikke har kunnet 
afdække de præcise kausale sammenhænge mellem spredningen af de forskellige 
organiseringsformer og spredningen af Fælles sprog. Der er muligvis tale om uafhæn-
gige spredningsprocesser, men der kan også være tale om nogle udbredte strategiske 
forestillinger, der, mere eller mindre bevidst koordineret gennem kommunikerende 
ledelsesnetværk, har bidraget til at skabe en nogenlunde sammenhængende strategi 
for styringen af ældreområdet. Inden for forskningen i strategisk ledelse kalder man 
et sådant fænomen for “fremvoksende strategier” (Mintzberg & Quinn 1991), hvor 
det strategiske mønster, der opstår, mere er et resultat af organisatoriske læreprocesser 
end af en bevidst lagt plan.
 Hvorom alting er, så mener vi at kunne iagttage i hvert fald kimen til et sådant 
strategisk mønster inden for ældreplejens organisering i relationen mellem de forskel-
lige nyere organiseringsformer, de nye IT-systemer og Fælles sprog. Egenskaberne 
ved dette strategiske mønster synes som skabt til at håndtere de samtidige krav om 
henholdsvis standardisering og individualisering, som blev analyseret i kapitel 4.
 Vi har tidligere i kapitel 4 været inde på, hvorledes lov om frit valg i ældreplejen 
indeholder elementer af såvel standardisering som individualisering. Man skaber nogle 
landsdækkende ensartede regler for ældreplejens organisering med henblik på at sikre 
det frie valg og opbygningen af en form for marked inden for hjemmeplejen. Disse 
regler indebærer organisatorisk adskillelse af myndigheds- og leverandøropgaven 
(BUM–modellen), etablering af en central visitationsenhed og godkendelse af en eller 
fl ere private leverandører af praktisk bistand og pleje.
 Forudsætningen for, at et sådant system kan blive velfungerende, er blandt andet 
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klart specifi cerede krav til, hvad leverandørerne skal levere. Ellers kan bestillerne ikke 
holde leverandørerne ansvarlige for mangelfuld opgavevaretagelse. Det er her, Fælles 
sprog kan få en vigtig funktion som medium for formuleringen af disse krav. Uden 
Fælles sprog eller et tilsvarende kategoriseringssystem ville det være vanskeligere at 
implementere det system, som formelt indføres med lov om frit leverandørvalg. Et fæl-
les sprog bidrager til at lette formuleringen af kontrakter og specifi ceringen af præcise 
krav, ligesom Fælles sprogs kategoriskemaers anvendelse i IT-styringssystemerne kan 
bidrage til at fremme kommunikationsprocesserne mellem forskellige organisatoriske 
enheder. Fælles sprog og IT-systemerne udgør således en kommunikationsstruktur, 
igennem hvilken kontrakter og visitationsafgørelser kan formuleres og formidles.
 Som vi har set i tabel 6.2, 6.4, 6.5 og 6.7 er disse systemer ved at være etableret 
i de fl este kommuner. Fælles sprog anvendes i de fl este kommuner, det er i vidt om-
fang integreret i IT-systemerne, og de fl este kommuner har truffet formel afgørelse 
om Bestiller-Udfører-Model, Frit valg og central visitationsenhed. Disse systemer 
fremmer alle standardiseringens fordele i form af retssikkerhed, dokumentation og 
kontrol. Hvis det frie valg kommer til at fungere, fremmer de også den form for in-
dividualisering, der er knyttet til markedet. Systemerne fremmer imidlertid ikke den 
fl eksible tilpasning i ansigt-til-ansigt-relationerne mellem bruger og hjemmehjælper. 
Tværtimod vil de, i kraft af systemernes manglende evne til at diskriminere mellem 
god og dårlig kvalitet i disse situationer, ofte have en tendens til at nedprioritere fl ek-
sibiliteten og opmærksomheden over for forandrede behov. Det er her værdibaseret 
ledelse kommer ind som en væsentlig modvægt til de øvrige systemer. Værdibaseret 
ledelse kan fremme opmærksomheden på den balancegang, som hjemmehjælperne 
må udøve imellem på den ene side forventninger om hurtig effektiv udførelse af 
visiterede opgaver, og på den anden side fl eksibel tilpasning til individuelle ønsker 
og opmærksom vurdering af forandringer i den ældre brugers behov.
 Om balancegangen lykkes er en anden sag. Der er ingen garanti for, at værdiba-
seret ledelse udgør en adækvat løsning, ligesom man meget vel kan forestille sig, at 
værdibaseret ledelse en del steder bliver til smuk symbolpolitik snarere end til reel 
ledelsespraksis. Hvor om alting er, så tolker vi den stigende udbredelse af værdibaseret 
ledelse, som dokumenteres her, som et udtryk for, at mange chefer inden for ældre-
plejen er opmærksomme på problemstillingen, og at den indgår i deres strategiske 
overvejelser om ældreplejens organisering.

6.3 Fælles sprogs anvendelse blandt udvalgsformænd og chefer

I kapitel 5 blev det tydeliggjort, at en del af programteorien bag kategoriseringssyste-
met Fælles sprog har handlet om at skabe bedre dokumentations- og styringsværktøjer 
for de kommunale politiske og administrative beslutningstagere. Det er disse anven-
delsesformer, der belyses her i afsnit 6.3. Der indledes med nogle generelle kendetegn 
ved beslutningsgrundlaget på ældreområdet (6.3.1), hvorefter henholdsvis politikernes 
(6.3.2) og chefernes (6.3.3) anvendelse af Fælles sprog analyseres.
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6.3.1  Generelle kendetegn ved beslutningsgrundlaget på ældreområdet

Tabel 6.8: Udvalgsformænd og chefers opfattelse af beslutningsgrundlaget på æl-
dreområdet
Nedenfor er anført en række udsagn om beslutningsgrundlaget på ældre- og 
handicapområdet i kommunerne. Du bedes anføre, om du er overvejende enig 
eller uenig i de anførte udsagn.

Chefer Udvalgsformænd

Procent

Enig Hverken 
eller

Uenig Enig Hverken 
eller

Uenig

a. Det er et problem med 
nøgletal, at man ikke kan 
stole på dem

75 13 9 68 15 14

b. Bedre muligheder for 
kommunal benchmar-
king vil være et stort 
fremskridt

69 17 9 51 26 12

c. Relevante nøgletal for 
politiske og administra-
tive beslutningstagere er 
en mangelvare

63 14 19 37 24 36

d. Der er alt for mange ir-
relevante kommunale 
nøgletal

56 20 20 41 21 16

e. Behovet for mere kvan-
titativ information er 
stærkt overdrevet

41 24 29 43 24 31

f. Som beslutningstager må 
man ofte træffe beslut-
ninger “i blinde”, fordi 
beslutningsgrundlaget er 
mangelfuldt

36 14 46 25 15 58

g. De kommunale nøgletal, 
der eksisterer på områ-
det, giver den faktuelle 
information, der er brug 
for

14 20 63 31 24 43

Data er baseret på en surveyundersøgelse gennemført marts-maj 2004. Tabellen er konstrueret på bag-
grund af spm. 17 for chefer og spm. 14 for udvalgsformænd. Svarkategorien “ved ikke” er udeladt, 
hvorfor der ikke kan summeres op til 100. “Helt enig” og “Delvis enig” er slået sammen til “Enig”. 
“Helt uenig” og “Delvis uenig” er slået sammen til “Uenig”. For yderligere information henvises til 
Hansen et al. 2004: “Spørgeskemaundersøgelse af brugen af Fælles sprog i de danske kommuner” fra 
Politologiske Skrifter No. 9/2004.
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Som det fremgår af tabel 6.8 er der stadig udbredte frustrationer over beslutnings-
grundlaget på ældreområdet blandt fl ertallet af chefer og udvalgsformænd. Tabellen 
antyder imidlertid også en vis ambivalens over for nøgletal og kvantitative opgørelser 
i det hele taget. 41 % af cheferne og 43 % udvalgsformændene angiver således, at 
behovet for mere kvantitativ information er stærkt overdrevet. Denne ambivalens har 
også kunnet spores i interviews med politikere og chefer.
 Denne ambivalens tolkes her som frustrationer over den stadige konfrontation 
med en overfl od af data, som dels opleves som irrelevante for de beslutninger, der 
skal træffes, og dels ofte viser sig at være fejlagtige og upræcise. Denne tolkning 
underbygges af, at den påstand, der scorer højest tilslutning i tabel 6.8, er, at “det er 
et problem med nøgletal, at man ikke kan stole på dem” (a). Dette synspunkt får så-
ledes tilslutning af 75 % af cheferne og 68 % af udvalgsformændene. Undersøgelsens 
resultater tyder således på generelle GIGO-problemer (Garbage In Garbage Out – se 
afsnit 5.4.1 kapitel 5) ved nøgletal inden for ældreplejen.
 Også i fokusgruppeinterviewene blev problemstillingen drøftet indgående af 
socialdirektørerne (Jørgensen & Hansen 2005). Generelt var synspunktet, at en eller 
anden form for statsautoriseret myndighed burde gå ind og sikre datakvaliteten af 
et begrænset antal landsdækkende indikatorer på ældreområdet. Hellere få relevante 
og pålidelige landsdækkende nøgletal end mange nøgletal af tvivlsom pålidelighed 
og relevans. Hvis man så lokalt har brug for fl ere nøgletal, kan man klare dette 
behov ved den slags mellemkommunalt samarbejde, som allerede eksisterer en del 
steder.
 Problemstillingen omkring nøgletals pålidelighed er imidlertid ikke helt så enkel, 
som ovenstående analyse antyder. Dels skal man huske på, at nøgletal har en tendens 
til at blive fremhævet og påskønnet af dem, der stilles i et fordelagtigt lys, og pro-
blematiseret og kritiseret af dem, der stilles i et ufordelagtigt lys. Derfor vil der ofte 
være en diskussion af dataenes troværdighed blandt beslutningstagere, med ansvar 
for såvel succes som fi asko. Dynamikken i anvendelsen af nøgletal har således en 
tendens til at fastholde en vis tvivl og frustration blandt beslutningstagerne, fordi der 
altid vil være stærke interesser knyttet til disse tal. “Der bliver fi fl et – ikke af os, men 
af de andre!”, som en socialdirektør udtrykte det. Dels har nøgletal, som anført i afsnit 
6.1, en tendens til at blive tjekket og i hvert fald delvist blive renset for forskelle i 
registreringspraksis, når de først tages i anvendelse.
 Ikke desto mindre skal frustrationerne over manglen på troværdige nøgletal natur-
ligvis tages alvorligt. Hvis Fælles sprog nogensinde skal udvikles til at danne basis 
for et landsdækkende benchmarkingsystem, sådan som man oprindeligt havde tænkt 
sig, så skal standardiseringen af registreringspraksis på tværs af kommuner, efter vor 
opfattelse, gennemføres på en langt mere konsekvent måde, end tilfældet er i dag. 
Spørgsmålet er, hvem der i givet fald skulle sikre denne standardisering. I kapitel 4 
er der fremført nogle argumenter for, at Kommunernes Landsforening måske ikke 
er den bedste organisation til at sikre en sådan standardisering. Det ville implicere 
en slags myndighedsrolle, som næppe passer så godt med organisationens generelle 
rolle som interessevaretager og serviceorgan for kommunerne. Socialdirektørerne i 
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fokusgruppeinterviewet har givet udtryk for, at det må være en opgave for et statsligt 
organ. Som vi har set i kapitel 3 repræsenterer Norge og England to forskellige måder 
at gribe denne opgave an på.

6.3.2   Fælles sprogs anvendelse blandt politikere

Generelt tegner denne undersøgelse et billede af stor variation i Fælles sprogs an-
vendelse blandt politikerne. Der er kommuner, hvor Fælles sprog data stort set ikke 
anvendes af politikerne, og der er kommuner, hvor de anvendes meget systematisk.
 Vi har set i tabel 6.1, at politikere og chefer især lægger vægt på informationer 
om deres egen kommune, og det generelle indtryk fra undersøgelsen er, at den slags 
informationer nu indgår i beslutningsgrundlaget for politikere i mange kommuner. 
Som vi så i afsnit 6.3.1, opfattes det imidlertid ikke som om, at informationerne fra 
Fælles sprog generelt har medført, at beslutningsgrundlaget på ældreområdet nu er 
afgørende forbedret. Der er stadig en udbredt frustration over beslutningsgrundlaget 
på ældreområdet.
 Tidligere i kapitlet er spørgsmålet om mellemkommunale sammenligninger blevet 
analyseret, og det vil vi ikke komme yderligere ind på her.
 Fokusgruppeinterviews med socialdirektørerne indikerer, at data fra Fælles sprog 
anvendes til dokumentation af, hvilke ydelser der leveres til hvilke brugergrupper 
inden for ældreplejen. Sådanne former for dokumentation efterspørges i høj grad af 
politikerne. Således angiver 90 % af cheferne (chefskemaet spørgsmål 21c) og 86 % 
af udvalgsformændene (politikerskemaet spørgsmål 18c) sig helt eller delvist enige i, 
at “politikerne har brug for nøgletal til at dokumentere over for borgerne, hvad deres 
skattekroner går til” (Hansen et al. 2004).
 Ifølge fokusgruppeinterviewene anvendes Fælles sprog også til at synliggøre 
over for det politiske niveau, hvad brugerne ikke får af ydelser. Politikerne opleves 
af socialdirektørerne bedre forberedt eller “klædt på”, hvis de har kendskab til, hvad 
der ikke leveres af ydelser, for eksempel at lamperne ikke tørres af, når der gøres rent 
hos de ældre.
 Socialdirektørerne oplever ofte, at politikerne får informationen stillet til rådighed, 
men at mange politikere ikke anvender oplysningerne i særlig stor udstrækning. For 
de fl este politikere er det primære succeskriterium, at forvaltningen kan overholde 
budgetterne og undgå klagesager.
 En af politikernes opgaver som beslutningstagere er at træffe beslutning om kom-
munens kvalitetsstandarder på ældreområdet. Som en del af Fælles sprog projektet 
(Olsen & Hansen 2004) er det undersøgt, om og på hvilke måder Fælles sprog kate-
gorierne anvendes til at formulere disse kvalitetsstandarder. På baggrund af konkrete 
kvalitetsstandarder fra 35 tilfældigt udvalgte kommuner er det undersøgt, hvordan 
Fælles sprog indgår i kvalitetsstandarderne, hvad angår henholdsvis ydelsesbeskri-
velser og eventuelle funktionsbeskrivelser i standarderne.
 I de fl este kvalitetsstandarder anvendes ydelseskategorierne fra Fælles sprog til at 
beskrive standarden for praktisk bistand og pleje. Ydelsesdelen af Fælles sprog an-
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vendes således i høj grad af politikerne til at formulere deres beslutninger om, hvilken 
kvalitetsstandard kommunen forpligter sig til at leve op til. Derimod siger de fl este 
kvalitetsstandarder ikke så meget om, hvilke funktionsvurderinger der berettiger til 
hvilke ydelser, om end det forekommer. I de fl este kommuner overlades beslutningen 
om, hvilke funktionsevner der udløser retten til det serviceniveau, som kommunen 
har forpligtet sig til at levere, med andre ord til det administrative system og her først 
og fremmest til visitatorerne.

6.3.3   Fælles sprogs anvendelse blandt kommunale chefer

Til forskel fra politikerne er cheferne fuldtidsansatte professionelle administratorer 
med det overordnede administrative ansvar for det sociale område generelt (social-
direktørerne) eller for ældreområdet specifi kt (ældrecheferne). Fælles sprog indgår 
som sådan som et blandt fl ere redskaber i chefernes daglige arbejde. Dette billede 
underbygges af, at fl ertallet af chefer (68 %) erklærer sig helt eller delvist uenige i, 
at det ikke er meningen, at Fælles sprog skal anvendes i deres arbejde (chefskemaet 
spørgsmål 9f). 83 % af cheferne erklærer sig endvidere helt eller delvist enige i, at 
det IT-system, som Fælles sprog er integreret i, udgør et uundværligt arbejdsredskab 
i deres daglige arbejde (chefskemaet spørgsmål 22a og b).
 Data genereret på basis af Fælles sprog kategorierne kan af cheferne bruges til at 
give et billede af udviklingen i kommunens pleje og ikke mindst kommunens behov. 
Der er, som drøftet ovenfor, eksempler på, at en række kommuner har udviklet og 
bruger nøgletal baseret på Fælles sprog til sammenligning med andre kommuner. Det 
fremstår dog udelukkende som muligt i mindre kommunale netværk eller samarbejds-
fora. Generelt er der dog problemer med dataenes pålidelighed i mellemkommunale 
sammenligninger.
 I den enkelte kommune er det muligt at se antallet og tyngden af brugerne inde 
i systemet, dvs. hvilke kategorier af brugere der er sammenlignet med tidligere år. 
Ud fra visitationsafgørelserne er det i princippet muligt at vurdere og planlægge, om 
organisationen har arbejde svarende til fl ere eller færre medarbejdere. Gennem disse 
informationer er det muligt at skabe forståelse for og stille spørgsmål til årsagerne 
bag, hvorfor organisationen oplever ændringer eller er presset.
 Hvor meget Fælles sprog data egentlig anvendes af socialdirektører og ældrechefer 
er dog uklart. En socialdirektør i en kommune, der på mange måder har gået foran 
med Fælles sprog og digitalisering, udtaler således i foråret 2003: “Vi bruger det 
ikke ret meget, men har i nogle situationer brugt det. Det er noget med, at hvis ikke 
dataene bliver lagt ind med den hensigt, at man skal kunne bruge det, så kan man 
ikke, uden stort besvær, trække dem ud. Et egentlig udtræksprogram det koster jo. 
… når visitationerne bliver lagt ind, så får man dels funktionsvurderingen lagt ind, 
men man får også den ydelse, der er bevilget, lagt ind, og det vil sige så kan man gå 
ind og trykke på knappen og sige, jamen hvor mange har vi egentlig bevilget bad til. 
Det har vi så også gjort nogle gange …”
 Citatet illustrerer imidlertid også, at der er tale om nogle systemer under stadig 
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udvikling. Generelt går udviklingen i retning af mere brugervenlige og mindre tunge 
systemer, og der er næppe tvivl om, at besværlighederne med dataudtræk gradvist vil 
blive mindsket.
 Der er imidlertid også socialdirektører, der er skeptiske over for nytten af Fælles 
sprog data som led i et ledelsesinformationssystem. Under fokusgruppeinterviewet 
blev der således indimellem ytret en vis skepsis overfor, hvor velegnet Fælles sprog 
overhovedet er som et element i et ledelsesinformationssystem. Nogle socialdirektø-
rer ser således primært Fælles sprog som et visitationsredskab, og i sådanne tilfælde 
vil Fælles sprog næppe blive anvendt til så meget andet. I fokusgruppeinterviewene 
var der generel enighed om behovet for nogle bedre sammenlignelige nøgletalsdata 
på ældreområdet, men ideerne til de mest efterspurgte af sådanne nøgletal var ikke 
alle nogle, som Fælles sprog kunne levere. Vi har tidligere, i forbindelse med tabel 
6.1, drøftet disse problemstillinger og vil vende tilbage til dem i det konkluderende 
kapitel.

6.4 Visitatorernes anvendelse af Fælles sprog

På baggrund af analyserne i de forrige afsnit og kapitler skulle det nu stå klart, at 
kernen i Fælles sprogs anvendelsesområde er i visitationsprocessen og visitationsaf-
gørelsen. Mens Fælles sprog i bedste fald er et blandt fl ere redskaber for udvalgsfor-
mænd, socialdirektører og ældrechefer, så er det et af de helt centrale arbejdsredskaber 
i visitatorernes arbejde.
 En visitators væsentligste funktion er at foretage visitation i hjemmet hos den 
borger, som sygehuset, borgeren, pårørende eller andre har vurderet har brug for 
praktisk eller personlig hjælp fra kommunen. På baggrund af en personlig samtale med 
borgeren, hvor der i øvrigt kan være pårørende og basispersonale til stede, vurderer 
visitator, hvor meget hjælp borgeren er berettiget til at få.
 Næste skridt for visitator bliver at udfærdige de relevante papirer, som siden skal 
videre til gruppelederne i kommunen. Brugeren4 får også et eksemplar af afgørelsen, 
som således er brugerens kvittering eller dokumentation for bevillingen. Visitator har 
i første omgang ansvaret for at kommunikere afgørelsen videre til leverandørerne, 
men når beskeden først er sendt videre, er det gruppeledernes ansvar at formidle 
afgørelsen videre til basispersonalet (hjemmehjælperne).
 Visitatorer skal ud over nyvisiteringer også lave revisiteringer. Alle brugere skal 
revisiteres efter et år. Denne revisitering kan også ske hyppigere, hvis der indtræder 
en ændring i brugerens behov. Det er ikke sikkert, at visitator skønner, at et besøg er 
nødvendigt for at vurdere, hvorvidt hjælpen skal øges, reduceres eller helt ophøre. 
Revisiteringer kan derfor gennemføres via telefonsamtaler med relevante parter, såsom 
bruger, gruppeleder eller basispersonale.
 I tekstboks 6.1 angives et eksempel fra en kommune på, hvorledes Fælles sprog 
kan anvendes i visitationsprocessen.
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Tekstboks 6.1: Forløbet af en visitationsproces

Forløbet af en visitationsproces
(Eksempel rekonstrueret på grundlag af interview)

Jeg starter med at føre borgerens data ind i det IT-system, som ligger på min bærbare 
computer.

Så tager jeg ud og laver besøget hos borgeren. Jeg kommer ind og præsenterer mig, 
tager computeren frem og laver interviewet med borgeren ud fra funktionsvurderin-
gen i Fælles sprog. I funktionsvurderingen er der jo de 9 punkter, vi kommer rundt 
om. Dem spørger jeg så ind til og lader så vidt muligt borgeren være den, der fører 
ordet, og fortælle med sine egne oplysninger, hvordan han/hun oplever sin situation. 
De kender jo ikke Fælles Sprog, så man kan sige, at det, der bliver noteret ned, er en 
kombination af de oplysninger borgeren giver med sine ord og så min vurdering i 
forhold til Fælles sprog. 

Efterfølgende, når beskrivelsen er der, så kategoriserer jeg dem, i forhold til om de 
er kategori 1, 2, 3 eller 4. Vi bruger ikke tallene, men vi bruger ordene i forhold til 
at overkomme, overskue og tage initiativ til at klare store ting eller ude af stand til. 
Og det gør jeg så; jeg niveauvurderer dem i alle 9 funktionsområder, og det er så det, 
der danner baggrund for den status og den begrundede bevilling eller det begrundede 
afslag. Det danner også baggrund for den målformulering, som jeg som oftest laver 
sammen med borgeren, hvis det er muligt. 

Så tager jeg tilbage til kontoret og laver en tidsberegning i forhold til visitationen. Vi-
sitationen er jo, udover at sikre den faglige kvalitet og at formulere mål for den ældre, 
så er det også en tidsberegning og en bevillingsdel. Gruppelederen, hvis personale 
skal udføre jobbet, får nogle økonomiske ressourcer på baggrund af den bevilling, jeg 
laver. Dernæst får borgeren tilsendt det skriftlige materiale, som jeg også har læst op 
for dem, da jeg var derude, og det er så deres bevilling. Dette er afslutningen på selve 
visitationen.

Visitatorerne er, som følge af lovgivningen der trådte i kraft 1. januar 2003, organiseret 
i en central visitationsenhed. De kan, i nogle tilfælde, fysisk være placeret i et kontor 
tæt på leverandørerne, men er i stigende grad fysisk placeret et centralt sted, og under 
alle omstændigheder er de hierarkisk og organisatorisk adskilt fra leverandørerne af 
hjemmehjælp. I 2004 var der i 78 % af kommunerne ansat mellem 0 og 4 visitatorer 
(visitatorskemaet spørgsmål 24), mens der i de største kommuner var op imod 25 
visitatorer ansat på fuld tid.
 Visitationsprocessen kan analytisk deles op i tre faser: forberedelse, gennemførelse 
og efterbearbejdelse. Gennemførelsen, det vil sige det direkte ansigt-til-ansigt-møde 
med ansøgeren om hjemmehjælp, af en førstegangsvisitation vurderes af visitatorerne 
(visitatorskemaet spørgsmål 16) i gennemsnit at tage henholdsvis en time (54 %), tre 
kvarter (17 %) eller halvanden time (12 %). Andre tidsangivelser er mindre hyppige. 
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Gennemførelsen af revisitationer vurderes i gennemsnit at tage henholdsvis tre kvarter 
(45 %), en time (27 %) eller en halv time (15 %). Andre tidsangivelser er mindre 
hyppige.
 Som tidligere nævnt angiver 83 % af visitatorerne, at de anvender Fælles sprog 
i kommunen. De ældres behov beskrives således på grundlag af funktionsevnekate-
gorierne i Fælles sprog. I en del kommuner er funktionsevnekategorierne fra Fælles 
sprog kataloget imidlertid blevet suppleret med nye underkategorier (19 %), eller 
der er tilføjet helt nye kategorier (12 %) (visitatorskemaet spørgsmål 10). I de fl este 
kommuner registreres funktionsevnevurderingen, som vi har set ovenfor, elektronisk 
i IT-systemet.
 På baggrund af vurderingen af funktionsevnen træffer visitatoren afgørelse om, 
hvilke ydelser den ældre skal tildeles. Denne afgørelse er, for ca. 83 % af kommu-
nernes vedkommende, baseret på kategorierne i Fælles sprogs ydelseskatalog. I en 
del kommuner er kategorierne fra Fælles sprogs ydelseskatalog imidlertid blevet 
suppleret med nye underkategorier (27 %), eller der er tilføjet helt nye kategorier (17 
%) (visitatorskemaet spørgsmål 10).
 Selv om Fælles sprog udgør kernen i visitationsafgørelsen, så står den sjældent 
alene. Nok tager visitatorerne i de kommuner, hvor Fælles Sprog er indført, ud-
gangspunkt i Fælles sprog skemaerne, men der suppleres i reglen med uddybende 
kommentarer, der giver de enkelte visitationsafgørelser et mere individuelt præg.
 I et stigende antal kommuner formidles visitationsafgørelsen elektronisk til grup-
pelederne i leverandørorganisationen, selvom det i nogle kommuner stadig foregår 
papirbaseret. Gruppelederne i hjemmeplejens leverandørorganisation tilrettelægger 
herefter arbejdet med udgangspunkt i visitationsafgørelsen.
 Vi har ovenfor angivet, at Fælles sprog anvendes i 83 % af kommunerne. Vi har 
endvidere vist, hvordan Fælles sprog en del steder suppleres med lokale tilføjelser og 
ændringer. Det gælder især for Fælles sprogs ydelseskatalog, hvor over en fjerdedel 
af kommunerne har suppleret med nye underkategorier af ydelser. Det er imidlertid 
ikke, som det fremgår af tabel 6.9, den vigtigste forskel i Fælles sprogs anvendelse 
blandt visitatorerne. 
 Det fremgår af tabel 6.9, at Fælles sprog først og fremmest anvendes ved tildeling 
af hjemmehjælp i form af personlig pleje og praktisk bistand. Fælles sprog anvendes 
imidlertid også i en del kommuner på træningsområdet såvel som inden for hjem-
mesygeplejen. Samtidig indikerer besvarelserne i tabel 6.9, at funktionsvurderingen 
generelt anvendes i højere grad end ydelseskataloget i Fælles sprog. 
 Årsagerne til besvarelserne i tabel 6.9 har været drøftet på fokusgruppeinterviews 
med socialdirektører, visitatorer og gruppeledere. Generelt har det blandt andet undret 
os, at funktionsvurderingen skulle anvendes mere end ydelseskataloget. På grundlag 
af disse drøftelser fortolker vi resultaterne i tabel 6.9 på følgende vis.
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Tabel 6.9: Forskelle i Fælles sprogs anvendelse i visitationsprocessen
Fælles Sprog kan anvendes på forskellige måder og på forskellige områder. Neden-
for bedes du uddybe, hvordan og på hvilke områder din kommune anvender Fælles 
Sprog?

Procent

Anven-
des

An-
vendes 
ikke

Ved 
ikke

Missing n

Ved personlig og praktisk hjælp/støtte – ofte kaldet hjemmehjælp (servicelovens § 71)

a. Fælles Sprogs funktionsvurdering 
anvendes

93 7 0 9 203

b. Fælles Sprogs ydelseskatalog an-
vendes

72 26 2 21 191

På træningsområdet (servicelovens § 73a og 73a stk. 2)

d. Fælles Sprogs funktionsvurdering 
anvendes

32 37 31 29 183

e. Fælles Sprogs ydelseskatalog an-
vendes

20 45 35 37 175

I hjemmesygeplejen (lov om hjemmesygepleje/sygeplejeydelser)

g. Fælles Sprogs funktionsvurdering 
anvendes

31 56 13 30 182

h. Fælles Sprogs ydelseskatalog an-
vendes

26 62 12 36 176

Data er baseret på en surveyundersøgelse gennemført marts-maj 2004. Tabellen er konstrueret på bag-
grund af spm. 6 for visitatorer. n = kun de respondenter, som har kendskab til Fælles sprog. For yderli-
gere information henvises til Hansen et al. 2004: “Spørgeskemaundersøgelse af brugen af Fælles sprog 
i de danske kommuner” fra Politologiske Skrifter No. 9/2004.

Den funktionelle afgrænsning af Fælles sprogs anvendelsesområde hænger i vidt 
omfang sammen med, hvilke ydelser visitationsenheden har ansvaret for at visitere 
til. Hvis visitationsenheden har fået ansvaret for træningsområdet, så anvendes Fælles 
sprog også til træningsområdet. Hvis visitationsenheden har fået ansvaret for tildeling 
af hjemmesygepleje, så anvendes Fælles sprog også til tildeling af hjemmesygepleje. 
Tabellen er således et indirekte udtryk for, hvilke opgaver den centrale visitations-
enhed har fået ansvaret for. Eftersom den generelle udvikling inden for ældreplejen 
går i retning af, at fl ere og fl ere ydelser skal visiteres gennem den centrale visitati-
onsenhed, er der derfor grund til at tro, at Fælles sprogs anvendelsesområde er under 
udvidelse i disse år.
 Hvad er årsagen til, at visitatorerne angiver, at Fælles sprogs funktionsvurdering 
tilsyneladende anvendes i højere grad end Fælles sprogs ydelseskatalog? Den generelle 
vurdering har været, at det netop kun er tilsyneladende. Kommunernes ydelseskatalog 
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gives, i modsætning til funktionsvurderingen, ofte en lokal “indpakning”, som får det 
til at se ud som om, de anvender noget andet end Fælles sprog. Det skyldes, at det 
netop er på ydelserne, at kommunen markerer sit lokale særpræg, mens funktions-
vurderingen ikke har denne “profi lerende” funktion. Vurderingen er således, at det i 
realiteten er kategorierne fra Fælles sprog, suppleret med nogle lokale tilføjelser, der 
anvendes i ydelseskataloget, selvom det ikke altid gives overskriften Fælles sprog.

6.5 Gruppeledernes anvendelse af Fælles sprog

Gruppeledernes opgave i relation til visitationsafgørelsen er at oversætte afgørelsen 
om, hvilke ydelser den enkelte ældre skal have til konkrete arbejdsplaner, og koor-
dinere arbejdet blandt andet gennem udarbejdelse af kørelister.
 For leverandørerne af hjemmeplejen udgør visitationsafgørelsen den administrative 
afgørelse, som hjemmehjælpens udførelse formelt set har hjemmel i. Den centrale aktør 
ved oversættelsen af visitationsafgørelsen til konkrete arbejdsplaner for hjemmehjæl-
pernes arbejde kaldes oftest en gruppeleder. Andre udbredte stillingsbetegnelser er 
områdeleder, distriktsleder, teamleder og gruppekoordinator (se Hansen et al. 2004, 
Tabel 2.4).

Tekstboks 6.2: Gruppeledernes arbejdsfunktioner

Gruppeledernes arbejdsfunktioner
(Rekonstruktion på grundlag af interview)

Det primære er jo at være den, den får fordelt de opgaver, vi har. At få lavet planerne 
i det daglige og få vurderet, at medarbejdernes baggrund fagligt og menneskeligt pas-
ser til de opgaver, de skal udføre. Det kræver lidt vurdering og menneskekundskab 
indimellem. At man ikke bare synes, at man kan sende alle de samme steder hen, for 
det kan man jo ikke altid. Det er en af mine funktioner. 

En anden funktion er at få lagt nye klienter ind og dernæst få arbejdet planlagt. Ligeledes 
med ændringer, som sker hele tiden, hvad enten der skal være mere eller mindre hjælp.

Derudover er jeg også kontakten til sygeplejerskerne og øvrige samarbejdspartnere 
som for eksempel terapeuter. Det er mange gange dem, der kontakter mig, og så skal 
informationerne formidles videre. 

Endvidere er jeg ansvarlig for vore vagtplaner. Der skal planlægges ferier, fridage, af-
vikling af afspadsering og jeg skal få afløsningen til at fungere, hvis der er sygdom.

Som det fremgår af tekstboks 6.2 er en gruppeleders hovedopgave at sørge for, at 
den bevilgende myndigheds beslutning om tildeling af hjælp formidles videre og 
omsættes til personalets praksis. Således er det gruppeledernes primære opgave at 
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stå for ledelsen af den daglige udførelse af visitationsopgaver samt at sikre, at per-
sonalet udfører den visiterede hjælp på en tilfredsstillende måde. I praksis sker der 
dog ofte en vis justering af den faktisk leverede hjemmepleje sammenlignet med 
visitationsafgørelsen. 78 % af gruppelederne erklærer sig således helt eller delvist 
enige i, at plejen efter visitationsafgørelsen tilpasses yderligere til den enkeltes behov 
(gruppelederskemaet spørgsmål 8c). Tilpasningen kan have forskellige årsager. En 
gruppeleder forklarer:

“… vi kan være nødt til en gang i mellem at korte lidt hjælp af her og der, 
for at få tingene til at hænge sammen, når vi eksempelvis har sygemeldin-
ger. … i princippet må man jo ikke det, for brugerne er jo visiteret til så 
og så meget hjælp. Men det er man nødt til en gang i mellem. For at få tin-
gene til at hænge sammen”.

Derudover er det gruppelederens forpligtelse at stå for personaleledelse, at sikre et 
velfungerende arbejdsmiljø og i mange tilfælde at ansætte og afskedige medarbejdere, 
samt at være ansvarlig eller medansvarlig for økonomien i distriktet.5

 Gruppelederne er den aktørgruppe, hvor fl est respondenter (82 %) angiver at have 
modtaget en form for undervisning i Fælles sprog (gruppelederskemaet spørgsmål 
18). 51 % af gruppelederne angiver, at de i høj eller meget høj grad føler sig “klædt 
på” til at anvende Fælles sprog, mens 35 % angiver, at de i nogen grad føler sig 
“klædt på” (gruppelederskemaet spørgsmål 4a). 76 % af gruppelederne angiver, at 
de bruger Fælles sprog i deres arbejde (gruppelederskemaet spørgsmål 6f). 50 % 
af gruppelederne angiver, at de i høj eller meget høj grad er positivt stemt over for 
anvendelsen af Fælles sprog, mens 39 % angiver, at de i nogen grad er positivt stemt 
(gruppelederskemaet spørgsmål 6c).
 For gruppelederne kan det indimellem være et problem, at visitationsafgørelsen 
kan bygge på en forkert vurdering af den ældres funktionsevne og situation. En 
times visitation (se afsnittet om visitatorerne) er ikke lang tid til at vurdere et ældre 
menneskes samlede situation, og selvom de fl este visitatorer er trænede og dygtige 
iagttagere, så sker der indimellem fejl.
 Oftest håndteres sådanne uoverensstemmelser inden, de bliver til formelle klager 
fra borgerne. Der foregår en drøftelse mellem gruppelederen (eller i nogle tilfælde 
hjemmehjælperen) i leverandørorganisationen og visitatoren, der munder ud i en re-
visitation. Fokusgruppeinterviewet med gruppelederne indikerer, at disse bruger en 
del tidsmæssige og administrative ressourcer til at foretage ændringer i forbindelse 
med justeringer af ydelser. Der skal ændres i kørelister og minutdisponeringen for 
de enkelte brugere, der skal ændres eller slettes i de dokumenter (digitale såvel som 
papirbaserede), der udgør det formelle grundlag for hjemmeplejens udførelse.
 Et principielt problem i sådanne uoverensstemmelser er, at der ikke er nogen 
uvildig part. Den ældre bruger og leverandøren af hjemmehjælp må antages at have 
en fælles interesse i at argumentere for, at den ældre har fået tildelt for lidt hjælp. 
Pårørende til den ældre vil ligeledes ofte se det som deres opgave at sikre deres far 
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eller mor så rigelig en ydelse som muligt. Oftest er problemet dog ikke så stort, som 
ovenstående ræsonnement indikerer, da rimelighed, og en vis tilbageholdenhed, er 
ganske udbredt blandt de fl este ældre. Endvidere tyder denne undersøgelse klart på, 
at kommunens kvalitetsstandarder og anvendelsen af Fælles sprog har bidraget til at 
skabe større klarhed om afgørelsernes grundlag og dermed også basis for afklaring 
af fejl i dette grundlag.
 Til at håndtere de tilfælde, hvor man ikke når frem til enighed blandt parterne, 
er der oprettet et klageråd. Brugerne eller deres pårørende kan således klage over 
visitationsafgørelsen til klagerådet.6 Systemet er dermed i princippet opbygget til at 
håndtere disse situationer.
 Hvis IT-systemet er fuldt integreret, er der ofte en direkte kobling fra visitationsaf-
gørelsen til arbejdsplanen og mindre arbejde med at oversætte og konkretisere for grup-
pelederne. I tabel 6.6 ovenfor så vi, at 39 % af gruppelederne angives at have fuld adgang 
til IT-systemet, mens 47 % har begrænset adgang (visitatorskemaet spørgsmål 21e).
 Det er i de fl este kommuner på morgenmøder, at dagens arbejdsplaner diskuteres 
og uddelegeres af gruppelederne. På disse gruppemøder kan det forekomme, at kate-
gorier fra Fælles sprog indgår i den mundtlige kommunikation. For eksempel benyttes 
de fi re niveauer i funktionsvurderingen til at omtale brugerne og drøfte forskelle i 
arbejdets omfang. Det er dog først og fremmest som skriftligt sprog, at Fælles sprog 
indgår i gruppeledernes arbejde.
 Fælles sprog benyttes igennem hele systemet til at specifi cere ydelser og tider. 
Hjemmehjælperne kender dog ikke nødvendigvis begrebet Fælles sprog, men “kate-
gorierne” bag det.
 Arbejdsplaner og kørelister er i nogle kommuner meget detaljerede og udspeci-
fi cerede på ydelser og tidsangivelser. Graden af denne udspecifi cering varierer dog 
ganske meget mellem kommunerne fra detaljerede minutangivelser på hver enkelt 
ydelse til samlede minutangivelser for hele plejeydelsen.

6.6 Hjemmehjælpernes anvendelse af Fælles sprog

Hele det politiske og administrative system, der er beskrevet ovenfor, er primært 
rettet mod en dokumentation og styring af omfanget og kvaliteten i det arbejde, som 
udføres i hjemmeplejen. Det arbejde udføres af hjemmehjælperne, og en forståelse af 
Fælles sprogs indvirkning på ældreplejens organisering må derfor naturligvis inkludere 
hjemmehjælpernes anvendelse af Fælles sprog.
 Vi har tidligere i kapitel fi re været inde på, at hjemmehjælperne i princippet forven-
tes at leve op til tre krav, hvilket kan opleves som en vanskelig balancegang for den 
enkelte hjemmehjælper. For det første forventes det, at hjemmehjælperen minutiøst 
og kompetent udfører det arbejde, som er bevilget i visitationsafgørelsen. For det 
andet forventes det, at man er både responsiv og fl eksibel over for den enkelte ældres 
unikke behov, og for det tredje forventes det, at man er opmærksom på forandringer i 
dette behov, der tilsiger justeringer eller ændringer i visitationsafgørelsen. Hvor vidt 
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og i hvor høj grad der i praksis lægges vægt på alle tre krav i de enkelte kommuner, 
varierer sandsynligvis fra kommune til kommune. I kapitel 5 var vi endvidere inde 
på, at en del af de kvaliteter, man principielt ønsker at fremme i hjemmeplejen, ikke 
kan beskrives på grundlag af Fælles sprogs kategorier.
 Med henblik på at anskueliggøre disse pointer har vi i tekstboks 6.3 rekonstrueret 
et eksempel på en hjemmehjælpers arbejdsdag.

Tekstboks 6.3: En hjemmehjælpers arbejdsdag

En hjemmehjælpers arbejdsdag
(Eksempel rekonstrueret på grundlag af interview)

Vi starter kl. 7.00 med morgenmøde med gruppelederen, hvor vi får læst op og snak-
ker om, hvad vi skal. 

Så kører jeg herfra kl. 7.15 og er fremme ved den første bruger kl. 7.20. Hun skal have 
morgenmad, fodbad og piller og hjælp til personlig pleje. Der er jeg til kl. ca. 8.00. Det 
tager lidt længere tid med fodbadet i øjeblikket, fordi hun har to huller på lilletæerne, 
hvor der er utrolig meget betændelse i. 

Så kører jeg så videre til den næste. Hun skal have morgenmad, kaffe, piller og brusebad. 
Hun er sådan lidt kunstig med sine piller, så det kan vi godt tage nogle diskussioner om. 
Hun siger, hun aldrig har levet af piller, og så får jeg hele armen. Men jeg er rimelig 
god til at få dem i hende. Så reder jeg seng, snakker lidt med hende og vasker op, og 
smører noget aftensmad til hende.

Så har jeg en meget dement dame, men hun ved, hvem jeg er. Det er vigtigt, at det er 
den samme, der kommer i det lange løb, at det ikke er en ny hver dag. Hende hjælper 
jeg med at blive vasket, klædt på, få morgenmad, piller og drikkelse. Så skal jeg lige 
se, om der er mere medicin. 

Så har jeg en, som bare skal have noget varm kakao, det er det eneste, og så en lille 
snak. Det er fordi, hun kan ikke selv kan det med elkedelen. Hun kan ikke selv holde 
den og hælde vand i. Hun er 74, meget åndsfrisk, men hun har haft en blodprop engang. 
Ser meget dårligt, men er utrolig frisk og følger godt med i tingene. 

Det er sådan nogle halvkorte besøg, jeg har. Fire af mine brugere er de samme hver 
dag. Det er mine egne faste borgere. 

Jeg har næsten en hel ejendom i XX-gade, så der er ikke så meget køretid i mit tilfælde. 
Det synes jeg er rart nok. Man kender ejendommen, og alle naboerne kender mig. 

De vejledende tider er nødt til at være vejledende. Er der én, der er mere dårlig en dag, 
bruger jeg mere tid, og så må jeg indhente det hos de andre. I hvert fald hvis jeg ikke 
synes, det er så slemt, at jeg tager direkte overarbejde på det, og det er ikke så tit. 

→
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Jeg kører aldrig herind (Hjemmehjælpernes mødelokale) og holder pause. For så skal 
jeg bruge 10 minutter frem og 10 minutter tilbage og så 10 minutters pause. Så vil jeg 
hellere sidde lidt længere tid ved de ældre. 

De korteste besøg er wc-besøg på 10 minutter (hjælp til at komme på WC), og et mid-
dagsbesøg på 8 minutter. Der skal jeg bare lige varme noget mad, hvis hun ikke har 
gjort det, og så rydder jeg lige op efter hende.

Siden jeg fik mit første barn, har jeg haft nedsat tid, så jeg har fri kl. 13. Hvis man har 
fuld tid, arbejder man kl. 7 – 15. Jeg synes, de to timer over middag er lidt halvhårde. 
Der har vi ofte mange tunge brugere. Nu er de ikke så tunge, dem vi har for tiden, men 
vi kan have mange tunge besøg.

Eksemplet ovenfor illustrerer, at hovedindholdet i hjemmehjælperens arbejde på 
mange måder er struktureret af visitationsafgørelsen. De konkrete gøremål hos de 
enkelte ældre bygger på køresedler, der er baseret på visitationsafgørelser begrundet 
i kategorierne fra funktionsvurderingsskemaet og formuleret i kategorierne fra ydel-
seskataloget i Fælles sprog.
 Det er imidlertid også tydeligt, at der ofte vil være små eller store afvigelser fra 
visitationsafgørelsen. Vi hører om en betændelse, som midlertidigt kræver lidt længere 
tid, og som derfor ikke medfører en egentlig revisitation. Her er en dame, der ikke 
vil tage sine piller, og som derfor nogle gange kan tage lidt længere tid. Der er en 
anden dement dame, hvor der kan opstå en forværring af situationen. Den konkrete 
vurdering af, om der kræves lidt ekstra eller lidt mindre i de konkrete situationer, kan 
vanskeligt foretages af andre end den enkelte hjemmehjælper, og dette afspejler sig 
da også i hjemmehjælpernes besvarelser af spørgeskemaundersøgelsen, som vi skal 
se nedenfor.
 Eksemplet kan også bruges til at illustrere begrænsningerne i Fælles sprog, hvad 
angår beskrivelsen af hjemmeplejens kvalitative aspekter, således som vi argumen-
terede for i kapitel 5 (afsnit 5.4.2 og tabel 5.1). Den fl eksibilitet og interesse for den 
enkelte ældres unikke karaktertræk, som hjemmehjælperen her tydeligvis udviser, er 
en kvalitet ved hjemmeplejen, som ikke kan beskrives i Fælles sprog termer, men 
som må fremelskes på anden vis.
 Hvis der er tale om en mere permanent ændring i behovet, og der derfor egentlig 
er behov for en revisitation, kan det være et problem, at mange hjemmehjælpere 
ikke kender den funktionsvurdering, som visitationsafgørelsen bygger på. I mange 
tilfælde er det hjemmehjælperne, der er nærmest til at vurdere, om der er behov for 
en revisitation. Vi har tidligere i kapitlet set, at mange hjemmehjælpere ikke kender 
Fælles sprog, selvom kategorierne fra ydelseskataloget udgør basis for beskrivelsen 
af deres opgaver, og at kun 15 % har modtaget undervisning i Fælles sprog. Hvis 
hjemmehjælperne kendte funktionsvurderingen, ville de være bedre rustet til at drøfte 
behovet for en revisitation med visitatorerne. Dette kunne fremme systemets evne til 
fl eksibel tilpasning.
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 Visitationsafgørelsen, der i de fl este kommuner er formuleret i Fælles sprog og 
indgår i kommunernes IT-systemer, udgør som bekendt det formelle hjemmels-
grundlag for hjemmehjælpernes arbejde. Alle brugere af hjemmeplejen har et eksem-
plar af visitationsafgørelsen liggende, således at de er klar over, hvilke ydelser de er 
visiteret til og dermed har krav på at få leveret. Som beskrevet i forrige afsnit udgør 
visitationsafgørelsen ligeledes udgangspunktet for den arbejdsplan, som gruppele-
derne har lagt for hjemmehjælpernes arbejde, og som, i eksemplet i tekstboks 6.3 
ovenfor, gennemgås på morgenmødet mellem hjemmehjælpere og gruppeledere.
 Visitationsenhedens afgørelse tillægges da også meget stor eller stor vægt af 65 
% af plejepersonalet (plejepersonaleskemaet spørgsmål 11a), med hensyn til hvilke 
forhold der påvirker den pleje, den enkelte bruger modtager. Plejepersonalets egen 
vurdering tillægges dog stor eller meget stor vægt af betydeligt fl ere af respondenterne. 
93 % af respondenterne angiver således plejepersonalets vurdering som havende stor 
eller meget stor vægt.

Tabel 6.10: De private leverandørers, plejepersonalets og gruppeledernes vurdering 
af forskellige forholds betydning for den pleje brugeren i sidste ende modtager
Hvilken pleje, den enkelte bruger i sidste ende modtager, kan være påvirket fra 
forskellige sider. Hvor megen vægt tillægger du følgende forhold?

Plejepersonale Gruppeledere Private 

Procent

Stor 
vægt

Lille 
vægt

Stor 
vægt

Lille 
vægt

Stor 
vægt

Lille 
vægt

a. Plejepersonalets vurdering 93 4 97 1 76 7

b. Brugernes ønsker 87 6 92 5 81 4

c. Den overordnede planlægning 
i udførergruppen

83 6 87 7 75 10

d. Visitationsenhedens afgørelse 65 13 93 2 76 12

e. Pårørendes ønsker 53 26 58 23 54 20

f. Den politiske kvalitetsstan-
dard på området 

49 22 79 7 46 31

Data er baseret på en surveyundersøgelse gennemført marts-maj 2004. Tabellen er konstrueret på bag-
grund af spm. 21 for private virksomheder samt spm.11 for plejepersonale og gruppeledere. Svarka-
tegorierne “Meget stor vægt” og “Stor vægt” er slået sammen til “Stor vægt”. Svarkategorierne “Lille 
vægt” og “Ingen vægt” er slået sammen til “Lille vægt”. Svarkategorierne “ved ikke” og “Hverken 
eller” er udeladt, hvorfor der ikke kan summeres op til 100. For yderligere information henvises til 
Hansen et al. 2004: “Spørgeskemaundersøgelse af brugen af Fælles sprog i de danske kommuner” fra 
Politologiske Skrifter No. 9/2004.

I det hele taget præges plejepersonalets besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen af 
en udbredt fremhævelse af betydningen af plejepersonalets kendskab til og vurdering 
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af brugernes behov. Generelt vurderes betydningen heraf højere end eksempelvis 
betydningen af gruppeledernes planlægning og visitationsafgørelsen. I tabel 6.10 
sammenlignes plejepersonalets vurdering af forskellige forholds betydning for den 
faktisk leverede pleje med gruppeledernes og de private leverandørers vurdering.
 Den vægt, som forskellige aktører i tabel 6.10 tillægger de forskellige forhold, 
kan fortolkes på forskellig vis. Udsagnene kan dels tages for pålydende, men de kan 
også opfattes som udtryk for fremherskende normer om, hvordan det burde være, der 
ikke nødvendigvis afspejler den praksis, der eksisterer på området. Tolkningen her 
fokuserer på hjemmehjælpernes egen vurdering og knytter an til eksemplet ovenfor i 
tekstboks 6.3, til de tre krav til hjemmehjælperne, der blev argumenteret for i kapitel 
4 og til analysen af ældreplejens kvalitative aspekter fra kapitel 5.
 Det er plejepersonalets vurdering, der scorer højest hos hjemmehjælperne (93 %) 
og endnu højere hos gruppelederne (97 %). Herefter kommer brugernes ønsker (83 
%) og planlægningen i udførergruppen (83 %). Først på fjerdepladsen kommer visita-
tionsafgørelsen (65 %). Der er ikke nødvendigvis nogen modsætning i den samtidige 
vægtlægning af de forskellige kriteriers betydning. Hjemmehjælperne præsenteres 
for gruppeledernes planlægning af arbejdet, og er sandsynligvis ikke altid helt på det 
rene med, i hvor høj grad denne planlægning er baseret på visitationsafgørelsen, der 
scorer langt højere i betydning hos gruppelederne (93 %).

6.6.1   Betydningen af fl eksibilitet i hjemmeplejens udførelse

Et væsentligt spørgsmål, som må rejses i forbindelse med hjemmehjælpernes arbejde, 
er, om den fl eksibilitet, som tydeligvis eksisterer i relation til visitationsafgørelsen, 
altid er ønskelig.
 Vi har set, hvorledes afvigelser fra den tid, der er estimeret på baggrund af visita-
tionsafgørelsen, ofte forekommer. Hjemmehjælperen bruger lidt mere tid et sted for 
så at bruge lidt mindre tid et andet sted. Hovedårsagen hertil er det grundlæggende 
kendetegn ved ældreplejen, som borgmester Vagn Ry Nielsen blev citeret for at 
fremhæve i kapitel 5: “Behovene kan skifte fra dag til dag og fra time til time døgnet 
rundt årets 365 dage”.
 En måling fra en af de kommuner, som anvender stregkoder i hjemmeplejen, 
indikerer proportionerne for, hvor meget denne fl eksibilitet betyder, målt i tid. På 
baggrund af en sammenligning af den tid, der var estimeret til hver enkelt bruger, og 
den tid, der faktisk blev brugt hos den enkelte bruger, kunne man registrere forskelle 
på op til 25 %. Den samlede tid, som blev anvendt hos brugerne, svarede til den 
samlede tid, der var visiteret, men tiden anvendt hos den enkelte bruger afveg med 
op til 25 % fra den visiterede tid.
 Hvis disse målinger fra en enkelt kommune er nogenlunde repræsentative, så har 
vi et omtrentligt tidsmæssigt mål for graden af fl eksibilitet i systemet på op til 25 % 
afvigelse fra visiteret tid (men ikke visiterede opgaver). En del af denne afvigelse 
aftales på morgenmøderne mellem gruppeledere og hjemmehjælpere, mens en del er 
et resultat af den enkelte hjemmehjælpers konkrete vurdering ude hos brugerne.
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 Her er vores vurdering, at princippet må være, at denne fl eksibilitet er ønskelig, 
hvis den over tid går nogenlunde op. Det vil sige, at det, man lægger til eller trækker 
fra den ene dag, enten modregnes med ekstra tid på et andet tidspunkt eller resulterer 
i en revisitation, således at der skabes overensstemmelse mellem visitationsafgørelse 
og faktisk leveret hjemmepleje.

6.6.2   Betydningen af nye IT-systemer for hjemmeplejens udførelse

Der er næppe tvivl om, at hjemmehjælpernes anvendelse af Fælles sprog er under 
forandring i disse år. Den stigende udbredelse af forskellige former for håndholdte 
computere og stregkodesystemer medvirker hertil.*
 I kommuner med sådanne systemer kan hjemmehjælpere før hvert hjemmebesøg 
gå ind i systemet og tjekke funktionsvurderingen og visitationsafgørelsen for den på-
gældende bruger. I princippet kan sådanne systemer bidrage til en hurtigere og mere 
korrekt tilpasning af visitationsafgørelsen til ændrede behov, fordi hjemmehjælperne 
hurtigere kan se, om funktionsvurderingen er forkert. Det kræver imidlertid, at hjem-
mehjælperne er uddannet til at forstå og drøfte funktionsvurderingen med visitatorerne. 
Som vi har set tidligere i kapitlet, var det i 2004 kun 15 % af hjemmehjælperne, der 
havde modtaget en form for uddannelse i Fælles sprog.
 Det er endvidere endnu kun i et fåtal af kommuner, at digitaliseringen på denne 
måde er nået helt ud til hjemmeplejens udførelse.

6.7   Sammenfattende om Fælles sprogs anvendelse i 
ældreplejens organisering

Vi har i dette kapitel gennemgået, hvorledes kategoriseringssystemet Fælles sprog, 
samt data genereret ved hjælp af dette system, anvendes i ældreplejens organisering. 
Analysen har taget udgangspunkt i modellen, der er udviklet i fi gur 5.1 i kapitel 5.
 På det nationale niveau anvendes data genereret ved hjælp af systemet ikke, 
hvilket står i kontrast til de programteoretiske hensigter om anvendelse til bench-
marking og mellemkommunale sammenligninger, som blev beskrevet i kapitel 5. 
Vi har i analysen forsøgt at forklare, hvorfor dette ikke er tilfældet, og har her 
lagt hovedvægten på forekomsten af såkaldt “dobbelte loyaliteter”. Kommunernes 
Landsforenings og kommunale lederes ambivalens over for denne form for anven-
delse skyldes, ifølge denne analyse, at man på den ene side gerne vil anvende data 

*   Et eksempel herpå er CareMobil, der er et samarbejdsprojekt mellem Socialministeriet, Den 
Digitale Taskforce, Videnskabsministeriet og KL. I forbindelse med CareMobil projektet er 
der gennemført et pilotprojekt i 6 kommuner, hvor mobil kommunikation på ældreområdet er 
blevet afprøvet. Medarbejderne ‘i marken’ (visitatorer, sygeplejersker og medarbejdere indenfor 
personlig pleje og praktisk hjælp) er blevet udstyret med bærbare PC’er/tablet eller PDA som 
på forskellig vis kan snakke sammen med kommunens EOJ system.
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til intern styring, men at man på den anden side ikke ønsker data anvendt til statslig 
detailstyring af kommunerne og til offentlige “hitlister” om “best practice” inden 
for ældreplejen.
 På det kommunale niveau anvendes Fælles sprog af 83 % af kommunerne. Hvor-
dan og i hvor stort omfang systemet anvendes varierer imidlertid en del. Fælles 
sprog anvendes først og fremmest som redskab i visitationen, hvor skemaet til funk-
tionsvurdering anvendes til visitationsprocessen, mens ydelseskataloget anvendes i 
visitationsafgørelsen. Den næstmest udbredte anvendelsesform er ved den daglige 
levering af ydelser hos brugerne.
 Generelt har IT-systemer baseret på Fælles sprog kategoriseringssystemet vundet 
stor udbredelse i den kommunale ældrepleje i perioden efter 1998, og den del af mål-
sætningen med Fælles sprog er således i høj grad blevet opfyldt. Disse systemer har 
haft stor betydning for aktiviteterne og kommunikationen mellem de organisatoriske 
enheder i ældreplejen. De forskellige aktørgruppers adgang til data i IT-systemerne 
varierer ganske meget mellem kommunerne, med visitatorerne som den aktørgruppe 
med højest andel med fuld adgang (74 %). Digitaliseringen af kommunernes ældre-
pleje fortsætter i disse år, og betydningen heraf kan vanskeligt overvurderes.
 Fælles sprogs anvendelse må forstås i relation til generelle tendenser inden for 
ældreplejens organisering. I kapitel 2 og 4 analyseredes lov om frit leverandørvalg, 
der indebærer obligatorisk indførelse af Bestiller-Udfører-Model (BUM), central visi-
tationsenhed, godkendelse af private leverandører og frit valg mellem leverandører. I 
afsnit 6.3.4 blev det vist, at disse nye organiseringsformer har vundet udbredelse inden 
for den kommunale ældrepleje i de senere år. Fælles sprog og de ovenfor omtalte IT-
systemer kan her få betydning for implementeringen af disse nye organiseringsformer. 
Fælles sprog og IT-systemerne udgør en kommunikationsstruktur, der kan få betydning 
for formuleringen af kontrakter, ligesom det i dag har det for visitationsafgørelser. 
Også værdibaseret ledelse har vundet udbredelse i de seneste år, og i 2004 angiver 
73 % af cheferne, at de anvender værdibaseret ledelse. I afsnittet blev betydningen 
af de nye organisationsformer for henholdsvis standardisering og individualisering 
drøftet.
 I afsnit 6.3 analyseredes Fælles sprogs anvendelse blandt kommunale udvalgs-
formænd og chefer. Generelt opleves der stadig en mangel på relevante data og en 
frustration over dataene manglende kvalitet. Data genereret på grundlag af Fælles 
sprogs kategorier anvendes i varierende grad af politikerne og de administrative chefer 
til dokumentation af, hvilke ydelser der leveres til hvilke brugergrupper inden for 
ældreplejen. Endvidere anvendes kategorierne fra ydelsesdelen af Fælles sprog i høj 
grad af politikerne til at formulere deres beslutninger om, hvilken kvalitetsstandard 
kommunen forpligter sig til at leve op til. Derimod siger de fl este kvalitetsstandarder 
ikke så meget om, hvilke funktionsvurderinger der berettiger til hvilke ydelser, om 
end det forekommer. I de fl este kommuner overlades beslutningen om, hvilke funkti-
onsevner der udløser retten til hvilke ydelser til det administrative system og her først 
og fremmest til visitatorerne. Funktionsvurderingen anvendes således sjældent ved 
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formuleringen af politiske beslutninger. I nogle kommuner anvendes data genereret 
på grundlag af Fælles sprog endvidere til mellemkommunale sammenligninger, idet 
man har udviklet et lokalt samarbejde om en sådan opgave.
 For visitatorerne er Fælles sprog blevet det helt centrale arbejdsredskab i 83 % af 
kommunerne. Skemaet og kategorierne fra funktionsvurderingen strukturerer visitati-
onsprocessens gennemførelse, og visitationsafgørelsen formuleres med udgangspunkt 
i kategorierne fra ydelseskataloget. Ofte suppleres der dog med prosatekst for at få nu-
ancerne med. Det er endvidere vist, hvordan Fælles sprog en del steder suppleres med 
lokale tilføjelser og ændringer. Det gælder især for Fælles sprogs ydelseskatalog, hvor 
over en fjerdedel af kommunerne har suppleret med nye underkategorier af ydelser. I 
de fl este kommuner anvendes Fælles sprog kun til visitation til hjemmeplejen, men i 
op imod en tredjedel af de kommuner, der anvender Fælles sprog, anvendes det også 
på træningsområdet og i hjemmesygeplejen. En hovedårsag hertil er sandsynligvis, 
at i kommuner, hvor disse områder indgår i den centrale visitation, anvendes Fælles 
sprog på området. Eftersom udviklingen går i retning af, at den centrale visitations-
enhed får fl ere opgaver, indikerer dette, at Fælles sprogs anvendelsesområde er under 
udvidelse.
 For gruppelederne er Fælles sprog et knapt så centralt, men dog vigtigt, redskab i 
arbejdet. De modtager i stigende grad visitationsafgørelsen elektronisk via IT-systemet, 
og på grundlag heraf udarbejdes arbejdsplaner og kørelister for hjemmehjælperne.
 For hjemmehjælperne er Fælles sprog i en del tilfælde et ukendt begreb, hvilket 
blandt andet skyldes, at der, i modsætning til gruppeledere og visitatorer, ikke er 
mange, der har modtaget undervisning i Fælles sprog. Ikke desto mindre er deres 
arbejdsplaner og kørelister udarbejdet med udgangspunkt i visitationsafgørelsen, der 
er formuleret i Fælles sprog kategorier fra ydelseskataloget. I den forstand er hjem-
mehjælpernes konkrete opgaver formuleret i kategorier fra Fælles sprogs ydelseska-
talog.

Noter

 1 Borgmester Vagn Ry Nielsens tale på evalueringskonferencen d. 10. juni 1998: http://www.
kl.dk/200762/

 2 I forlængelse af principal-agent-teorier om dobbelt loyalitet kan dataene muligvis fortolkes på 
følgende vis. Kommunale politiske og administrative ledere oplever som principaler et klart 
behov for bedre information. Alligevel tøver man med at generere den ønskede information, 
fordi en generel spredning af disse informationer, ud fra et agent perspektiv, kan skade mere, 
end de gavner. 

 3 En socialdirektør fra en kommune, der anvender stregkodeapparatur, anslog, at omtrent 10 
kommuner anvendte denne teknologi ved udgangen af 2004.

 4 Betegnelsen borger anvendes før, bevillingen er givet. Betegnelsen bruger anvendes i det øje-
blikket, man modtager ydelser.

 5 Gruppeledernes præcise kompetenceområde varierer noget fra kommune til kommune. Tekst-
boks 6.2 sammenfatter efter vor vurdering funktioner, som alle kommunale gruppeledere 
varetager. 
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 6 Folketinget vedtog den 20. december 1995 et lovforslag om indførelse af klageråd. Loven med-
førte, at kommunerne skulle etablere klageråd senest den 1. januar 1997. Klage over en kom-
munes afgørelse om personlig hjælp og pleje efter lov om social service skal ske til klagerådet. 
Klagerådet består af 6 medlemmer. Tre af medlemmerne kommer fra kommunens ældreråd. To 
kommer fra kommunalbestyrelsen, og det sidste medlem vælges af invalideorganisationerne i 
kommunen. Alle 6 medlemmer har tavshedspligt.



Fælles sprog har vist sig mindre velegnet til at beskrive ældres komplekse behov.
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7. Programteoretisk interessentevaluering 
af Fælles sprog

I det foregående kapitel analyseredes de forskellige anvendelsesformer, som Fælles 
sprog har i ældreplejens organisering. Der var primært tale om en beskrivende ana-
lyse, som dog i visse afsnit udviklede ansatser til mere forklarende, vurderende og 
handlingsorienterede analyser.
 Her i kapitel 7 forfølger vi det programteoretiske perspektiv, der blev præsenteret 
i kapitel 5. Vi analyserer forskellige aktørgruppers programteoretiske vurderinger af 
Fælles sprog og ældreplejens organisering.
 Der er ikke tale om en måling af, hvordan Fælles sprog rent faktisk har virket på 
ældreplejens strukturer, processer, slutpræstationer og udfald. En sådan måling ville 
kræve en undersøgelse af helt andre dimensioner, end den der er tale om her. Der 
er tale om en redegørelse for, og kritisk vurdering af, de programteoretiske forestil-
linger, som forskellige aktørgrupper giver udtryk for, om Fælles sprogs virkning på 
ældreplejens organisering.
 De forskellige aktørgruppers positioner og vurderinger bruges til at belyse pro-
gramteoriens tre centrale spørgsmål (se kapitel 1 og 5):
1 Virkningsteori: Hvordan virker kategoriseringssystemet Fælles sprog, og data 

genereret ved hjælp af dets kategorier, på ældreplejens organisering?
2 Normativ teori: Ud fra hvilke normative kriterier skal denne virkning vurderes?
3 Situationsteori: Hvilken betydning har denne virkning, set i forhold til de over-

ordnede problemstillinger, som præger ældreplejens organisering?

Man kan således sige, at kapitlets overordnede problemstilling er at belyse, hvorledes 
centrale aktørgrupper inden for ældreplejen forholder sig til og svarer på de tre pro-
gramteoretiske spørgsmål. Der er således tale om en form for interessentevaluering
af Fælles sprog.
 Følgende aktørgrupper er inddraget i analyserne i dette kapitel, om end de tre 
øverste aktørgrupper tillægges størst vægt:
1 Visitatorer (fokusgruppeinterview og tekstanalyser)
2 Gruppeledere (fokusgruppeinterview)
3 Socialdirektører (fokusgruppeinterview)
4 Hjemmehjælpere (tekstanalyser) (udtaler sig ikke/sjældent om Fælles sprog)
5 Landspolitikere (tekstanalyser) (udtaler sig ikke/sjældent om Fælles sprog)
6 Lokalpolitikere (tekstanalyser)
7 Brugere af hjemmeplejen (tekstanalyser) (udtaler sig ikke/sjældent om Fælles 

sprog)

Hovedvægten i analyserne er lagt på de tre øverste aktørgrupper, fordi de gennem 
deres daglige arbejde har bedst kendskab til Fælles sprog. Som vi har set i kapitel 6, 



224 Fælles sprog i ældreplejens organisering

er det visitatorerne, hvis programteoretiske vurderinger af Fælles sprog analyseres i 
afsnit 7.1, der anvender Fælles sprog mest i deres daglige arbejde. For det andet er 
det gruppelederne, hvis vurderinger analyseres i afsnit 7.2, og for det tredje er det de 
administrative kommunale chefer, hvis vurderinger analyseres i afsnit 7.3. Vi har valgt 
primært at fokusere på disse aktørgrupper, fordi vores undersøgelser har vist, at kun 
disse grupper, igennem deres arbejde, har et så detaljeret kendskab til Fælles sprog, 
at de har kunnet udvikle programteorier om Fælles sprog, der bygger på et rimeligt 
kendskab til, hvordan systemet virker i praksis. Det er derfor disse tre grupper, der 
har været inviteret til fokusgruppeinterviews om Fælles sprog. Afsnit 7.1-7.3 kan 
således opfattes som en brugerevaluering af Fælles sprog.
 I afsnit 7.4 inddrages andre centrale aktører i ældreplejens organisering i analy-
serne. Disse aktører udtaler sig, med undtagelse af lokalpolitikerne, sjældent eller 
aldrig direkte om Fælles sprog, hvilket hænger sammen med, at de har et begrænset 
kendskab til Fælles sprog. Men de udtaler som om ældre- og hjemmepleje, og de 
programteorier de fremfører i relation hertil har relevans for en evaluering af Fælles 
sprog. Mens afsnit 7.1-7.3 primært bygger på fokusgruppeinterviews, bygger afsnit 
7.4 udelukkende på tekstanalyser af aviser og tidsskrifter. Data har således en anden 
karakter, idet der er tale om synspunkter, der fremføres i en offentlig debat. Mens 
afsnit 7.1-7.3 har karakter af en brugerevaluering, så har afsnit 7.4 karakter af en 
form for interessentevaluering. Der er tale om aktører, som ikke bruger Fælles sprog, 
men som er centrale aktører i ældreplejens organisering. Kapitlet afsluttes med en 
perspektiverende drøftelse af analysernes resultater (7.5).
 Vore analyser i dette kapitel trækker primært på fokusgruppeinterviewene (Jørgen-
sen & Hansen 2005) og tekstanalyserne (Ringsmose & Hansen 2005) i de empiriske 
undersøgelser.
 Vi præsenterer i de forskellige afsnit en række tekstbokse, der repræsenterer et 
“display” for hvert af de tre programteorielementer (virkningsteori, normativ teori og 
situationsteori) for hver af de tre brugergrupper (visitatorer, gruppeledere og socialdi-
rektører) og hver af de fi re øvrige interessentgrupper (hjemmehjælpere, landspolitikere, 
lokalpolitikere og brugere).
 Et display er en grafi sk eller tabelmæssig fremstilling af kvalitative data i koncen-
treret form (Dahler-Larsen 2002, 37ff.). For fokusgruppeinterviewene gælder det, at 
4-5 timers fokusgruppeinterviews med henholdsvis en gruppe visitatorer, en gruppe 
gruppeledere og en gruppe socialdirektører er transskriberet til fl ere hundrede siders 
interviewudskrift, der derefter er kodet og analyseret med henblik på at kondensere 
og præsentere gruppernes programteoretiske positioner i koncentreret form. De ni 
displays fra fokusgruppeinterviewene hævdes således at være repræsentative for de 
mennesker, der har deltaget i interviewene (se Jørgensen & Hansen 2005).
 I tekstanalyserne har vi gennemgået hundredvis af artikler i aviser og fagtidsskrif-
ter med henblik på at afdække de programteorier, der fremføres af aktørerne. De fi re 
displays fra tekstanalyserne, hævder vi, er repræsentative for de programteoretiske 
vurderinger, der er fremført i de analyserede tekster af de pågældende aktørgrupper 
(se Ringsmose & Hansen 2005).
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 I undersøgelsesdesignet for de to undersøgelser har vi lagt hovedvægten på at sikre 
undersøgelsens interne validitet,1 men også den eksterne validitet er søgt fremmet på 
forskellig vis. Hvor repræsentative programteorierne er for hele populationen inden 
for aktørgruppen, kan vi principielt ikke vide, men det er vores vurdering, at der, for 
de fl este af analyserne, er tale om meget udbredte opfattelser, og at mange synspunkter 
sandsynligvis er repræsentative for populationen. Denne opfattelse bygger vi blandt 
andet på, at synspunkterne, der fremføres, stemmer overens med det billede, vi har 
dannet os fra de øvrige delundersøgelser i forskningsprojektet.

7.1 Visitatorernes programteoretiske positioner

Som vi så i kapitel 6 er det visitatorerne (kaldes også sagsbehandlere), der, blandt de 
aktørgrupper der anvender Fælles sprog, har langt den største direkte praktiske erfaring 
med Fælles sprog. Mens data genereret ved hjælp af Fælles sprog i bedste fald er 
et blandt fl ere redskaber for udvalgsformænd, socialdirektører og ældrechefer, så er 
selve kategoriseringssystemet et af de helt centrale arbejdsredskaber i visitatorernes 
arbejde. Ved visitators besøg i borgerens hjem eller, mere sjældent, ved en udskriv-
ningskonference på sygehuset vurderes og registreres borgerens funktionsevne med 
udgangspunkt i de otte kategorier i funktionsvurderingsskemaet fra Fælles sprog. På 
baggrund af denne funktionsvurdering træffer visitator afgørelse om, hvilke ydelser 
den ældre er berettiget til. Denne beslutning formuleres udelukkende eller i hvert fald 
primært ved hjælp af kategorierne fra Fælles sprogs ydelseskatalog. Det er denne 
skriftlige afgørelse, dog ofte ledsaget af en forklaring i prosatekst, som siden går 
videre til kommunens gruppeledere, eventuelle private leverandører og til brugeren, 
der ligeledes får et eksemplar af afgørelsen, som således er brugerens dokumentation 
for bevillingen. Vi skal i dette afsnit se, hvilke programteoretiske positioner denne 
gruppe har udviklet om for det første virkningen af Fælles sprog på ældreplejens 
organisering (virkningsteori), for det andet vurderinger af denne virkning (normativ 
teori) og for det tredje, hvilke generelle problemer de ser som centrale inden for 
ældreplejen i disse år (situationsteori). Afsnittet bygger, som det eneste afsnit i dette 
kapitel, på såvel tekstanalyser som fokusgruppeinterviews.

7.1.1   Visitatorernes virkningsteori

I de synspunkter, der fremføres i tekstanalyserne, tegner visitatorerne et billede af 
effekten af Fælles sprog, der i helt overvejende omfang er positivt. Ifølge hjemme-
plejens “ledvogtere” (på engelsk “gatekeeper”) har standardiseringen således ført 
til en forbedring af netop de forhold, som visitatorerne tilskriver særlig betydning, 
når den ideelle situation på området skal karakteriseres (se ovenfor). Fælles sprog 
betragtes som et redskab, der medvirker til at skabe såvel ensartethed som til at for-
bedre den faglige kvalitet i visitationsafgørelserne. Som en visitationsmedarbejder i 
Græsted-Gilleleje Kommune formulerer det: “Fælles sprog understøtter ensartetheden 
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i visitationen. Når vi skal funktionsvurdere en borger, hjælper de ni strukturerende 
spørgsmål til, at vi ikke glemmer noget væsentligt”.2

 Det er navnlig mulighederne for at tilvejebringe et mere ensartet serviceniveau i den 
enkelte kommune, der danner baggrund for den begejstring for visitationsredskabet, 
som størstedelen af visitatorerne giver udtryk for. Dermed lever Fælles sprog op til 
de teoretiske forventninger, der knytter sig til indførelsen af standarder (se kapitel 1 
afsnit 1.4.3, samt kapitel 4). Flere visitatorer beskriver således Fælles sprog som den 
medicin, der kan kurere ældreområdet for den betydelige uensartethed, der tidligere 
har præget hjemmehjælpsområdet.3 Argumentationen bag forventningerne til Fælles 
sprog er, at udarbejdelsen og anvendelsen af forskellige ydelsesniveauer vil resultere 
i en faglig dialog, hvilket vil bidrage til at synliggøre eventuelle uenigheder angående 
sammenhængen mellem et givent funktionsniveau og ydelse. Når først visitatorernes 
forskellige holdninger til forholdet mellem behov og service er klarlagt, er vejen også 
banet for en udjævning af disse forskelle og dermed for en mere “retfærdig” fordeling 
af ressourcerne.4 Fælles sprog tvinger med andre ord visitatorerne til at sammenligne 
egne visitationsafgørelser med kollegernes.5

 Ligesom ydelsestildelingen forventes at blive mere ensartet og retfærdig gen-
nem implementeringen af Fælles sprog, har visitatorerne også en forventning til, at 
standardiseringen vil resultere i en forbedring af såvel visitationsprocessen, som de 
afgørelser, processen udmønter sig i.6 Visitatorerne forudser således, at introduktionen 
af Fælles sprog vil have som konsekvens, at visitationsafgørelserne i videre udstræk-
ning vil afspejle samtlige forhold med betydning for den ældres situation. Det klart 
formulerede skema til brug ved funktionsvurderingen sikrer, at visitator ikke overser 
forhold, som den ældre ikke selv gør opmærksom på:

Jeg ser derfor Fælles sprog som et glimrende middel til at synliggøre både 
serviceniveau og behovet for ressourcer. Fælles sprogs funktionsvurdering 
er det altoverskyggende grundlag, der med vurdering inden for ni funkti-
onsområder på udmærket måde sikrer, at alle facetter medinddrages i vur-
deringen.7

 Borgerne kan jo være vældig gode til at snakke, så man kommer hele 
verden rundt undervejs i visitationssamtalen. Det er en hjælp at have de ni 
spørgsmål at holde sig til, fordi man er tvunget til at komme igennem alle 
punkter. Man glemmer ikke noget, fordi man i løbet af samtalen kommer 
ind på andre emner, og hvis man har meget travlt en dag, falder man ikke 
for fristelsen til at tænke om en borger, at “du ser jo godt ud, så her kan 
vi vist blive hurtigt færdige”. Borgeren får også fornemmelse af, at man 
arbejder ud fra et skema, og det er med til at holde begge parter fast i det, 
visitationen primært handler om.8

I tekstboks 7.1 ses et display af de virkningsteorier, som visitatorerne har givet udtryk 
for i fokusgruppeinterviewene.
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Tekstboks 7.1: Visitatorernes virkningsteorier

Visitatorernes virkningsteori

1.  Anvendelsen af Fælles sprog har skabt større ensartethed med hensyn til forhol-
det mellem behov og ydelsestildeling internt i kommunerne. Der er dog fortsat 
større kommuner, hvor der er lokale forskelle på, hvordan Fælles sprog systemet 
anvendes.

2.  Det er vanskeligt ved hjælp af Fælles sprog at foretage nøjagtige funktions-
vurderinger. Visitatorerne oplever således, at enkelte hjemmehjælpsmodtagere 
falder mellem Fælles sprogs kategorier. Fælles sprog gør med andre ord ydel-
sesmodtagerne mere ens, end de i realiteten er. Visitatorer prøver imidlertid at 
fastholde en individuel vurdering.

3.  Brugen af Fælles sprog har afhjulpet en del af forskellighederne mellem kom-
munerne med hensyn til funktionsvurderingen af ydelsesmodtagerne. Der er dog 
stadig betydelige forskelle mellem kommunerne.

4.  Kategorierne i Fælles sprog anvendes som rygraden i de kommunale ydelses-
kataloger.

5.  Fælles sprog bliver af visitatorerne bedømt som et godt styringsredskab under 
visitationssamtalerne. Fælles sprog er med til at strukturere samtalen og sikrer, 
at visitatoren kommer rundt om hele den visiteredes situation.

6.  Fælles sprog har vist sig at være et uhensigtsmæssigt redskab til brug ved visi-
tationer på plejehjem – med mindre ydelserne inddeles i pakker. Årsagen er, at 
plejehjemspersonalet ofte leverer ydelser til flere beboere på samme tid. Fælles 
sprog er baseret på, at ydelsen er rettet mod en person ad gangen.

7.  Fælles sprog mangler kategorier til beskrivelse af den enkelte ydelsesmodtagers 
udviklingspotentiale. Kun gennem tildelingen af midlertidig hjemmehjælp syn-
liggøres en vurdering af udviklingspotentiale.

8.  En stringent brug af Fælles sprog i visitationssituationen giver kun i begrænset 
omfang borgeren mulighed for at komme med tilkendegivelser om det overord-
nede formål med ydelsen.

9.  Introduktionen af Fælles sprog har ført til, at visitatorerne indhenter og anvender 
flere oplysninger end nogensinde før.

10.  Anvendelsen af Fælles sprog har bidraget til at skabe større sammenhæng mel-
lem politiske beslutninger om serviceniveauet og visitationsafgørelsen.

11.  Fælles sprog rummer ingen kategorier til beskrivelse af de usædvanlige borgere 
– psykisk syge, alkoholikere, andre misbrugere og demente.

Kilde: Jørgensen & Hansen, 2005. Der er lavet sproglige opstramninger i forhold til kilden.

Virkningsteorierne vedrører, hvad Fælles sprog bruges til, og hvilke forestillinger de 
har, om hvordan Fælles sprog virker. I displayet ser vi de virkninger, som visitatorerne 
mener, at Fælles sprog har haft, men vi ser også en vurdering af, hvilke opgaver Fælles 
sprog ikke fungerer hensigtsmæssigt i forhold til, og hvilke tanker visitatorerne giver 
udtryk for om en forbedring af Fælles sprogs virkemåde. Displayet er, som tidligere 
angivet, en kondensering af mange siders interviewudskrift, og er som sådan godkendt 
af visitatorerne, der deltog.
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 Her skal vi imidlertid foretage en yderligere kondensering. Denne er struktureret 
ud fra tre virkningsspørgsmål:

I Hvilken virkning har Fælles sprog haft?
1 Fælles sprog har medført større ensartethed i relationen mellem behov og ydel-

sestildeling i visitationsprocessen
2 Fælles sprog har medført en reduktion af forskellene mellem kommunernes funk-

tionsvurderinger. Der er dog stadig betydelige forskelle
3 Fælles sprog sikrer en bedre systematik i visitationssamtalen end tidligere
4 Systemet har medført, at vi indhenter langt fl ere oplysninger end tidligere
5 Fælles sprog har bidraget til bedre sammenhæng mellem politiske beslutninger 

og visitationsafgørelse

II På hvilke punkter virker Fælles sprog uhensigtsmæssigt?
1 Funktionsvurderingen er ikke god til at beskrive de mere “skæve” eksistenser.

For mange brugere falder mellem to stole i funktionsvurderingens kategorier.
2 Fælles sprog fungerer ikke på plejehjem, medmindre der anvendes “ydelsespak-

ker”
3 Fælles sprog giver ikke borgeren tilstrækkelig mulighed for at komme til orde

III Hvordan kunne man forbedre virkningen af Fælles sprog?
1 Udvikling af kategorier til beskrivelse af brugers udviklingspotentiale. I dag kan 

det kun beskrives ved, at der tildeles midlertidig hjælp

Visitatorernes virkningsteorier om Fælles sprog kan således sammenfattes i fem 
punkter om dets virkning, tre punkter hvor det virker uhensigtsmæssigt, og et for-
bedringsforslag.

7.1.2   Visitatorernes normative teorier

Når visitatorerne i tidsskrifter og aviser udtaler sig om, hvordan ældreplejen bør 
fungere, sker det i helt overvejende udstrækning med adresse til visitationsprocessen 
samt visitationsafgørelsen. Hjemmehjælpens overordnede rammer og selve hjælpens 
udførelse er ikke emner, visitatorerne udtaler sig meget om. I visitatorernes karakteri-
stik af den gode tilstand på området er der navnlig to forhold, der betones: 1) ensartet 
vurdering af ens tilfælde samt 2) en faglig korrekt vurdering.
 I visitatorernes optik er den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af hjemmehjæl-
pen baseret på en ensartet tildeling af ydelser. Om den ældre, der søger praktisk eller 
personlig pleje, er bosiddende i det ene eller andet distrikt i samme kommune, bør 
ikke infl uere på størrelsen og karakteren af den ydelse, han/hun tildeles.9 Visita tions-
afgørelsen er således ideelt set uafhængig af visitator og dennes mere eller mindre 
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idiosynkratiske normer og holdninger.10 Visitatorerne betragter det som uhensigts-
mæssigt, når der opstår store lokale forskelle i tildelingskriterierne:

Da vi var ude at revurdere 600 borgere i 1996, fi k vi syn for sagen for, at 
der var store forskelle på kulturen på de fi re centre [kommunale omsorgs-
centre, JRI & MBH], og det havde betydning for, hvilke ydelser man 
visiterede til. Der var også store forskelle fra sygeplejerske til sygeplejer-
ske.

… Der er ingen tvivl om, at vi fi re visitatorer langt hen ad vejen tænker 
ens, når vi visiterer, men der eksisterer alligevel altid en risiko for, at der er 
forskelle i vores vurderinger. Derfor vil vi gerne ensrette endnu kraftigere 
ved at have nogle nedskrevne kriterier.11

Hensynet til borgerens retskrav og en retfærdig fordeling af et begrænset antal hjem-
mehjælpstimer vejer således tungt, når visitatorerne karakteriserer den gode hjem-
mepleje.
 Når den ideelle tilstand på området skal beskrives, fremhæver visitatorerne for 
det andet betydningen af en korrekt faglig vurdering af den ældres behov.12 I den 
forbindelse er det væsentligt, at visitatoren, i mødet med ældre, anlægger en hel-
hedsvurdering, når behovet for praktisk hjælp og personlig pleje skal fastlægges. I 
sin rolle som “ledvogter” bør visitatoren derfor inddrage så mange facetter af den 
ældres problemstilling som muligt. På baggrund af borgerens egen beskrivelse af sin 
helbredstilstand, en faglig bedømmelse af mulighederne for genoptræning og forebyg-
gelse, visitatorens vurdering af den ældres fysiske og psykiske tilstand samt boligens 
indretning og egnethed træffes visitationsafgørelsen. I udgangspunktet betragtes de 
ældre som en uhomogen gruppe kendetegnet ved særdeles differentierede omsorgs- 
og plejebehov:

Der er med andre ord ressourcestærke ældre, som i kraft af fysiske, økono-
miske og sociale ressourcer formentlig er i stand til at formulere egne be-
hov. Over for dem er gruppen af marginaliserede ældre, der fremstår som 
svage pga. manglende fysiske, økonomiske og sociale ressourcer.13

Den gode visitationsafgørelse afspejler således et indgående kendskab til den ældres 
situation.14 Funktionsvurderingen skal tage højde for forskelligheden blandt de æl-
dre.15

 I tekstboks 7.2 er de normative opfattelser, som visitatorerne gav udtryk for i 
fokusgruppeinterviewene, gengivet. For visitatorerne vedrører det, hvordan det er 
muligt at forbedre Fælles sprog og dets anvendelse i kommunerne, men der gives 
også udtryk for en række holdninger om mere generelle forhold inden for ældre-
plejen.
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Tekstboks 7.2: Visitatorernes normative teorier

Visitatorer – normativ teori

1.  Det politiske niveau bør tage et synligt ansvar for det kommunale serviceniveau 
i hjemmeplejen.

2.  Den gode hjemmepleje bør være individualiseret og tilpasset den enkelte klients 
særlige behov.

3.  Den hensigtsmæssige kommunale visitation bør være ensartet på tværs af kom-
muneinterne skel. Den samme borger bør således blive visiteret til ens ydelser 
i forskellige lokalområder.

4.  Det gode visitationssystem bør tage højde for de usædvanlige klienter – psykisk 
syge, alkoholikere, andre misbrugere, klienter med anden etnisk baggrund og 
demente. Det skal være muligt at beskrive sådanne klienter med terminologien 
i visitationsredskabet.

5.  Det velfungerende visitationsredskab bør give mulighed for at beskrive den 
enkelte borger på nuanceret vis og inddrager alle relevante facetter i borgerens 
samlede livssituation.

6.  Visitationsredskabet bør give mulighed for at beskrive borgerens psykiske til-
stand på en hensigtsmæssig måde.

7.  Den gode visitationsafgørelse bør ikke alene indeholde information om ydelses-
modtagerens udviklingspotentiale, men også opstille målsætninger for klientens 
færdighedsniveau. Visitationsafgørelsen bør således rumme en ekspliciteret 
målformulering.

8.  Det er væsentligt, at borgeren selv kommer til orde i visitationssituationen og 
tilkendegiver, hvilke problemområder han/hun vægter. Den gode visitationsaf-
gørelse afspejler således borgerens eget syn på sin situation.

9.  Der bør være overensstemmelse mellem den hjælp, hjemmehjælpsmodtageren 
er visiteret til, og den ydelse klienten reelt modtager.

10.  Der bør være overensstemmelse mellem de midler, kommunerne allokerer til 
hjemmeplejen på den ene side, og de ydelser, visitatorerne tildeler klienterne 
på den anden side.

11.  Den gode hjemmehjælp bør ikke alene være rettet mod at vedligeholde klien-
ternes livsførelse, men også mod inddragelse og aktivering.

12.  Den gode hjemmehjælper bør ikke være for ung og har livserfaring, men bør også 
have en faglig ballast, der gør hende/ham i stand til at håndtere de usædvanlige 
klienter.

13.  Der bør være en hurtig og præcis kommunikation mellem hjemmehjælper og 
visitatorer vedrørende klienternes behovsudvikling, hvilket kræver en fælles 
sproglig referenceramme.

Kilde: Jørgensen & Hansen, 2005. Der er lavet sproglige opstramninger i forhold til kilden.

I displayet ser vi de normative kriterier, som visitatorerne mener, at Fælles sprog 
bør bidrage til at fremme, men vi ser nogle mere generelle normer om ældreplejens 
organisering fremført. Displayet er, som tidligere angivet, en kondensering af mange 
siders interviewudskrift, og er som sådan godkendt af visitatorerne, der deltog. Her 
skal vi imidlertid foretage en yderligere kondensering. Denne er struktureret ud fra 
to spørgsmål til den normative teori:



7. Programteoretisk interessentevaluering  af Fælles sprog 231

I Hvilke normer fremføres eksplicit, om hvordan Fælles sprog bør virke?
1 Den gode visitation bør være ensartet, således at den samme borger ville blive 

visiteret til de samme ydelser, uanset i hvilken organisatorisk enhed han eller hun 
blev visiteret

2 Det bør være muligt at beskrive også de usædvanlige klienter (psykisk syge, al-
koholikere, andre misbrugere, klienter med anden etnisk baggrund og demente) 
med terminologien i visitationsredskabet

3 Det velfungerende visitationsredskab bør give mulighed for at beskrive den enkelte 
bruger på nuanceret vis

4 Den gode visitationsafgørelse bør indeholde information om brugerens udviklings-
potentiale og opstille målsætninger for den ældres færdighedsniveau

5 Brugeren bør komme til orde i visitationsprocessen, således at afgørelsen også 
afspejler brugerens vurderinger

6 Der bør være hurtig og præcis kommunikation mellem hjemmehjælper og visi-
tatorer vedrørende brugernes behovsudvikling, hvilket kræver en fælles sproglig 
referenceramme

II Hvilke normer fremføres mere generelt om ældreplejens organisering?
1 Politikerne bør tage et synligt ansvar for serviceniveauet i hjemmeplejen
2 God hjemmepleje bør være individualiseret og tilpasset den enkelte klients særlige 

behov
3 Der bør være overensstemmelse mellem visitationsafgørelse og leveret hjemme-

pleje
4 Der bør være overensstemmelse mellem allokerede ressourcer og visiterede ydelser
5 Den gode hjemmehjælp bør ikke alene være rettet mod at vedligeholde brugernes 

funktionsevne, men også mod inddragelse og aktivering

Visitatorernes normative teorier om Fælles sprog og ældreplejens organisering kan 
således sammenfattes i seks punkter rettet mod Fælles sprog og fem punkter om 
ældreplejens organisering.

7.1.3   Visitatorernes situationsteorier

I modsætning til lokal- og landspolitikere er visitatorerne, i deres skriftlige ytringer 
i aviser og fagtidsskrifter, særdeles fåmælte med hensyn til, hvilke forhold der ken-
detegnede området forud for lanceringen af Fælles sprog standarden.
 Et synspunkt går dog igen i de få tekster, der rummer en beskrivelse af visitatorernes 
syn på visitationsprocessen samt visitationsafgørelsen: Fra visitatorernes synsvinkel 
var situationen forud for introduktionen af Fælles sprog først og fremmest præget af 
manglende ensartethed i serviceniveauet.16 I for mange tilfælde var det vilkårligheder, 
og ikke en faglig funderet funktionsvurdering, der lå til grund for tildelingen af ydel-
ser.17 For ofte var visitationsafgørelsen således farvet af den enkelte visitators egne 
holdninger til, hvilken ydelse et givent funktionsniveau skulle udløse:
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Visitationen til hjemmeplejeydelser har igennem mange år været gen-
stand for megen debat, mest af alt fordi ydelserne ikke har været tildelt 
efter ensartede regler. Det har medført, at den person, der har foretaget 
visitationerne, har kunnet benytte egne normer og holdninger ved visite-
ringen.18

Tidligere har visitationsprocessen ofte bygget på den enkelte visitators 
personlige holdninger til hjemmeplejeydelser, idet der politisk sjældent 
har været udmeldt et klart formuleret serviceniveau. Der har heller ikke i 
tilstrækkeligt omfang været stillet krav til dokumentation af den faglige be-
grundelse for ydelserne.19

Ud fra visitatorernes faglige normer og deres beskrivelse af situationen i tidsrummet 
indtil introduktionen af Fælles sprog må Fælles sprog således betegnes som et meget 
stort fremskridt.
 I tekstboks 7.3 gengives den situationsteori, som visitatorerne gav udtryk for i 
fokusgruppeinterviewene. Det skal understreges, at situationsteorien her handler om 
generelle hovedproblemer på ældreområdet og er mindre fokuseret på Fælles sprog 
end i vore tekstanalyser.

Der er, i displayet, en fokusering på, hvilke hovedproblemer visitatorerne ser i æld-
replejens organisering. Visitatorerne er blevet bedt om at redegøre for og diskutere, 
hvad de opfatter som hovedproblemer inden for ældreplejen i Danmark.
 Displayet er, som tidligere angivet, en kondensering af mange siders interviewud-
skrift, og er som sådan godkendt af visitatorerne, der deltog. Her skal vi imidlertid 
foretage en yderligere kondensering, der anvender et strammere relevanskriterium 
end anvendt ved udarbejdelsen af displayet. Kun punkter, der forekommer direkte 
relevante for en evaluering af Fælles sprog, uddrages, ligesom en sproglig opstramning 
er foretaget. Denne kondensering er struktureret ud fra to spørgsmål til situationsteo-
rierne:

I Hvilke situationsopfattelser om Fælles sprog og visitationsprocessen fremføres?
1 Før introduktionen af centrale visitationsenheder og Fælles sprog var der et mere 

uensartet plejeniveau internt i kommunerne
2 Ældreområdet er præget af et stigende antal ældre, der ikke rigtigt passer til katego-

rierne i Fælles sprog. Demente, ældre med anden etnisk baggrund og alkoholikere 
fylder relativt mere

II Hvilke generelle situationsopfattelser om hovedproblemer på ældreområdet frem-
føres?

1 Indimellem er der manglende overensstemmelse mellem ressourcer og visitati-
onsafgørelse

2 Hjemmehjælpen er i dag fortrinsvis karakteriseret ved at levere en ydelse, der ikke 
aktiverer de ældre. Der er behov for større inddragelse af de ældre
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3 En del hjemmehjælpere følger, ifølge visitatorerne, visitationen for slavisk. Af og 
til varetages opgaver, de ældre selv er i stand til, mens umiddelbare og indlysende 
behov, som den ældre ikke er visiteret til, ikke udføres

Ud af tekstboks 7.3 kan vi således deducere to situationsopfattelser om Fælles sprog 
og visitationsprocessen og tre mere generelle situationsopfattelser.

Tekstboks 7.3: Visitatorernes situationsteorier

Visitatorer – situationsteori

1.  Igennem de seneste årtier har de vanlige danske familierelationer ændret sig 
markant. Tidligere tog de ældres børn – som en naturlig ting – ansvar for for-
ældrene. I dag betragtes det som en offentlig opgave.

2.  Hjemmehjælpsområdet er kendetegnet ved ressourcemangel, hvilket blandt andet 
udmønter sig i, at der i perioder er en manglende overensstemmelse mellem 
midler og visiterede timer.

3.  Konsekvensen, af at en voksende andel af befolkningen i fremtiden kommer til 
at være mere en 67 år, er blandt andet, at serviceniveauet i ældresektoren må 
sænkes. Hvis ikke politikerne tager ansvar for det lavere niveau, er det i sidste 
ende visitatorerne, der skal præsentere borgerne for de ringere ydelser.

4.  Frit valg er ifølge visitatorerne som regel kun en reel mulighed for de relativt 
velfungerende ældre. Plejen af plejetunge ældre varetages som oftest af den 
kommunale udbyder.

5.  Ældreområdet er præget af et stigende antal “vanskelige ældre”. Demente, ældre 
med anden etnisk baggrund og alkoholikere opleves at fylde mere i de senere år.

6.  I tiden forud for oprettelsen af de centrale visitationsenheder var tildelingen af 
hjemmehjælpsydelser ofte uensartet fordelt internt i kommunen.

7.  Før introduktionen af centrale visitationsenheder havde hjemmehjælperne et 
større ansvar for ydelsestildelingen, hvilket resulterede i et uensartet plejeniveau 
internt i kommunen.

8.  Det er problematisk, at hjemmehjælperne leverer en ydelse, der ikke i videre 
udstrækning aktiverer de ældre. Der er behov for større inddragelse.

9.  Det er et problem, at et stigende antal af hjemmehjælperne er meget unge og 
uden den nødvendige livserfaring.

10.  Et voksende antal personer med anden etnisk baggrund modtager hjemmehjælp. 
De kulturelle forskelligheder kan imidlertid gøre det vanskeligt at placere en 
given person i forhold til et visitationsredskab, der er baseret på danske normer 
og værdier.

11.  Det er af og til, at hjemmehjælperne giver udtryk for, at den bevilligede ydelse 
– og deraf følgende tid – ikke er tilstrækkelig til at opfylde de ældres egentlige 
behov.

12.  Det er nogle gange et problem, at hjemmehjælperne følger visitationen for sla-
visk, hvilket giver sig udslag i, at hjemmehjælperne af og til varetager opgaver, 
de ældre selv er i stand til at løse, mens umiddelbare og indlysende behov – som 
den ældre ikke er visiteret til – ikke udføres. 

Kilde: Jørgensen & Hansen, 2005. Der er lavet sproglige opstramninger i forhold til kilden.



234 Fælles sprog i ældreplejens organisering

7.1.4   Sammenfatning af visitatorernes programteoretiske positioner

Vi har ovenfor gennemgået de programteoretiske vurderinger, som visitatorerne 
giver udtryk for i tekster og i fokusgruppeinterviews. Programteorierne er, efter vor 
vurdering, repræsentative for de fl este, måske alle visitatorer. Opfattelserne er yderst 
vigtige, fordi visitatorerne er dem, der, oftest og mest direkte, anvender selve kate-
goriseringssystemet Fælles sprog.

Tekstboks 7.4: Sammenfatning af visitatorernes programteoretiske positioner

Sammenfatning af visitatorernes programteoretiske positioner

Virkningsteori
I. Hvilken virkning har Fælles sprog haft?
1.  Fælles sprog har medført større ensartethed i relationen mellem behov og ydel-

sestildeling i visitationsprocessen
2.  Fælles sprog har medført en reduktion af forskellene mellem kommunernes 

funktionsvurderinger. Der er dog stadig betydelige forskelle
3.  Fælles sprog sikrer en bedre systematik i visitationssamtalen end tidligere
4.  Systemet har medført, at vi indhenter langt flere oplysninger end tidligere
5.  Fælles sprog har bidraget til bedre sammenhæng mellem politiske beslutninger 

og visitationsafgørelse

II. På hvilke punkter virker Fælles sprog uhensigtsmæssigt?
6.  Funktionsvurderingen er ikke god til at beskrive de mere “skæve” eksistenser. 

For mange brugere falder mellem to stole i funktionsvurderingens kategorier.
7. Ydelseskataloget fungerer ikke så godt på plejehjem
8.  Fælles sprog giver ikke borgeren tilstrækkelig mulighed for at komme til orde

III. Hvordan kunne man forbedre virkningen af Fælles sprog?
9.  Udvikling af kategorier til beskrivelse af brugers udviklingspotentiale. I dag kan 

det kun beskrives ved, at der tildeles midlertidig hjælp

Normativ teori
I. Hvilke normer fremføres eksplicit, om hvordan Fælles sprog bør virke?
1.  Den gode visitation bør være ensartet, således at den samme borger ville blive 

visiteret til de samme ydelser, uanset i hvilken organisatorisk enhed han eller hun 
blev visiteret

2.  Det bør være muligt at beskrive også de usædvanlige klienter (ikke i klinisk 
forstand) med terminologien i visitationsredskabet

3.  Det velfungerende visitationsredskab bør give mulighed for at beskrive den 
enkelte bruger på nuanceret vis

4.  Den gode visitationsafgørelse bør indeholde information om brugerens udvik-
lingspotentiale og opstille målsætninger for den ældres færdighedsniveau

5.  Brugeren bør komme til orde i visitationsprocessen, således at afgørelsen også 
afspejler brugerens vurderinger

6.  Der bør være hurtig og præcis kommunikation mellem hjemmehjælper og visi-
tatorer vedrørende brugernes behovsudvikling, hvilket kræver en fælles sproglig 
referenceramme
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II. Hvilke normer fremføres mere generelt om ældreplejens organisering?
7.  Politikerne bør tage et synligt ansvar for serviceniveauet i hjemmeplejen
8.  God hjemmepleje bør være individualiseret og tilpasset den enkelte klients 

særlige behov
9.  Der bør være overensstemmelse mellem visitationsafgørelse og leveret hjem-

mepleje
10.  Der bør være overensstemmelse mellem allokerede ressourcer og visiterede 

ydelser
11.  Den gode hjemmehjælp bør ikke alene være rettet mod at vedligeholde brugernes 

funktionsevne, men også mod inddragelse og aktivering

Situationsteori
I.  Hvilke situationsopfattelser om Fælles sprog og visitationsprocessen fremføres?
1.  Før introduktionen af centrale visitationsenheder og Fælles sprog var der et mere 

uensartet plejeniveau internt i kommunerne
2.  Ældreområdet er præget af et stigende antal ældre, der ikke rigtigt passer til 

kategorierne i Fælles sprog. Demente, ældre med anden etnisk baggrund og 
alkoholikere opleves at fylde relativt mere

II. Hvilke generelle situationsopfattelser om hovedproblemer på ældreområdet 
fremføres?
3.  Indimellem er der manglende overensstemmelse mellem ressourcer og visita-

tionsafgørelse
4.  Hjemmeplejen er i dag fortrinsvis karakteriseret ved at levere en ydelse, der ikke 

aktiverer de ældre. Der er behov for større inddragelse af de ældre
5.  En del hjemmehjælpere følger visitationen for slavisk. Af og til varetages op-

gaver, de ældre selv er i stand til, mens umiddelbare og indlysende behov, som 
den ældre ikke er visiteret til, ikke udføres

Hvis Fælles sprog ikke fungerer ordentligt i visitatorernes arbejde, så fungerer det 
heller ikke ordentligt for samtlige andre aktører i ældreplejens organisering. Der er 
derfor al mulig grund til at tage de programteoretiske vurderinger, som sammenfattes 
i tekstboks 7.4, alvorligt. I det afsluttende afsnit 7.5 foretages en perspektiverende 
analyse af visitatorernes programteorier.

7.2 Gruppeledernes programteoretiske positioner

For gruppelederne udgør Fælles sprog et knap så centralt arbejdsredskab, idet grup-
pelederne har mange andre arbejdsfunktioner end udarbejdelsen af kørelister baseret 
på visitationsafgørelser formuleret i Fælles sprog. Ikke desto mindre udgør Fælles 
sprog kategorierne et vigtigt element i arbejdet, eftersom brugernes behov og rettig-
heder er formuleret i Fælles sprogs kategorier. Man kan sige, at en vigtig del af det 
informations- og regelgrundlag, som gruppelederne arbejder ud fra, er formuleret i 
kategoriseringssystemet Fælles sprog.
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7.2.1   Gruppeledernes virkningsteorier

I tekstboks 7.5 er gengivet de virkningsteorier, som gruppelederne gav udtryk for i 
fokusgruppeinterviewene. For gruppelederne vedrører det, hvad Fælles sprog bruges 
til, og hvilke forestillinger de har om, hvordan Fælles sprog virker. Herudover ved-
rører det beslutningsgrundlaget på ældre- og handicapområdet og sammenhængen 
til Fælles sprog.

Tekstboks 7.5: Gruppeledernes virkningsteorier

Gruppeledere – virkningsteori

1.  Der kan dokumenteres en sammenhæng mellem kvalitetsstandarder, visitatio-
nen og de leverede ydelser. Det opleves som en forbedring, at det er muligt at 
dokumentere, hvad der leveres af ydelser.

2.  Gruppelederne oversætter visitationsafgørelsen og betydningen af de forskellige 
funktionsniveauer for hjemmehjælperne til arbejdsplaner.

3.  På trods af Fælles sprog og den centrale visitatorenhed opleves der indimellem 
regionale forskelle såvel som forskelle mellem visitatorer.

4.  Der afsættes mange tidsmæssige og administrative ressourcer til at foretage 
ændringer i forbindelse med justeringer af ydelser. Der skal ændres i kørelister, 
minutdisponeringer, ændres/slettes elektronisk mv.

5.  Der benyttes ofte “sidemandsoplæring” i forbindelse med ændringer i praksis.
6.  Nogle kommuner er fuldt elektroniske, dvs. der stilles krav om dokumentation 

og journalskrivning på alle niveauer.
7.  Fælles sprog benyttes igennem systemet til at kategorisere ydelser og tider. 

Hjemmehjælperne kender dog ikke nødvendigvis begrebet Fælles sprog, men 
“kategorierne” bag det.

8.  Arbejdsplaner og kørelister er meget detaljerede og udspecificerede på ydelser 
og tidsangivelser. Graden af denne udspecificering varierer mellem kommunerne 
fra detaljerede minutangivelser på hver enkelt ydelse til samlede minutangivelser 
for hele plejeydelsen.

9.  Det er oftest på morgenmøder, at dagens arbejdsplaner diskuteres og uddele-
geres.

10.  Hvis IT-systemet er fuldt integreret, så er der en direkte kobling fra visita-
tionsafgørelsen til arbejdsplanen og mindre oversættelse fra gruppeledernes 
side til hjemmehjælperne.

11.  Hvis der opereres med en mellemmodel, hvor der både er T-kortsystem og et 
elektronisk system, så er der en delvis oversættelse fra gruppeledernes side til 
hjemmehjælperne.

12.  Hvis der opereres efter T-kortsystemet, så er der meget oversættelse fra grup-
pelederne til hjemmehjælperne.

13.  Hvis visitatorerne er placeret decentralt, giver det en del oversættelse og kom-
munikation.

14.  Hvis visitatorenheden er placeret centralt, så strukturerer IT-systemet kommu-
nikationen ud til plejeområderne.

15.  Hvis IT-systemet er fuldt integreret, så påvirker det arbejdsplanen og skaber en 
risiko for manglende fleksibilitet.
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16.  Plejepersonalet tillægger visitationsafgørelsen mindre vægt end gruppelederne. 
Plejepersonalet tillægger deres egen faglige fortolkning større betydning end 
selve visitationsafgørelsen.

17.  Visitationsafgørelsen benyttes som baggrundsviden og er til rådighed, hvis der 
er spørgsmål og tvivl. Visitationsafgørelsen er ved borgeren og kan benyttes, 
hvis det skønnes nødvendigt. Plejen i hverdagen opleves ikke “bundet” af visi-
tationsafgørelsen.

18.  Der kommunikeres på gruppemøder i fagterminologi (for eksempel benyttes 
begreberne D1, D2, D3 og D4 til at inddele brugerne i forskellige funktionsvur-
deringer). Men gruppelederne mener ikke, at borgeren standardiseres i ydelses-
situationen.

19.  Hvis hjælpen ydes udelukkende med fokus på arbejdsplanen og ikke er fleksibel 
i forhold til den ældres behov, så kan hjælpeydelsen risikere at fratage borgerne 
funktionsevne. Effekten af den faktisk leverede hjemmehjælp kan være en relativ 
forringelse af funktionsevnen.

20.  Akutte situationer håndteres ad hoc og uden inddragelse af visitationsenheden. 
Visitatorenheden inddrages efterfølgende i forbindelse med revisitering eller 
efterbevilling.

Kilde: Jørgensen & Hansen, 2005. Der er lavet sproglige opstramninger i forhold til kilden.

I displayet ser vi de virkninger, som gruppelederne mener, at Fælles sprog har haft, 
men vi ser også en vurdering af, hvilke opgaver Fælles sprog ikke fungerer hensigts-
mæssigt i forhold til, og hvilke tanker gruppelederne gør sig om en forbedring af Fælles 
sprogs virkemåde. Displayet er, som tidligere angivet, en kondensering af mange siders 
interviewudskrift, og er som sådan godkendt af gruppelederne, der deltog. Her skal vi 
imidlertid foretage en yderligere kondensering. Mange af de ovenstående vurderinger 
har karakter af en mere generel beskrivelse af arbejdsgange og kan derfor udelades 
her. Kondenseringen er struktureret ud fra de samme tre virkningsspørgsmål, som vi 
stillede til visitatorerne:

I Hvilken virkning har Fælles sprog haft?
1 Bedre dokumentation, af hvilke ydelser der leveres
2 Bedre dokumentation af sammenhæng mellem politisk besluttet kvalitetsstandard, 

visitationsafgørelse og faktisk leverede ydelser
3 Reduktion af personafhængige forskelle mellem distrikter og enkelte visitatorer 

på grund af Fælles sprog og central visitationsenhed, om end forskelle stadig 
opleves

4 Systemet som helhed binder mange administrative ressourcer til ændringer i for-
bindelse med justeringer af ydelser

5 Der er store forskelle i Fælles sprogs virkning alt efter IT-systemernes integration 
i hjemmeplejens organisering

6 Fælles sprog har påvirket gruppemødernes fagterminologi, hvor der eksempelvis 
benyttes kategorierne: D1, D2, D3 og D4 til at omtale brugernes plejetyngde
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II På hvilke punkter virker Fælles sprog uhensigtsmæssigt?
1 I nogle tilfælde kan styringssystemet som helhed (Fælles sprog, IT-systemet, 

kontrol af opgaveudførelse) medføre en overdreven fokusering på arbejdsplanen 
på bekostning af fl eksibilitet og opmærksomhed

Gruppeledernes virkningsteorier om Fælles sprog kan således sammenfattes i seks 
punkter om dets virkning, og et punkt, hvor det kan virke uhensigtsmæssigt.

7.2.2   Gruppeledernes normative teorier

I tekstboks 7.6 gengives de normative teorier, som gruppelederne gav udtryk for i 
fokusgruppeinterviewene. For gruppelederne vedrører det, hvordan det er muligt at 
forbedre Fælles sprog og dets anvendelse i kommunerne. Der er inddraget en række 
konkrete forbedringsforslag til Fælles sprog, samt en række forskellige normative 
forhold.

I displayet ser vi de normative kriterier, som gruppelederne mener, at Fælles sprog bør 
bidrage til at fremme, men vi ser også nogle mere generelle normer om ældreplejens 
organisering fremført. Displayet er, som tidligere angivet, en kondensering af mange 
siders interviewudskrift. Her skal vi imidlertid foretage en yderligere kondensering, 
hvor vi fokuserer på de opfattelser, som mest direkte har relevans for evalueringen 
af Fælles sprog. Eksempelvis har vi udeladt synspunkter, der relaterer sig til de store 
organisatoriske forandringer, der sker i ældreplejen i disse år. Kondenseringen er 
struktureret ud fra to spørgsmål til den normative teori:

Tekstboks 7.6: Gruppeledernes normative teorier

Gruppeledere – normativ teori

1.  Politikerne skal formulere tillid til et decentralt system og sætte den organisato-
riske forandringshastighed ned. Alternativt skal de afvente effekterne af tidligere 
organisatoriske ændringer, før der sættes nye initiativer i gang.

2.  Der skal skabes sammenhæng mellem organisatoriske forandringer og plejefaglig 
virkelighed, dvs. tid og ressourcer til at inddrage medarbejderne og tid til at 
vente på, at forandringer virker i praksis og skaber mening.

3.  Den gode tilstand i ældreområdet er kendetegnet ved tid og ressourcer til at have 
fokus på borgernes behov og på kvaliteten i plejen. De økonomiske og men-
neskelige ressourcer skal ikke kun bruges til at håndtere omstillingsprocesser. 
Det faglige fokus skal være på borgernes behov og plejens kvalitet.

4.  Politikerne skal afklare serviceniveauet på området, herunder særligt hvilke 
sundhedsfremmende målsætninger der skal prioriteres (hvis overhovedet).

5.  Der skal skabes en bedre sammenhæng mellem de normerede tider og ydelserne. 
At der følger økonomiske ressourcer med de politiske målsætninger.

6.  Der skal være plads til faglighed ved de enkelte faggrupper uden indblanding 
fra andre grupper som for eksempel politikere.
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7.  Der ønskes en sammenhængende kommunikation i hele systemet. En kommu-
nikation der går begge veje.

8.  Sikring af ensartethed i visitationsafgørelser og klarhed over kriterierne, der 
tildeles efter.

9.  Forbedring af kategorier, der vedrører forebyggelse, vedligeholdelse, udvikling, 
genoptræningsdel og guidning. Herunder opstille genoptræningsmål, vedlige-
holdelsesmål, guidningsmål mv., så der er konkrete planer at arbejde ud fra.

10.  Systemet skal være fleksibelt og med plads til “usynlige arbejdsopgaver” som for 
eksempel omsorgsarbejde. Det kræver en forbedring af kategorier, der vedrører 
omsorg som en form for ydelse.

11.  Forbedringer af beskrivelser der går ud over det sædvanlige, for eksempel i 
forhold til psykisk syge, alkoholikere og demente. Beskrivelsen skal indfange 
personens forskellighed i forhold til det normale.

12.  Forbedring af kategorierne i Fælles sprog og mulighederne for bytteydelser.
13.  Bedre uddannelse af medarbejderne. Både i Fælles sprog og i brug af IT-syste-

merne.
14. Forbedring af det generelle kompetenceniveau blandt medarbejderne.
15.  Forbedring af rekrutteringsmulighederne, herunder forbedring af løn, arbejds-

vilkår og uddannelse.

Kilde: Jørgensen & Hansen, 2005. Der er lavet sproglige opstramninger i forhold til kilden.

I Hvilke normer fremføres eksplicit, om hvordan Fælles sprog bør virke?
1 Der bør sikres ensartethed i afgørelser og klarhed over de kriterier, der tildeles 

efter
2 Der bør ske en forbedring af kategorier, der vedrører forebyggelse, vedligeholdelse, 

udvikling, genoptræningsdel og guidning. Herunder bør der opstilles genoptræ-
ningsmål, vedligeholdelsesmål, guidningsmål mv., så der er konkrete planer at 
arbejde ud fra

3 Systemet bør være mere fl eksibelt med plads til “usynlige arbejdsopgaver” som 
omsorgsarbejde. Det kræver en forbedring af kategorier, der vedrører omsorg som 
en form for ydelse

4 Der bør ske en forbedring af beskrivelser, der går ud over det sædvanlige, for 
eksempel i forhold til psykisk syge, alkoholikere og demente. Beskrivelsen skal 
indfange personens forskellighed i forhold til det normale

5 Medarbejderne bør have en bedre uddannelse i såvel Fælles sprog som brug af 
IT-systemer

II Hvilke normer fremføres mere generelt om ældreplejens organisering?
1 Den gode tilstand i ældreområdet bør være kendetegnet ved tid og ressourcer til 

fokus på brugernes behov og på kvaliteten i plejen
2 Politikerne bør afklare serviceniveauet på området, herunder særligt hvilke sund-

hedsfremmende målsætninger der skal prioriteres (hvis overhovedet)
3 Der bør skabes bedre sammenhæng mellem de normerede tider og ydelserne, ved 

at økonomiske ressourcer følger med de politiske målsætninger
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4 Den gode ældrepleje bør være kendetegnet ved plads til faglighed for de enkelte 
faggrupper

5 Den gode ældrepleje bør være kendetegnet ved en sammenhængende kommuni-
kation, der går begge veje

Gruppeledernes normative teorier om Fælles sprog kan således sammenfattes i fem 
punkter om Fælles sprog og fem generelle punkter om ældreplejens organisering.

7.2.3   Gruppeledernes situationsteorier

I tekstboks 7.7 er de situationsteorier gengivet, som fokusgruppeinterviewene har 
afdækket for gruppelederne. Det skal understreges, at situationsteorierne handler om 
hovedproblemer på ældreområdet. Der er derfor en fokusering på problemer i analy-
sen. Gruppelederne er blevet bedt om at redegøre for og diskutere, hvad de opfatter 
som hovedproblemer inden for ældreplejen i Danmark.
 Displayet er, som tidligere angivet, en kondensering af mange siders interviewud-
skrift, og er som sådan godkendt af gruppelederne, der deltog. Her skal vi imidlertid 
foretage en yderligere kondensering, der anvender et strammere relevanskriterium 
end anvendt ved udarbejdelsen af displayet. Kun punkter, der forekommer direkte 
relevante for en evaluering af Fælles sprog, uddrages, ligesom en sproglig opstram-
ning er foretaget. Eksempelvis har vi valgt ikke at inkludere de punkter, der handler 
om frustrationer over de mange og store forandringer, der sker inden for ældreplejen 
i disse år.

Tekstboks 7.7: Gruppeledernes situationsteorier

Gruppeledere – situationsteorier
1.  Ældreområdet opleves at have et problematisk image i den brede offentlig-

hed.
2.  Ældreområdets økonomi: Der opleves, at der er knappe ressourcer og “skåret 

ind til benet”.
3.  I forhold til økonomien betyder det manglende ressourcer, der kan bruges flek-

sibelt eller som en “elastik” i særlige situationer. De vejledende tider opleves 
ofte for stramme.

4.  Der opleves en konflikt mellem tildelt økonomi og ressourcer til sundhedsfrem-
mende og forebyggende aktiviteter.

5.  Den demografiske udvikling med flere ældre og økonomiske besparelser er 
problematisk for et bæredygtigt og plejefagligt forsvarligt niveau på ældreom-
rådet.

6.  Der opleves en øget politisering af ældreområdet. Politikerne initierer handlinger 
på baggrund af pres fra offentligheden. Bevågenhed på baggrund af offentlig 
opmærksomhed eller enkeltsager kan være problematisk, hvis det fører til for-
hastede beslutninger, der efterfølgende skal ændres igen. Politikerne opleves 
som responsive i forhold til offentlighedens eller mediernes krav.
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7.  Øget politisering betyder også større krav til styring, dokumentation og faglig 
argumentation. Herudover stilles der krav til standardisering af sammenhængen 
mellem plejebehov og plejeydelser.

8.  Politikerne opleves at mangle tillid til medarbejderne, herunder særligt i forbin-
delse med fejl eller klager i systemet.

9.  Kommunikationen mellem de forskellige niveauer opleves som mangelfuld el-
ler fejlagtig. Der er en utilstrækkelig forståelse for implementeringsproblemer 
i forbindelse med organisatoriske forandringer. Kommunikationen opleves som 
top-down og med manglende responsivitet.

10.  Styringen opleves at stille for specifikke eller detaljerede krav til plejepersonalet. 
Det sker uden tidsmæssig kompensation til medarbejderne.

11.  Organisatoriske forandringer når ikke at blive implementeret, før der sker nye 
ændringer. Der mangler “organisatorisk forankring” af disse ændringer, før nye 
initiativer tages.

12.  Der forudses problemer i forbindelse med sammenkøring af IT-systemer i for-
bindelse med kommunalreformen. Der er bekymring for tildeling af manglende 
ressourcer til disse ændringer.

13.  Der mangler undervisning og træning i brug af IT-systemer. Ofte mangler der 
ressourcer til undervisning og kursusaktivitet.

14.  Visitationsafgørelsen og sammenhængen med kategorierne i Fælles sprog er 
problematisk i forhold til grupper med særlige behov, for eksempel demente, 
alkoholikere, psykisk syge mv.

15.  Visitationsafgørelsen opleves som unuanceret i forhold til borgerens forander-
lighed. Visitationsafgørelserne er forskellige mellem visitatorer, og de har svært 
ved at håndtere nuancer i borgernes situation.

16.  Fokus defineres via ydelseskataloget, og hvis ydelsen ikke er defineret, så tildeles 
den ikke.

17.  Plejepersonalet oplever sig selv som budbringer af negative afgørelser eller et 
lavt serviceniveau i forhold til borgeren. De ser standarden dikteret af en form 
for minutstyring og krav om dokumentation fra politisk side, hvor de skal bruge 
mange ressourcer på faglig argumentation for deres disponeringer.

18.  Der er en risiko for, at hjælperne overser den ældres signaler eller opgiver den 
“sunde fornuft”, hvis de fokuserer for meget på, hvad der er defineret på ar-
bejdsplanen, og hvad der skal leveres. Der er en række eksempler på kommuner 
med “stærkt styrende” IT-systemer.

19.  Der opleves faglig utilfredshed, når arbejdsplanen og minutdisponeringen er i 
konflikt med det faglige skøn eller fleksibiliteten.

20.  Der opleves en øget fysisk nedslidning af medarbejderne, i takt med at borgerne 
i systemet er mere fysisk krævende.

21.  Der er problemer i forhold til mange medarbejderes manglende skriftlighed.
22.  Et hovedproblem er rekruttering af personale, der både fagligt og mentalt er parate 

til organisatorisk forandring og arbejdshverdagen inden for hjemmeplejen.
23.  Jobbet opleves at have lav status i medierne, hvorfor rekruttering er besværlig-

gjort og følgelig påvirker niveauet af kompetencer blandt nye medarbejdere.

Kilde: Jørgensen & Hansen, 2005. Der er lavet sproglige opstramninger i forhold til kilden.

Kondenseringen af gruppeledernes situationsteori er struktureret ud fra to spørgsmål 
til situationsteorierne:
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I. Hvilke situationsopfattelser om Fælles sprog og visitationsprocessen fremføres?
1. Visitationsafgørelsen og kategorierne i Fælles sprog er problematiske i forhold til grup-

per med særlige behov som eksempelvis demente, alkoholikere og psykisk syge
2. Visitationsafgørelsen opleves som unuanceret i forhold til nuancer i brugerens 

situation og forandringer i brugerens behov
3. Fokus defi neres via ydelseskataloget, hvilket medfører, at ydelsen ikke tildeles, 

hvis den ikke er defi neret i ydelseskataloget
4. Plejepersonalet ser standarden som dikteret af en form for minutstyring og krav 

om dokumentation fra politisk side, hvor de skal bruge mange ressourcer på faglig 
argumentation for deres disponeringer

5. Der opleves faglig utilfredshed, når arbejdsplanen og minutdisponeringen er i 
konfl ikt med det faglige skøn eller fl eksibiliteten

II. Hvilke generelle situationsopfattelser om hovedproblemer på ældreområdet frem-
føres?

1. Øget politisering betyder større krav til styring, dokumentation og faglig argu-
mentation – herunder krav om klar sammenhæng mellem plejebehov og ydelser

2. Kommunikationen mellem de forskellige niveauer i ældreplejen opleves som 
mangelfuld, fejlagtig, for top-down-orienteret og med utilstrækkelig forståelse 
for implementeringsproblemer i forbindelse med organisatoriske forandringer

3. Styringen opleves at stille for detaljerede krav til plejepersonalet
4. Der mangler generelt undervisning og træning i brug af IT-systemer
5. Særligt i kommuner med “stærkt styrende” IT-systemer er der en risiko for, at 

hjælperne overser den ældres signaler eller opgiver den “sunde fornuft”, fordi de 
fokuserer for meget på at fuldføre arbejdsplanen

Gruppeledernes situationsteorier om Fælles sprog og ældreplejens organisering kan 
således sammenfattes i fem specifi kke punkter om Fælles sprog og fem mere gene-
relle punkter.

7.2.4   Sammenfatning af gruppeledernes programteoretiske positioner

Selvom gruppelederne ikke arbejder med Fælles sprog på samme direkte måde som visi-
tatorerne, så udgør de et helt centralt led i oversættelsen af den i Fælles sprog kategorier 
formulerede visitationsafgørelse til praktiske arbejdsplaner for hjemmehjælperne. I ka-
pitel 6 så vi endvidere, at de er den aktørgruppe inden for ældreplejen, der har modtaget 
mest undervisning i Fælles sprog. Der er derfor al mulig grund til at bide mærke i de 
programteoretiske vurderinger af Fælles sprog, som denne gruppe har udviklet.

Nedenfor i tekstboks 7.8 har vi sammenfattet gruppeledernes programteoretiske po-
sitioner, således som de er formuleret i fokusgruppeinterviewene.
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Tekstboks 7.8: Sammenfatning af gruppeledernes programteoretiske positioner

Sammenfatning af gruppeledernes programteoretiske positioner

Virkningsteori
I.  Hvilken virkning har Fælles sprog haft?
1.  Bedre dokumentation, af hvilke ydelser der leveres
2.  Bedre dokumentation af sammenhæng mellem politisk besluttet kvalitetsstandard, 

visitationsafgørelse og faktisk leverede ydelser
3.  Reduktion af personafhængige forskelle mellem distrikter og enkelte visitatorer på 

grund af Fælles sprog og central visitationsenhed, om end forskelle stadig opleves
4.  Systemet som helhed binder mange administrative ressourcer til eksempelvis 

justeringer af ydelser
5.  Der er store forskelle i Fælles sprogs virkning alt efter IT-systemernes integration 

i hjemmeplejens organisering
6.  Fælles sprog har påvirket gruppemødernes fagterminologi, hvor der eksempelvis 

benyttes kategorierne: D1, D2, D3 og D4 til at omtale brugernes plejetyngde

II. På hvilke punkter virker Fælles sprog uhensigtsmæssigt?
7.  I nogle tilfælde kan styringssystemet som helhed (Fælles sprog, IT-systemet, 

kontrol af opgaveudførelse) medføre en overdreven fokusering på arbejdsplanen 
på bekostning af fleksibilitet og opmærksomhed

Normativ teori
I. Hvilke normer fremføres eksplicit, om hvordan Fælles sprog bør virke?
1.  Der bør sikres ensartethed i afgørelser og klarhed over de kriterier, der tildeles 

efter
2.  Der bør ske en forbedring af kategorier, der vedrører forebyggelse, vedlige-

holdelse, udvikling, genoptræningsdel og guidning. Herunder bør der opstilles 
genoptræningsmål, vedligeholdelsesmål, guidningsmål mv., så der er konkrete 
planer at arbejde ud fra

3.  Systemet bør være mere fleksibelt med plads til “usynlige arbejdsopgaver” som 
omsorgsarbejde. Det kræver en forbedring af kategorier, der vedrører omsorg 
som en form for ydelse

4.  Der bør ske en forbedring af beskrivelser, der går ud over det sædvanlige, for 
eksempel i forhold til psykisk syge, alkoholikere og demente. Beskrivelsen skal 
indfange personens forskellighed i forhold til det normale

5.  Medarbejderne bør have en bedre uddannelse i såvel Fælles sprog som brug af 
IT-systemer

II. Hvilke normer fremføres mere generelt om ældreplejens organisering?
6.  Den gode tilstand i ældreområdet bør være kendetegnet ved tid og ressourcer 

til fokus på brugernes behov og på kvaliteten i plejen
7.  Politikerne bør afklare serviceniveauet på området, herunder særligt hvilke 

sundhedsfremmende målsætninger der skal prioriteres (hvis overhovedet)
8.  Der bør skabes bedre sammenhæng mellem de normerede tider og ydelserne 

ved at økonomiske ressourcer følger med de politiske målsætninger
9.  Den gode ældrepleje bør være kendetegnet ved plads til faglighed for de enkelte 

faggrupper
10.  Den gode ældrepleje bør være kendetegnet ved en sammenhængende kommu-

nikation, der går begge veje
→
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Situationsteori
I.  Hvilke situationsopfattelser om Fælles sprog og visitationsprocessen frem-

føres?
1.  Visitationsafgørelsen og kategorierne i Fælles sprog er problematiske i forhold til 

grupper med særlige behov som eksempelvis demente, alkoholikere og psykisk 
syge

2.  Visitationsafgørelsen opleves som unuanceret i forhold til nuancer i brugerens 
situation og forandringer i brugerens behov

3.  Fokus defineres via ydelseskataloget, hvilket medfører, at ydelsen ikke tildeles, 
hvis den ikke er defineret i ydelseskataloget

4.  Plejepersonalet ser standarden som dikteret af en form for minutstyring og krav 
om dokumentation fra politisk side, hvor de skal bruge mange ressourcer på 
faglig argumentation for deres disponeringer

5.  Der opleves faglig utilfredshed, når arbejdsplanen og minutdisponeringen er i 
konflikt med det faglige skøn eller fleksibiliteten

II. Hvilke generelle situationsopfattelser om hovedproblemer på ældreområdet 
fremføres?
6.  Øget politisering betyder større krav til styring, dokumentation og faglig ar-

gumentation – herunder krav om klar sammenhæng mellem plejebehov og 
ydelser

7.  Kommunikationen mellem de forskellige niveauer i ældreplejen opleves som 
mangelfuld, fejlagtig, for top-down-orienteret og med utilstrækkelig forståelse 
for implementeringsproblemer i forbindelse med organisatoriske forandringer

8.  Styringen opleves at stille for detaljerede krav til plejepersonalet
9.  Der mangler generelt undervisning og træning i brug af IT-systemer
10.  Særligt i kommuner med “stærkt styrende” IT-systemer er der en risiko for, at 

hjælperne overser den ældres signaler eller opgiver den “sunde fornuft”, fordi 
de fokuserer for meget på at fuldføre arbejdsplanen

I forhold til visitatorernes vurderinger af Fælles sprog er der tydeligvis nogle punk-
ter, hvor de to aktørgrupper er i overensstemmelse med hinanden, men det er også 
tydeligt, at gruppernes forskellige opgaver giver dem forskellige perspektiver på 
hovedproblemerne i ældreplejens organisering. Vi vil vende tilbage til disse overve-
jelser i slutningen af kapitlet.

7.3 Socialdirektørernes programteoretiske positioner

Mens de to ovenstående aktørgrupper kan siges at være yderst direkte brugere af Fæl-
les sprog i deres daglige arbejde, så er dette slet ikke tilfældet med socialdirektørerne. 
Socialdirektørerne har en lang række opgaver af administrativ, beslutningsmæssig og 
repræsentativ karakter, og Fælles sprog er ikke en primær del af deres arbejde. Mens 
gruppelederne skal forklare visitationsafgørelsen til dem, der skal udføre den, så er 
en af socialdirektørens opgaver imidlertid at forklare og dokumentere tendenserne i 
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summen af visitationsafgørelser til de politikere, der har det overordnede ansvar for 
såvel afgørelser som faktisk leveret hjemmepleje. En anden opgave er at planlægge 
og lede den overordnede organisering af ældreplejen. Her kan de data, som genereres 
ved hjælp af kategorierne i Fælles sprog systemet, være yderst nyttige. Som vi så i 
kapitel 5, var det et af formålene med udviklingen af Fælles sprog at skabe et bedre 
beslutningsgrundlag i relation til ældreplejens organisering. Som administrative ledere 
inden for ældreplejen har de endvidere en interesse i digitaliseringen af ældreplejen, 
og en del socialdirektører og ældrechefer har været involveret i de forskellige faser i 
udviklingen af Fælles sprog. Det har da også været tydeligt i vore casestudier, at de 
administrative chefer er den aktørgruppe, der, udover de direkte involverede visita-
torer og gruppeledere, har bedst indsigt i Fælles sprog. De har endvidere en direkte 
interesse i den overordnede interne styring af den kommunale ældrepleje, som de to 
andre aktørgrupper ikke har, og deres perspektiv på Fælles sprog er derfor et andet. I 
dette afsnit analyserer vi os frem til socialdirektørernes programteoretiske vurderin-
ger af Fælles sprog, således som disse blev udtrykt i fokusgruppeinterviewene. Det 
er vores vurdering, at disse synspunkter, for de fl estes vedkommende, er rimeligt 
repræsentative for socialdirektørpopulationens programteorier.

7.3.1   Socialdirektørernes virkningsteorier

Nedenfor i tekstboks 7.9 er gengivet de virkningsteorier, som vore analyser har afdæk-
ket for socialdirektørerne. For socialdirektørerne vedrører det, hvad Fælles sprog kan 
bruges til, og hvilke forestillinger de har om, hvordan Fælles sprog virker. Herudover 
vedrører det beslutningsgrundlaget på ældre- og handicapområdet og sammenhængen 
til Fælles sprog.

Tekstboks 7.9: Socialdirektørernes virkningsteorier

Socialdirektører – virkningsteori

1.  Fælles sprog bidrager, sammen med andre tiltag, til at fremme effektivitet, retssik-
kerhed og frit valg på ældreområdet.

2.  Nøgletal fra Fælles sprog bruges til at give et billede af udviklingen i kommunens 
pleje og ikke mindst kommunens behov. Der er eksempler på, at en række kommu-
ner har udviklet og bruger nøgletal baseret på Fælles sprog til sammenligning med 
andre kommuner. Det fremstår dog udelukkende som muligt i mindre kommunale 
netværk eller samarbejdsfora. Generelt er der problemer med dataenes pålidelighed 
i mellemkommunale sammenligninger.

3.  Fælles sprog kan virke ind på ydelserne på ældreområdet og bidrage til mere ens-
artede ydelser på tværs af kommuner.

4.  I forhold til samfundets demografiske ændringer kan Fælles sprog blive et værktøj 
til at synliggøre skift i de behov, som sker for ældregruppen i disse og de kommende 
år. Herunder kan det medvirke til at synliggøre, at +80-årige har bedre funktionsevne 
end tidligere.

→
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5.  I forhold til det politiske niveau bruges tallene fra Fælles sprog til dokumentation, 
herunder for eksempel hvor meget “Ansigt Til Ansigt – tid” (ATA-tid), hvor meget 
der bruges på de “tunge plejekrævende”, hvor meget der bruges til praktisk bistand, 
eller hvor mange 80-årige får en given ydelse.

6.  Fælles sprog bruges også til at synliggøre over for det politiske niveau, hvad brugerne ikke 
får af ydelser. Politikerne opleves bedre forberedt eller “klædt på”, hvis de har kendskab 
til, hvad der ikke leveres af ydelser, for eksempel at lamperne ikke bliver tørret af.

7.  Politikerne får informationen stillet til rådighed, men opleves ikke at bruge det i stor ud-
strækning. Politikerne opleves ikke at efterspørge disse informationer. Politikerne informe-
res herudover gennem årsberetninger, der dokumenterer områdets aktiviteter. Det opleves 
som mere vigtigt, at forvaltningen kan overholde budgetterne og undgå klagesager.

8.  Fælles sprogs største styrke er på det administrative niveau. Det er muligt at se antallet 
og tyngden af brugerne inde i systemet, dvs. hvilke kategorier af brugere sammenlignet 
med tidligere år. Ud fra visitationsafgørelserne er det muligt at vurdere og planlægge, 
om organisationen har arbejde svarende til flere eller færre medarbejdere. Gennem 
disse informationer er det muligt at skabe forståelse for og stille spørgsmål til årsagerne 
bag, hvorfor organisationen oplever ændringer eller er presset.

9.  Fælles sprog har bidraget til at skabe en systematik i visitationen, der ikke var der, 
før redskabet blev indført. Fælles sprog bidrager blandt andet til en større klarhed 
over, hvilke kriterier der ligger til grund for visitations afgørelsen.

10.  Kombinationen af Fælles sprog og central visitationsenhed har virket stærkt frem-
mende på retssikkerhed og sikring af ensartede principper for visitationen.

11.  Fælles sprog anvendes i hjemmeplejen, men typisk ikke så meget på plejehjem og i 
plejeboliger. Det er fordi, det ikke er så velegnet til komplicerede brugere, hvor proble-
merne hyppigt skifter fra dag til dag, og i hvert fald med relativt korte tidsintervaller.

12.  Fælles sprog og informationsteknologi (IT) opleves at skabe bedre forudsætnin-
gerne for dokumentation og transparens på ældreområdet. (**)20 Kombinationen 
af Fælles sprog og it kan herunder for eksempel være med til at tydeliggøre, hvad 
det vil betyde at få eller miste en million kr.

13.  Der styres efter budgettet og i forhold til omkostninger, og i mindre omfang ple-
jefagligt indhold og plejebehov.

14.  Med FS er den administrative byrde blevet større for visitationen. Dette sikrer 
dokumentationen i forhold til klagesager og omfattende beskrivelser til andre 
medarbejdergrupper. Samtidig kræver FS administrative ressourcer, og afgørel-
serne er komplicerede for brugerne at forstå.

15.  Fælles sprog er problematisk i forhold til brugere med særlige behov og kan derfor 
ikke bruges på hele det kommunale ældreområde.

16.  Visitationsafgørelser oversættes af gruppelederne i forbindelse med planlægningen 
og udarbejdelsen af arbejdsplaner til plejepersonalet.

17.  FS anvendes i mindre omfang som informationsredskab mellem den overordnede 
administrative ledelse og de forskellige faggrupper.

18.  FS bruges til at beskrive de forholdsvis lette plejebehov, som er kendetegnende for 
hjemmeboende brugere. Brugere, som bor i plejeboliger, og som ofte har meget 
tunge plejebehov, vurderer cheferne, håndterer FS mangelfuldt eller ikke.

19.  FS benyttes i mindre omfang til at visitere aktiv pleje, dvs. trænings- og hjælpe-
middeldelen, og er derfor karakteriseret af passiv pleje i forhold til brugerne.

20.  Kompetencerne og udskiftning blandt medarbejderne påvirker brugernes oplevelse 
af kvaliteten og serviceniveauet i hjemmeplejen.
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21.  Fælles sprog systemet har intet med hjemmehjælpernes relativt lave status at gøre. 
Det er to forskellige problemstillinger.

22.  Anvendt på den rigtige måde kan Fælles sprog bidrage til at styrke hjemmehjæl-
pernes status. Det kan bruges til at dokumentere deres udførte arbejde over for 
politikere, brugere og borgere generelt.

23.  (**) Brugernes forventninger justeres i forhold til ydelsessituationen, hvor der 
opleves, at forventningerne indfries, eller at forventningerne nedjusteres. Visitati-
onsafgørelsen er administrativt omfattende og kompliceret at forstå for brugeren.

24.  Der er ofte forskel på visiteret og leveret tid. I kommuner med stregkodesystemer 
er der registreret op til 25 % mindre leveret end visiteret tid.

Kilde: Jørgensen & Hansen, 2005. Der er lavet sproglige opstramninger i forhold til kilden. ** Angi-
ver at der var nogen uenighed eller uklarhed om dette punkt blandt socialdirektørerne

I displayet ser vi de virkninger, som socialdirektørerne mener, at Fælles sprog har 
haft, men vi ser også en vurdering af, hvilke opgaver Fælles sprog ikke fungerer hen-
sigtsmæssigt i forhold til, og hvilke tanker socialdirektørerne gør sig om en forbedring 
af Fælles sprogs virkemåde. Displayet er, som tidligere angivet, en kondensering af 
mange siders interviewudskrift, og er som sådan godkendt af socialdirektørerne, der 
deltog. Her skal vi imidlertid foretage en yderligere kondensering. Denne er struktu-
reret ud fra de tre virkningsspørgsmål, vi tidligere har anvendt:

I. Hvilken virkning har Fælles sprog haft?
1. Fælles sprog har, sammen med andre tiltag, bidraget til at fremme effektivitet, 

retssikkerhed og frit valg på ældreområdet
2. Data genereret fra Fælles sprog kategorier bruges til at give et billede af udvik-

lingen i kommunens pleje og ikke mindst i brugernes behov
3. Der foregår nogle steder (lokalt i mindre kommunale netværk) mellemkommunale 

sammenligninger på basis af Fælles sprog kategorier
4. Fælles sprog kan bidrage til mere ensartede ydelser på tværs af kommuner
5. Fælles sprog kan blive et værktøj til at synliggøre de +80-åriges bedre funktions-

evne og dermed mindre behov i de kommende år
6. I forhold til det politiske niveau bruges tallene fra Fælles sprog til dokumentation 

– dels af hvad skatteyderne får for pengene – herunder for eksempel hvor mange 
+80-årige der får en given ydelse, dels af hvad kommunen ikke leverer

7. Fælles sprog gør det muligt at se antallet og tyngden af brugerne inde i systemet, 
dvs. hvilke kategorier af brugere sammenlignet med tidligere år. Ud fra visita-
tionsafgørelserne er det muligt at vurdere og planlægge, om organisationen har 
arbejde svarende til fl ere eller færre medarbejdere i forhold til sidste år

8. Fælles sprog har bidraget til at skabe en systematik i visitationen, der ikke var der, 
før redskabet blev indført. Fælles sprog bidrager blandt andet til en større klarhed 
over, hvilke kriterier der ligger til grund for visitationsafgørelsen

9. Kombinationen af Fælles sprog og central visitationsenhed har virket stærkt frem-
mende på retssikkerhed og sikring af ensartede principper for visitationen
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II. På hvilke punkter virker Fælles sprog uhensigtsmæssigt?
1. Problemer med pålideligheden af data genereret på basis af Fælles sprog kategorier 

i mellemkommunale sammenligninger
2. Fælles sprog er ikke så velegnet til komplicerede brugere med særlige behov, hvor 

problemerne hyppigt skifter fra dag til dag, eller med relativt korte tidsintervaller. 
Det anvendes derfor ikke så meget på plejehjem og i plejeboliger

3. Fælles sprog sikrer nok en bedre dokumentation i forhold til klagesager, men 
systemet lægger også beslag på en del administrative ressourcer

4. Visitationsafgørelserne, formuleret i Fælles sprog kategorier, er vanskelige for 
brugerne at forstå

5. Fælles Sprog er ikke så velegnet til at visitere til aktiv pleje, såsom trænings- og 
hjælpemiddeldelen

Socialdirektørernes virkningsteorier om Fælles sprog kan således sammenfattes i otte 
punkter om dets virkning, og fem punkter, hvor det virker uhensigtsmæssigt.

7.3.2   Socialdirektørernes normative teorier

I tekstboks 7.10 gengives de normative teorier, som socialdirektørerne har givet udtryk 
for i fokusgruppeinterviewene. For socialdirektørerne vedrører det, hvordan det er 
muligt at forbedre Fælles sprog og dets anvendelse i kommunerne. Der er inddraget 
en række forbedringsforslag til Fælles sprog samt en række forskellige normative 
forhold.

Tekstboks 7.10: Socialdirektørernes normative teorier

Socialdirektører – normativ teori

1.  Normer om effektivitet, retssikkerhed og dokumentation er og skal være styrende 
i organiseringen og styringen af ældreområdet.

2.  Der skal være overensstemmelse mellem politiske beslutninger (kvalitetsstandar-
der), visitationsafgørelser og faktisk leverede ydelser.

3.  Der bør ikke være forskel på plejen i kommunernes forskellige distrikter. Plejen 
skal udføre standardiserede og entydige afgørelser, som følger serviceloven. Plejen 
skal følge kommunens kvalitetsstandarder og sikre brugernes retssikkerhed i både 
visitationsafgørelsen og leveringen af plejeydelsen.

4.  Visitationen skal sikre, at brugerne visiteres efter behov. Brugere, som modtager 
hjælp, skal også være dem, som har de største plejebehov. Hvis borgerne i samme 
kommunen har samme behov, så skal de have samme ydelse.

5.  De forskellige medarbejdergrupper skal leve op til deres faglige ansvar og turde 
træffe faglige beslutninger. De bør være opmærksomme og kunne agere på akutte 
behov, som måske går ud over den visiterede pleje. De ønsker en form for faglig 
frihed eller fleksibilitet under ansvar, hvor ansvaret handler om at finde en balance 
mellem plejefaglighed og lovens rammer.

6.  Det er nødvendigt at forbedre grundlaget for dokumentation af, hvad det er, 
de forskellige faggrupper laver på ældreområdet. Det vil for eksempel sige 
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dokumentation af, hvad visitatorerne visiterer, og hvad plejepersonalet leverer 
af pleje.

7.  Hvis beslutningsgrundlaget blev mere transparent og baseret på evidensbaseret 
viden, så kunne politikerne slække kravene til dokumentation og måske håndtere 
sager i medierne bedre. Det ville give en mulighed for at forenkle visitationerne 
og gøre visitationsafgørelserne mindre detaljerede.

8.  En bedre formuleret og mindre detaljeret visitationspraksis – og afgørelse. Det 
er vigtigt at skære ned på det sidetal, som sendes til udførerenheden og ikke 
mindst til brugeren. Det ville kunne medføre færre forståelsesproblemer, spare 
administrative ressourcer, effektivisere kommunikationen og sikre borgernes 
retssikkerhed.

9.  En central ledelsesrolle er at fremstille virkeligheden, som cheferne og medar-
bejderne oplever den i den kommunale ældrepolitiske verden. Det gælder både 
i forhold til det image og det arbejde, som medarbejderne udfører. Det gælder 
også i forhold til at gøre opmærksom på, at ældreområdet er kendetegnet ved 
såkaldte “vilde problemer”, og at alt ikke kan forudsiges. Når politikerne eller 
omverdenen ikke er opmærksom på det, så er det chefernes opgave at “kæmpe” 
for, at sandheden om den kommunale ældrepleje kommer frem.

10.  “Benchmarking” eller kommunale sammenligninger vurderes at være et 
centralt ledelsesværktøj på administrativt og politisk niveau i fremtidens 
kommuner. En central forudsætning for benchmarking er udviklingen og en 
grundlæggende forbedring af de kommunale nøgletals validitet og reliabilitet. 
Disse indikatorers “troværdighed” er en afgørende forudsætning for bench-
marking.

11.  Forudsætningen for pålidelighed af tal i mellemkommunale sammenligninger 
er, at en eller anden statslig myndighed går ind og sikrer denne – det kunne 
være socialministeriet. Her er det vigtigere med få relevante valide tal end med 
mange tal, som ikke er pålidelige. Disse tal bør blandt andet indeholde noget 
om befolkningsstruktur, personalet (uddannelse og udskiftning), økonomi, funk-
tionsniveau (på de fire kategorier) og leverede ydelser. Men de landsdækkende 
tal skal ikke være for detaljerede, for så går det ud over pålideligheden. Mere 
detaljerede sammenligninger kan man udvikle i mellemkommunalt samarbejde 
mellem få kommuner.

12.  Det ville være et fremskridt, hvis træning og hjælpemidler blev integreret i 
Fælles sprog.

13.  Implementering og udvikling af ny informationsteknologi (IT) er afgørende for 
fortsat at kunne håndtere ældreområdets forskellige dilemmaer, effektiv styring, 
dokumentation og omsorg. Forventningerne til udviklingen af fremtidige sty-
ringsværktøjer og dokumentation af ydelserne betyder ikke, at fleksibiliteten og 
“omsorgen” skal nedprioriteres.

14.  I forhold til udvikling og forbedring af ældreområdets fagprofessionelle sam-
mensætning og kompetenceniveauet blandt medarbejderne anses det som vigtigt 
at forbedre arbejdsforhold og områdets samfundsmæssige anseelse i fremtiden. 
Rekruttering, fastholdelse af nyt personale og uddannelse er afgørende for kva-
liteten på ældreområdet.

15.  Inddragelse af medarbejdere kræver kompetent personale. Der efterlyses ud-
dannelse i nye IT-systemer og forståelse af kommunikation mellem ledelse og 
medarbejdere.

Kilde: Jørgensen & Hansen, 2005. Der er lavet sproglige opstramninger i forhold til kilden.



250 Fælles sprog i ældreplejens organisering

I displayet ser vi de normative kriterier, som socialdirektørerne mener, at Fælles sprog 
bør bidrage til at fremme, men vi ser nogle mere generelle normer om ældreplejens 
organisering fremført. Displayet er, som tidligere angivet, en kondensering af mange 
siders interviewudskrift, og er som sådan godkendt af de socialdirektører, der deltog. 
Her skal vi imidlertid foretage en yderligere kondensering og sproglig opstramning, 
der kun medtager de normer, der skønnes klart relevante for en evaluering af Fælles 
sprog. Denne er struktureret ud fra to spørgsmål til den normative teori:

I. Hvilke normer fremføres eksplicit, om hvordan Fælles sprog bør virke?
1. Der bør ikke være forskel på hjemmeplejens udførelse mellem kommunernes 

forskellige distrikter.
2. Der skal være overensstemmelse mellem serviceloven, politiske beslutninger 

(kvalitetsstandarder), visitationsafgørelser og faktisk leverede ydelser
3. Visitationsprocessen og afgørelsen skal sikre, at brugerne visiteres efter behov, så-

ledes at brugere i samme kommune med samme behov bevilges samme ydelse
4. Dokumentationen, af hvad de forskellige faggrupper laver i ældreplejen, bør for-

bedres
5. En mindre detaljeret visitationsafgørelse kunne medføre færre forståelsesproble-

mer, spare administrative ressourcer, effektivisere kommunikationen og sikre 
borgernes retssikkerhed

6. Det ville være et fremskridt, hvis træning og hjælpemidler blev integreret i Fælles 
sprog

II. Hvilke normer fremføres mere generelt om ældreplejens organisering?
1. Normer om effektivitet, retssikkerhed og dokumentation er og skal være styrende 

i organiseringen og styringen af ældreplejen
2. De forskellige medarbejdergrupper bør leve op til deres faglige ansvar og turde 

træffe faglige beslutninger i en balancegang mellem deres plejefaglighed og de 
politiske og administrative beslutninger, de arbejder med hjemmel i

3. Benchmarking eller kommunale sammenligninger bliver et centralt ledelsesværk-
tøj i fremtidens ældrepleje, men det forudsætter en forbedring af indikatorernes 
troværdighed

4. Forudsætningen for pålidelige indikatorer til mellemkommunale sammenligninger 
er, at en statslig myndighed går ind og sikrer denne.

5. På landsplan er det vigtigere med få relevante valide tal end med mange tal, som 
ikke er pålidelige. Mere detaljerede sammenligninger kan man udvikle i mellem-
kommunalt samarbejde mellem få kommuner

6. Udviklingen af ny informationsteknologi (IT) er afgørende for fortsat at kunne 
håndtere dilemmaerne ved både at skulle sikre effektiv styring, dokumentation og 
omsorg

7. Der efterlyses uddannelse i nye IT-systemer og i kommunikation mellem ledelse 
og medarbejdere
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Socialdirektørernes normative teorier kan således sammenfattes i seks punkter eksplicit 
rettet mod Fælles sprog og syv mere generelle punkter.

7.3.3   Socialdirektørernes situationsteorier

Nedenfor i tekstboks 7.11 gengives de situationsteorier, som socialdirektørerne gav 
udtryk for under fokusgruppeinterviewene. Det skal understreges, at situationsteorierne 
handler om hovedproblemer på ældreområdet. Der er altså en klar fokusering på pro-
blemer i analysen. Socialdirektørerne er blevet bedt om at redegøre for og diskutere, 
hvad de opfatter som hovedproblemer inden for ældreplejen i Danmark.

Tekstboks 7.11: Socialdirektørernes situationsteorier

Socialdirektører – situationsteori

1.  Ældreområdets image: Imageproblemet består i en kløft mellem den plejekvali-
tet, som socialdirektørerne mener, der faktisk leveres, og den plejekvalitet, som 
den del af befolkningen, der ikke er i kontakt med ældreplejen, tror der leveres. 
Ældreplejen er, ifølge socialdirektørerne, meget bedre end sit rygte.

2.  Imageproblemet medvirker til at gøre det vanskeligt at rekruttere kvalificeret 
personale.

3.  Mediebilledet baseres på enkeltsager. Det er et problem i forhold til stemningen 
blandt medarbejderne, der for det store flertals vedkommende udfører et godt 
arbejde.

4.  Statusproblem: Det har lav status at være hjemmehjælper. Den lave status skyldes 
også den lave løn på området.

5.  (**) Forventningspres:21 Den forestilling, man tidligere havde om et forvent-
ningspres, var ikke rigtig. Nye generationer, herunder 60’er-generationen, der 
snart går på pension, ved godt, at de selv skal betale.

6.  (**) Brugerne opleves at få det, de forventer at få. Det er i modsætning til for 
10 år siden. Grunden er, at der er kommet så meget pres på området, at forvent-
ningerne er nedjusteret.

7.  Et væsentligt problem er, at der ikke, i det lange løb, er råd til de ydelser, der leveres 
i ældreplejen i dag. Men politikerne opleves ikke rigtigt at gøre noget ved det, fordi 
der er så store vælgergrupper i ældrebefolkningen, som de er bange for at miste.

8.  Om nogle år vil det give et imageproblem, fordi de ydelser, der leveres i dag, 
gradvist må skæres ned.

9.  Ændring i ældres tilstand: Der vil ske et skift i funktionsniveau for de ældre: De 
70-årige i dag er mere funktionsdygtige end de 70-årige for 10 år siden. Men 
brugerne forventer at få de samme ydelser.

10.  Dokumentation af pengenes anvendelse: Hovedproblemet er at kunne sige, hvad 
det betyder at få en million mere eller mindre. Det har i mange år været uklart, 
hvad det betyder.

11.  Effektivitet, retssikkerhed og frit valg er normer, der er blevet mere fremtrædende 
i de senere år inden for ældreplejen.

→
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12.  Dilemma for ledere i ældreplejen: På den ene side vil man have frit valg og 
mulighed for at følge op på, om vi holder, hvad vi lover. På den anden side 
vil man ikke have minuttyranni, men stor fleksibilitet. Politikerne ønsker helt 
klart, at hjemmehjælperne skal være selvkørende, men ønsker også effektivitet 
og dokumentation for, hvad skatteyderne får for deres penge.

13.  Det er en udbredt opfattelse i det politiske system og i KL, at IT-systemer bi-
drager til større effektivitet.

14.  Det er den gratis ældrepleje, der skaber et behov for en velorganiseret visita-
tionsproces. Uden den ville udgifterne være ustyrlige.

15.  Ansattes kompetencer: De ansattes kompetencer kan vanskeligt leve op til de 
krav, der stilles i dag. Mange af de ansattes styrker ligger på andre punkter end 
skriftlighed i arbejdet.

16.  Lederes kompetencer: Samme som medarbejdere. Kvalitetsstandarder, IT-sy-
stemer og Fælles sprog stiller krav om nogle kompetencer, som lederne har 
vanskeligt ved at tilegne sig. Alene af tidsmæssige årsager.

17.  De bløde værdier, som kendetegner de mennesker, der arbejder med ældreplejen, 
står i kontrast til de styringsmekanismer, it, Fælles sprog og omsorgssystemer, 
der er ved at blive udviklet på området. (**) Det kan betyde, at visitationsafgø-
relsen har en manglende eller mangelfuld virkning på ældreplejens udførelse. 

18  Det betyder ikke, at ældreplejen ikke kan styres, men at styringen måske stadig 
primært er på omkostninger og ikke så meget på ydelser.

19.  Systemet med nogle redskaber, som ikke rigtigt passer til medarbejderne og de 
ydelser, der leveres.

20.  Styringsinstrumenterne passer dårligt til den udbredte holdning blandt politikere, 
at medarbejderne skal klare det selv uden ret meget styring.

21.  Imageproblemet og dilemmaet mellem ufleksible styringsinstrumenter og opga-
ver, der varierer meget mere, end systemerne kan kapere, er det største problem 
for ledelsen af ældreplejen i øjeblikket.

22.  I dag kræver ledelse, at der både skal sikres dokumentation og gennemskuelighed 
og samtidig, at vi kan være tilstrækkeligt fleksible i opgavevaretagelsen.

23.  Der er en tendens til, at det er blevet bedre med styringen på ydelsessiden i de 
senere år på grund af visitationsprocessens opstramning og den megen fokus 
på området.

24.  Normen om dokumentation, af hvad pengene går til, har været fremherskende 
i de sidste 6-8 år. I dag er der større klarhed over, hvad der visiteres til.

25.  Det er et problem, at der leveres så forskellige ydelser i forskellige kommuner. 
I det lange løb er det ikke holdbart.

26.  Den forskel, der er, på hvor mange penge kommunerne bruger per ældre på 
ældreområdet (den dyreste er næsten dobbelt så dyr som den billigste), vil blive 
et politisk problem. Før eller siden bliver det nødvendigt at indføre egenbeta-
ling og/eller skære ned på ældreområdet. I den forbindelse bliver det politisk 
og lovgivningsmæssigt nødvendigt at sikre en vis ensartethed i de ydelser, der 
leveres, og i egenbetalingen.

27.  Personaleudskiftningen er et problem i forhold til brugerne, fordi en stor del af 
den oplevede kvalitet er knyttet til, at det er den samme person, som kommer i 
hjemmet.

28.  Som personalegruppe foretrækker mange hjemmehjælpere faste regler. For meget 
fleksibilitet og selvstændige beslutninger er de fleste ikke så meget for.
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29.  Når en politiker snakker hjemmepleje, så tænker han på hjemmehjælpen, som 
min farmor fik i begyndelsen af 1970’erne. Der kom en kone med hendes egne 
døtre og drak kaffe med hende to gange om ugen, og det er det billede, man har 
af hjemmehjælpen; sådan er det ikke mere.

30.  Det er et paradoks, at på det område, som er sværest at lede, bliver der brugt 
færrest penge på administration. Lederne sidder ofte med budgetter på 40-50 
millioner kroner, har ingen administrativ uddannelse og er alene om ansvaret.

31.  Kvalitetsstandarderne interesserer politikerne. De læser dem og forholder sig 
til, om det er fornuftigt, at man ikke vasker gardiner osv. De bliver sådan meget 
konkrete og vil gerne øve indflydelse på det.

32.  Kommuner, der scorer højt på sammenligningerne, er vældig interesserede i 
dem. Det omvendte gælder for kommuner, der scorer lavt. Der kan godt være 
en vis interesse i at få lagt et tågeslør ud. Hvis det skal bruges af borgmesteren 
til at tryne ældreområdet, så bliver der lagt røgslør ud.

33.  Hjemmehjælpere har lettere ved at kommunikere mundtligt end skriftligt. Nogle 
har store eller små læsevanskeligheder, og det giver problemer, når vi skal til at 
bruge de nye PDA’ere (en slags mobiltelefoner).

34.  Det høje sygefravær blandt hjemmehjælpere skyldes til dels, at det er et hårdt job, og 
til dels at man ikke tager ud til et ældre menneske, hvis man er rigtigt forkølet.

35.  Der er en klar tendens til, at når man ikke kan lide de tal, der kommer frem i 
mellemkommunale sammenligninger, begynder man at problematisere dem. Der 
foregår også omkonteringer etc.

Kilde: Jørgensen & Hansen, 2005. Der er lavet sproglige opstramninger i forhold til kilden.
**) Nogen uenighed/diskussion

Displayet er, som tidligere angivet, en kondensering af mange siders interviewudskrift, 
og er som sådan godkendt af socialdirektørerne, der deltog. Her skal vi imidlertid 
foretage en yderligere kondensering, der anvender et strammere relevanskriterium 
end anvendt ved udarbejdelsen af displayet. Kun punkter, der forekommer direkte 
relevante for en evaluering af Fælles sprog, uddrages, ligesom en sproglig opstramning 
er foretaget. Eksempelvis har vi valgt ikke at inkludere de punkter, der handler om 
sygefravær og imageproblemer for ældreplejen. Kondenseringen af socialdirektørernes 
situationsteorier er struktureret ud fra to spørgsmål til situationsteorierne:

I. Hvilke situationsopfattelser om Fælles sprog og visitationsprocessen fremføres?
1. Styringen på ydelsessiden er blevet bedre de senere år på grund af visitationspro-

cessens opstramning og den megen fokus på området
2. Hjemmehjælpere har generelt lettere ved mundtlig kommunikation, mens den 

manglende skriftlighed giver problemer, når vi eksempelvis indfører de nye 
PDA’ere (en slags mobiltelefoner)

II. Hvilke generelle situationsopfattelser om hovedproblemer på ældreområdet fremføres?
1. Med det stigende fokus på begrænsede ressourcer er det vigtigt at kunne doku-

mentere, hvad det betyder at få en million mere eller mindre til ældreplejen – det 
har i mange år været uklart
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2. Effektivitet, retssikkerhed og frit valg er normer, der er blevet mere fremtrædende 
i de senere år inden for ældreplejen

3. Ældreplejens administrative ledelse står i et dilemma forårsaget af politikernes og 
befolkningens inkonsistente normer: Man vil både have effektivitet, dokumenta-
tion af at løfter holdes, og af at der leveres værdi for skattekronerne og have stor 
fl eksibilitet og autonome hjemmehjælpere

4. IT-systemer bidrager til større effektivitet
5. Ældreplejens imageproblem og dilemmaet mellem ufl eksible styringsinstrumenter 

og opgaver, der varierer meget mere, end systemerne kan kapere, er det største 
problem for ledelsen af ældreplejen i øjeblikket

6. I dag kræver ledelse, at der både skal sikres dokumentation og gennemskuelighed 
og samtidig, at vi kan være tilstrækkeligt fl eksible i opgavevaretagelsen

7. Kommuner, der scorer højt på sammenligninger, er vældig interesserede i deres 
offentliggørelse, mens det omvendte gælder for kommuner, der scorer lavt.

7.3.4   Sammenfatning af socialdirektørernes programteoretiske 
vurderinger af Fælles sprog

I dette afsnit har vi analyseret os frem til socialdirektørernes programteoretiske vur-
deringer af Fælles sprog, således som disse blev udtrykt i fokusgruppeinterviewene. 
Socialdirektørerne er, sammen med ældrecheferne, den aktørgruppe, der, udover de 
direkte involverede visitatorer og gruppeledere, har bedst indsigt i Fælles sprog. De 
har endvidere en direkte interesse i den overordnede interne styring af den kommu-
nale ældrepleje, som de to andre aktørgrupper ikke har, og deres perspektiv på Fælles 
sprog er derfor et andet.
 Nedenfor i tekstboks 7.12 har vi sammenfattet socialdirektørernes programteoreti-
ske positioner, således som de er formuleret i fokusgruppeinterviewene. Det er vores 
vurdering, at disse synspunkter, for de fl estes vedkommende, er rimeligt repræsentative 
for socialdirektørpopulationens programteorier.

Tekstboks 7.12: Socialdirektørernes programteoretiske vurderinger af Fælles sprog

Sammenfatning af socialdirektørernes programteoretiske vurderinger af 
 Fælles sprog

Virkningsteori
I. Hvilken virkning har Fælles sprog haft?
1.  Fælles sprog har, sammen med andre tiltag, bidraget til at fremme effektivitet, 

retssikkerhed og frit valg på ældreområdet
2.  Data genereret fra Fælles sprog kategorier bruges til at give et billede af udvik-

lingen i kommunens pleje og ikke mindst i brugernes behov
3.  Der foregår nogle steder (lokalt i mindre kommunale netværk) mellemkommunale 

sammenligninger på basis af Fælles sprog kategorier
4.  Fælles sprog kan bidrage til mere ensartede ydelser på tværs af kommuner
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5.  Fælles sprog kan blive et værktøj til at synliggøre de +80-åriges bedre funktions-
evne og dermed mindre behov i de kommende år

6.  I forhold til det politiske niveau bruges tallene fra Fælles sprog til dokumentation 
– dels af hvad skatteyderne får for pengene – herunder for eksempel hvor mange 
+80-årige der får en given ydelse, dels af hvad kommunen ikke leverer

7.  Fælles sprog gør det muligt at se antallet og tyngden af brugerne inde i systemet, 
dvs. hvilke kategorier af brugere sammenlignet med tidligere år. Ud fra visita-
tionsafgørelserne er det muligt at vurdere og planlægge, om organisationen har 
arbejde svarende til flere eller færre medarbejdere i forhold til sidste år

8.  Fælles sprog har bidraget til at skabe en systematik i visitationen, der ikke var 
der, før redskabet blev indført. Fælles sprog bidrager blandt andet til en større 
klarhed over, hvilke kriterier der ligger til grund for visitationsafgørelsen

9.  Kombinationen af Fælles sprog og central visitationsenhed har virket stærkt 
fremmende på retssikkerhed og sikring af ensartede principper for visitationen

II. På hvilke punkter virker Fælles sprog uhensigtsmæssigt?
10.  Problemer med pålideligheden af data genereret på basis af Fælles sprog kate-

gorier i mellemkommunale sammenligninger
11.  Fælles sprog er ikke så velegnet til komplicerede brugere med særlige behov, 

hvor problemerne hyppigt skifter fra dag til dag, eller med relativt korte tidsin-
tervaller. Det anvendes derfor ikke så meget på plejehjem og i plejeboliger

12.  Fælles sprog sikrer nok en bedre dokumentation i forhold til klagesager, men 
systemet lægger også beslag på en del administrative ressourcer

13.  Visitationsafgørelserne, formuleret i Fælles sprog kategorier, er vanskelige for 
brugerne at forstå

14.  Fælles Sprog er ikke så velegnet til at visitere til aktiv pleje, såsom trænings- og 
hjælpemiddeldelen

Normativ teori
I. Hvilke normer fremføres eksplicit, om hvordan Fælles sprog bør virke?
1.  Der bør ikke være forskel på hjemmeplejens udførelse mellem kommunernes 

forskellige distrikter.
2.  Der skal være overensstemmelse mellem serviceloven, politiske beslutninger 

(kvalitetsstandarder), visitationsafgørelser og faktisk leverede ydelser
3.  Visitationsprocessen og afgørelsen skal sikre, at brugerne visiteres efter be-

hov, således at brugere i samme kommune med samme behov bevilges samme 
ydelse

4.  Dokumentationen, af hvad de forskellige faggrupper laver i ældreplejen, bør 
forbedres

5.  En mindre detaljeret visitationsafgørelse kunne medføre færre forståelsesproble-
mer, spare administrative ressourcer, effektivisere kommunikationen og sikre 
borgernes retssikkerhed

6.  Det ville være et fremskridt, hvis træning og hjælpemidler blev integreret i 
Fælles sprog

II. Hvilke normer fremføres mere generelt om ældreplejens organisering?
7.  Normer om effektivitet, retssikkerhed og dokumentation er og skal være styrende 

i organiseringen og styringen af ældreplejen
→



256 Fælles sprog i ældreplejens organisering

8.  De forskellige medarbejdergrupper bør leve op til deres faglige ansvar og turde 
træffe faglige beslutninger i en balancegang mellem deres plejefaglighed og de 
politiske og administrative beslutninger, de arbejder med hjemmel i

9.  Benchmarking eller kommunale sammenligninger bliver et centralt ledelsesværk-
tøj i fremtidens ældrepleje, men det forudsætter en forbedring af indikatorernes 
troværdighed

10.  Forudsætningen for pålidelige indikatorer til mellemkommunale sammenlig-
ninger er, at en statslig myndighed går ind og sikrer denne.

11.  På landsplan er det vigtigere med få relevante valide tal end med mange tal, 
som ikke er pålidelige. Mere detaljerede sammenligninger kan man udvikle i 
mellemkommunalt samarbejde mellem få kommuner

12.  Udviklingen af ny informationsteknologi (IT) er afgørende for fortsat at kunne 
håndtere dilemmaerne ved både at skulle sikre effektiv styring, dokumentation 
og omsorg

13.  Der efterlyses uddannelse i nye IT-systemer og i kommunikation mellem ledelse 
og medarbejdere

Situationsteori
I.  Hvilke situationsopfattelser om Fælles sprog og visitationsprocessen fremfø-

res?
1.  Styringen på ydelsessiden er blevet bedre de senere år på grund af visitations-

processens opstramning og den megen fokus på området
2.  Hjemmehjælpere har generelt lettere ved mundtlig kommunikation, mens den 

manglende skriftlighed giver problemer, når vi eksempelvis indfører de nye 
PDA’ere (en slags mobiltelefoner)

II.  Hvilke generelle situationsopfattelser om hovedproblemer på ældreområdet 
fremføres?

3.  Med det stigende fokus på begrænsede ressourcer er det vigtigt at kunne do-
kumentere, hvad det betyder at få en million mere eller mindre til ældreplejen 
– det har i mange år været uklart

4.  Effektivitet, retssikkerhed og frit valg er normer, der er blevet mere fremtrædende 
i de senere år inden for ældreplejen

5.  Ældreplejens administrative ledelse står i et dilemma forårsaget af politikernes 
og befolkningens inkonsistente normer: Man vil både have effektivitet, doku-
mentation af at løfter holdes, og af at der leveres værdi for skattekronerne og 
have stor fleksibilitet og autonome hjemmehjælpere

6.  IT-systemer bidrager til større effektivitet
7.  Ældreplejens imageproblem og dilemmaet mellem ufleksible styringsinstru-

menter og opgaver, der varierer meget mere, end systemerne kan kapere, er det 
største problem for ledelsen af ældreplejen i øjeblikket

8.  I dag kræver ledelse, at der både skal sikres dokumentation og gennemskuelig-
hed, og samtidig at vi kan være tilstrækkeligt fleksible i opgavevaretagelsen

9.  Kommuner, der scorer højt på sammenligninger, er vældig interesserede i deres 
offentliggørelse, mens det omvendte gælder for kommuner, der scorer lavt

Sammenholder man socialdirektørernes programteoretiske positioner med visitato-
rernes, er det tydeligt, at de har et andet og bredere perspektiv på Fælles sprog end 
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de to andre aktørgrupper, men det er også tydeligt, at de er i overensstemmelse med 
hinanden på en række punkter. I dette kapitels afsluttende afsnit 7.5 gennemføres en 
sammenlignende analyse af de tre gruppers programteoretiske vurderinger af Fælles 
sprog.

7.4 Andre interessentgruppers programteoretiske vurderinger

Mens de foregående afsnit primært byggede på fokusgruppeinterview, bygger dette 
afsnit primært på analyser af tekster publiceret i aviser og fagtidsskrifter. Dette medfø-
rer, at de data, der præsenteres i dette afsnit, har en fundamentalt anderledes karakter 
end de data, der blev analyseret i de forrige afsnit. Mens aktørerne i de forrige afsnit 
ytrede sig under løfte om fuld anonymitet i et lukket forum, så er de programteoretiske 
positioner i dette afsnit blevet ytret i et offentligt rum med navns nævnelse. Det er 
således programteorier, som fremføres i den offentlige debat, der her analyseres.
 Mens aktørerne, der blev inddraget i analyserne i de forrige afsnit, var kendetegnet 
ved at have et relativt detaljeret kendskab til Fælles sprog og dets anvendelse, så er 
aktørerne i dette afsnit i det store og hele kendetegnet ved et mere kursorisk kendskab 
til systemet og dets anvendelse. Mens aktørerne i de forrige afsnit udtalte sig meget 
direkte om Fælles sprog, så kommer aktørerne i dette afsnit sjældent med direkte 
udtalelser om Fælles sprog, men snarere med generelle udtalelser om ældreplejens 
organisering. Ikke desto mindre er disse udtalelser vigtige for en evaluering af Fælles 
sprog, fordi disse aktørgrupper er væsentlige aktører i ældreplejens organisering og i 
kraft heraf har betydelig indfl ydelse på ældreplejens organisering. De aktørgrupper, 
hvis programteoretiske vurderinger inddrages i analysen, er:
1. Hjemmehjælperne (tekstanalyser) (udtaler sig ikke/sjældent om Fælles sprog)
2. Landspolitikere (tekstanalyser) (udtaler sig ikke/sjældent om Fælles sprog)
3. Lokalpolitikere (tekstanalyser)
4. Brugere af hjemmeplejen (tekstanalyser) (udtaler sig ikke/sjældent om Fælles 

sprog)

Analyserne af de fi re aktørgruppers vurderinger er struktureret ud fra de tre pro-
gramteoretiske elementer: normativ teori, situationsteori og virkningsteori. Analyserne 
munder i hvert afsnit ud i et komprimeret programteoretisk display, der sammenfatter 
hovedtrækkene i aktørgruppens programteoretiske position. For enkelte af de ana-
lyserede positioner gælder det, at det ikke har været muligt at identifi cere én domi-
nerende programteoretisk forestilling. I disse tilfælde er aktørgruppens væsentligste 
programteorier medtaget.

7.4.1   Hjemmehjælpernes programteoretiske positioner

Mens visitatorerne arbejder direkte med Fælles sprog i det daglige arbejde, så påvirkes 
hjemmehjælpernes jobudførelse kun indirekte af Fælles sprog. Som vi så i kapitel 6, er 
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det kun en mindre del af hjemmehjælperne, der har fået undervisning i Fælles sprog, 
mens mange ikke er klar over, at kommunen anvender systemet. Vores vurdering 
af hjemmehjælpernes programteoretiske vurderinger af Fælles sprog bygger således 
primært på logiske slutninger fra udtalelser om generelle forhold i hjemmeplejen. Vi 
skal understrege, at afsnittets analyser bygger på de relativt få hjemmehjælpere, der 
udtrykker sig i tekst om ældreplejens organisering i eksempelvis FOA-bladet. Vi står 
inde for, at analyserne er repræsentative for de synspunkter, som hjemmehjælpere har 
fremført i de analyserede tekster, men der kan være grund til at problematisere den 
eksterne validitet, eftersom de fl este hjemmehjælpere ikke ytrer sig skriftligt.

Normativ teori
I hjemmehjælpernes optik tager den gode tilstand i feltet afsæt i to indbyrdes nært 
forbundne forhold: Høj kvalitet i ældreplejen og gunstige arbejdsvilkår for plejeper-
sonalet. Den kvalitetsmæssigt gode hjemmehjælp er kendetegnet ved at bygge på en 
helhedsorienteret hjælp, der inkluderer hele husholdningen og samtidig prioriterer 
plejens omsorgsdimension højt. Idealfi guren er den omsorgsfulde husmoder, der med 
kyndig og kærlig hånd tager vare på husholdningen.22 Som en social- og sundheds-
hjælper formulerer det: “Det vigtigste er, at de [hjemmehjælperne, JRI & MBH] kan 
lide gamle mennesker. Selvfølgelig også, at de ved noget fagligt, men at de kan lide 
dem og har indfølingsevne, det synes jeg, er det vigtigste i første omgang”.23 Høj 
kvalitet i hjemmeplejen er også ensbetydende med, at den enkelte hjemmehjælper 
efterlades et betydeligt rum for en fl eksibel tilpasning til den ældres vekslende behov.24

Hjemmehjælperen bør have frihed til at foretage en situationsbestemt vurdering af 
ydelsesmodtagerens aktuelle behov, således at al pleje og omsorg ikke er forudbestemt 
med afsæt i en visitation foretaget af et centralt visitationskorps.25 En hjemmehjælper 
beskriver den gode tilstand således:

“Fleksibilitet er et kodeord, når vi skal løse opgaverne for de ældre. Vi 
kender faktisk ikke ordet nej… Det kan være, en af de ældre har ytret et 
ønske om at komme på kirkegården. En læge skal måske besøges eller no-
get helt tredje. Den slags falder på plads om morgenen”.26

En forudsætning for, at hjemmehjælperne er i stand til at levere en ydelse, der tager 
højde for skiftende behov, er imidlertid, at der er afsat tilstrækkeligt med ressourcer 
til området. Har hjemmehjælperne blot den fornødne tid til at yde en ordentlig pleje, 
forbedres også arbejdsmiljøet og dermed arbejdsvilkårene. Arbejdsvilkårene er des-
uden betinget af det råderum og de beføjelser, hjemmehjælperne er udstyret med. Jo 
større fl eksibilitet, jo bedre muligheder for at levere en tilfredsstillende service og 
omsorg. Dermed forbedres også arbejdsvilkårene.27

Situationsteori
Det er kun ganske få hjemmehjælpere, der udtaler sig eksplicit om Fælles sprog 
standarden, dens effekter samt vilkårene på hjemmehjælpsområdet forud for indfø-
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relsen af Fælles sprog. Ydelsesleverandørerne sondrer således ikke mellem tiden før 
og efter implementeringen af Fælles sprog, men taler i højere grad om tiden før og 
efter indførelsen af rigide tidsskemaer, dokumentationsredskaber og stregkoder. Når 
Fælles sprog en sjælden gang er nævnt af hjemmehjælperne i de analyserede tekster, 
er det som oftest som et eksempel på en form for dokumentationsredskab.28 Det er 
i lyset af denne forståelse af Fælles sprog, at nedenstående rekonstruktion af hjem-
mehjælpernes situationsteori skal betragtes.
 Hjemmehjælpernes oplevelse af de seneste års udvikling i ældreplejen er, at feltet 
er blevet offer for en tankegang gennemsyret af et økonomisk, maskulint og profi t-
orienteret rationale.29 Penge kommer før mennesker, og rationaliseringer foretages 
på bekostning af hensynet til de ældres velbefi ndende.30 Før denne udvikling tog 
sin begyndelse, var personalet i hjemmeplejen i langt større udstrækning overladt et 
selvstændigt ansvar for at vurdere ikke blot den ældres funktionsniveau, men også 
ydelsesbehovet.31 Hvor visitationen i dag udføres af særlige visitatorer, foretog den 
enkelte hjemmehjælper tidligere en løbende og situationsbestemt vurdering af behovet 
hos ydelsesmodtageren. Beslutningskompetencen lå således tidligere i organisationens 
yderste led. Med en social- og sundhedsassistents ord:

“Jeg kan høre på vores leder, at det ikke er meningen, at vi skal bestemme 
så meget selv mere. I de første år tog jeg bare ud og gjorde det, som jeg 
syntes, der trængte til at blive gjort… [På spørgsmålet om, hvorvidt hun 
stadig kunne fi nde på at gøre det, hun mente var nødvendigt, selv om det 
ikke var aftalt i forvejen, svarede hun]… Ja, det hænder. Men det hele er 
helt forandret. Det er mere stramt nu, og jeg tror ikke, at nogle af os tør 
lade være med at støvsuge eller vaske et gulv”.32

En anden hjemmehjælper beskriver situation forud for rationaliseringer, besparelser 
og dokumentationspresset således:

Da jeg startede, jamen altså, jeg kan huske, at jeg eksempelvis stod og pak-
kede porcelæn, fordi der skulle males et sted. Og jeg kunne købe ind og 
lave mad til tre dage. Det betød meget, når duften af frikadeller bredte sig 
og vækkede appetitten. Det var livskvalitet. Det er der ikke tid til mere. Nu 
kommer maden i en bakke med køkkenfi lm over”.33

Sammenfattende beskriver hjemmehjælperne situationen før lanceringen af Fælles 
sprog – og den række af kontrolmekanismer og dokumentationsredskaber, som Fæl-
les sprog identifi ceres sammen med – som en tid præget af de værdier, som hjem-
mehjælperne forbinder med den gode tilstand på området.

Virkningsteori
De fl este i hjemmehjælpens yderste udførende led betragter Fælles sprog som et kon-
trolredskab, hvor registrering og standardisering foretages af hensyn til kommunen 
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og ikke den ældre.34 Ifølge hjemmehjælpernes programteoretiske forestillinger har 
kommunerne et overforbrug af kontrol, registrering og standardisering i ældreplejen. 
Fælles sprog bidrager desuden til en opgavemæssig fragmentering, der fremmer en 
stram og administrationstung arbejdsgang.
 I kraft af det kontrolmæssige overforbrug er både plejen og arbejdsvilkårene for 
hjemmehjælperne blevet væsentligt forringet.35 Omsorgen er ved at forsvinde, fordi 
der kun er plads til kvantifi cerbar pleje. Franskbrødsbagning, avislæsning og samtale er 
der ikke længere tid til inden for rammerne af Fælles sprog.36 Hjemmeplejen er blevet 
til en slags fabriks- og akkordarbejde uden råderum og selvstændige tanker. Den er 
blevet så standardiseret, at de ældres individuelle behov og ønsker om fl eksibilitet ikke 
længere kan imødekommes, uden at hjemmehjælperen bryder visitationsreglerne.37

 Hjemmehjælperne efterlades i et krydspres, hvor de på den ene side skal opfylde 
politikerne og skatteydernes krav om dokumentation for, hvad pengene i ældresektoren 
bruges til, mens de på den anden side har et ønske om at opfylde de ældres krav og 
behov for en individuel pleje og omsorg.38 Den prekære situation, som hjemmehjæl-
perne dermed placeres i, er både med til at forringe arbejdskvaliteten og lysten til at 
søge et job inden for ældresektoren. Det bliver derfor vanskeligere at rekruttere nye 
medarbejdere til hjemmeplejen. De pauvre udsigter for det kommende arbejdsliv afhol-
der potentielle ansatte fra at uddanne sig til og søge et job som hjemmehjælper.39

 Hvis hjemmehjælpen skal forbedres, må de ældre tilbage i centrum. Hjemmehjæl-
pen skal tilrettelægges sammen med den ældre selv, så der tages hensyn til individuelle 
ønsker og behov. Fokus skal igen rettes mod plejens omsorgsmæssige aspekter. Hvis 
denne målsætning skal realiseres, må hjemmehjælperne have mere råderum og frihed. 
Frem for alt skal politikerne og administratorerne udvise mere tillid til de ansatte og 
i større udstrækning inddrage dem i beslutningsprocessen.40

Tekstboks 7.13: Hjemmehjælpernes programteoretiske position

Hjemmehjælpernes programteoretiske position:

Normativ teori: God hjemmehjælp tager afsæt i fleksibilitet og tid til at udføre opga-
verne – herunder omsorgen – på en fagligt forsvarlig måde.

Situationsteori: Forud for indførelsen af diverse styrings- og kontrolredskaber – herun-
der Fælles sprog – var hjemmehjælpen karakteriseret ved at råde over flere ressourcer. 
Der var desuden rum for individuelle skøn.

Virkningsteori: Fælles sprog er et middel i bestræbelserne på at rationalisere produk-
tionen af hjemmeplejens ydelser. Standarden sætter uhensigtsmæssige grænser for 
fleksibilitet og medvirker til at forøge presset på hjemmehjælperne.
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7.4.2   Landspolitikernes programteoretiske positioner

De landspolitiske programteoretiske positioner vedrørende ældreplejens organise-
ring og anvendelsen af Fælles sprog er vigtige af fl ere grunde. For det første er det 
landspolitikerne, der beslutter de lovgivningsmæssige rammer for ældreområdet. For 
det andet kan Fælles sprog udgøre basis for mellemkommunale sammenligninger, 
der kan indgå som beslutningsgrundlag i landets overordnede ældrepolitik. For det 
tredje har den landspolitiske diskussion om ældrepolitik og ældrepleje, sådan som den 
føres i medierne, en vis betydning for forventningsdannelsen omkring ældreplejen 
og for arbejdsklimaet i ældreplejen. I dette projekt har det derfor været væsentligt at 
kortlægge de landspolitiske programteoretiske positioner.
 Kortlægningen af de programteoretiske positioner i det landspolitiske felt har 
imidlertid været vanskeliggjort af, at det kun i ganske få tilfælde har været muligt 
at identifi cere artikler eller andet skriftligt materiale, hvori politikerne forholder sig 
direkte til Fælles sprog. I langt størstedelen af de analyserede tekster udtaler politi-
kere på det nationale niveau sig i vage og generelle vendinger om hjemmehjælpen 
– og ældreplejen i almindelighed. På trods af at landspolitikernes forestillinger om 
effekten af Fælles sprog og de dominerende årsags-virkningskæder på området kun 
sjældent fi ndes ekspliciteret i tekst, så skal der i nedenstående gøres et forsøg på at 
(re)konstruere sådanne opfattelser og dermed en landspolitisk programteori.41 Særligt 
i forbindelse med valgkampen i 2001 var der mange landspolitiske udtalelser om æl-
drepolitik og hjemmepleje, og de synspunkter, der blev forfægtet ved den lejlighed, 
ser ifølge vore tekstanalyser ud til at gå igen i de tilbagevendende diskussioner om 
ældrepolitik.

Normative forestillinger
I normativ henseende hersker der en udbredt enighed blandt politikerne på det natio-
nale niveau om, at den gode hjemmehjælp frem for alt er karakteriseret ved fraværet 
af detailstyring og formynderisk tidsregistrering. Den gode tilstand på hjemmehjælp-
sområdet er således, ifølge de landspolitiske aktører, kendetegnet ved en høj grad 
af fl eksibilitet, hvor ydelserne tilpasses den enkelte modtagers behov.42 Omsorg og 
nærhed er værdier, der i landspolitikernes øjne bør indtage en helt central position i 
den ideelle opbygning af den kommunale ældrepleje.
 I ugerne umiddelbart før folketingsvalget den 20. november 2001 intensiveredes 
kritikken af de – påståede – rigide styringsmekanismer i ældreplejen. Den daværende 
oppositionsleder, Anders Fogh Rasmussen, erklærede således, at “systemerne er ved 
at være så stive, at mennesker ikke kan arbejde i dem. En ny regering vil stoppe dette 
regeltyranni”. Også statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtrykte ønsker om en mere 
fl eksibel indretning af området. “Vi skal gøre op med de stregkodesystemer, som blev 
indført i slutningen af fi rserne…”, bekendtgjorde han for tilhørerne på et valgmøde 
i november.43 I et interview med Information langede tidligere arbejdsminister Jytte 
Andersen (S) ligeledes ud efter den kommunale brug af tidsskemaer og den omfat-
tende kontrol af medarbejderne i hjemmehjælpen. Hun sammenkædede således direkte 
brugen af tidsskemaer med hjemmehjælpernes høje stressniveau og de mange afl ys-
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ninger.44 Den radikale socialordfører Anders Samuelsen understregede vigtigheden af, 
at ressourcerne kom tilbage til dem, der har kompetencen: Hjemmehjælperne. Ifølge 
Samuelsen er den gode hjemmehjælp karakteriseret ved kun at bruge få ressourcer på 
administration. Hjemmehjælpernes opgaver bør ikke være beskrevet ned til mindste 
detalje, da en sådan detaljerigdom blot vil animere hjemmehjælperne til kun at udføre 
de opgaver, der er beskrevet og ikke andet.45 Fleksibilitet fremhæves igen og igen 
som en positiv egenskab i hjemmehjælpen, som f.eks. når daværende socialminister 
Henriette Kjær slår til lyd for, at “det er den ældre selv, der skal bestemme, hvad hjem-
mehjælpstimerne skal bruges til”.46 Eller når formanden for Socialistisk Folkeparti 
Holger K. Nielsen foreslår, at “de, der får tildelt hjemmehjælp, får ret til fra gang til 
gang at ombytte nogle af de tildelte ydelser med andre, som borgeren har mere brug 
for i den givne situation”.47

Situationsteori
Mens det landspolitiske niveau således er præget af en udbredt konsensus, med hen-
syn til hvordan hjemmehjælpen bør organiseres, er der større uoverensstemmelser 
i spørgsmålet om, hvorfor den er blevet, som det rent faktisk er tilfældet. “Hvilke 
årsags-virkningskæder har ført til den nuværende uønskede tilstand på området?” er 
spørgsmålet, der deler vandene. Generelt er der en tendens til, at politikere til venstre 
for midten forklarer det voksende “regeltyranni” med, “at markedsorienterede princip-
per har sneget sig ind i organiseringen af ældreplejen”.48 Ifølge denne opfattelse er 
det primært udliciteringsbølgen, der har medført et pres for kontrol og registrering. 
Fordi udliciteringen af hjemmehjælpen fordrer en nøje beskrivelse og kvantifi cering 
af de ydelser og behov, der gælder for området, har kommunerne, som en nødvendig 
forudsætning for privatiseringen af hjemmehjælpsområdet, introduceret en række 
registreringssystemer.49 Særligt indførelsen af frit-valgs-ordninger har i denne udlæg-
ning ført til et hastigt voksende behov for dokumentation og administration.50 Henrik 
Dam Kristensen konstaterede således i november 2001, at “det skriger til himlen, at 
regeringen på den ene side vil privatisere og på den anden side vil gå til kamp mod 
stopuret i hjemmehjælpen. Private fi rmaer bliver jo netop nødt til at bruge stopuret, 
hvis kommunerne skal vide, hvilken vare de køber.”51

 Landspolitikerne til højre for den politiske midte fremfører heroverfor, at udlicite-
ring og privatisering ikke fører til et mere tætmasket regelværk. De betoner tværtimod 
udlicitering og “frit-valgs-ordninger” som et middel til øget fl eksibilitet. Det har, i 
det her gennemgåede materiale, ikke været muligt at fi nde borgerlige bud på, hvad 
der er årsagen til, at hjemmehjælpen i mange kommuner udsættes for en overdreven 
detailstyring. På tværs af de landspolitiske skel er der dog – ikke overraskende – ud-
bredt enighed om, at det er kommunerne, der bærer ansvaret for de utilfredsstillende 
vilkår i hjemmeplejen.52

Virkningsteori
Hvor aktørerne på det landspolitiske niveau er relativt meddelsomme, med hensyn 
til hvilke forhold der karakteriserer den efterstræbelsesværdige tilstand på feltet, er 
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der kun ganske få, der forholder sig direkte til spørgsmålet om effekten af Fælles 
sprog. Blandt de gennemgåede tekster, der rummer landspolitiske aktørers syn på 
hjemmehjælpen, er der således kun én, der udtaler sig direkte om effekten af Fælles 
sprog. I en artikel i Jyllands-Posten den 9. august 2001 kritiserer Anders Samuelsen 
Fælles sprog for at fjerne ansvaret fra den enkelte hjemmehjælper: “Det er jo håbløst, 
hvis alt er beskrevet til allermindste detalje. Så får hjemmehjælperen det indtryk, 
at hun kun må og skal gøre præcis, hvad der står og ikke mere”. Ifølge Samuelsen 
fører introduktionen af Fælles sprog endvidere til en markant voksende administra-
tiv byrde. “I dag bruger de [hjemmehjælperne, JR & MBH] op mod halvdelen af 
deres tid på administrative opgaver, hvor de ikke er ude ved de ældre”. Også Jytte 
Andersen er skeptisk med hensyn til den udstrakte brug af tidsskemaer, som i vidt 
omfang er relateret til indførelsen af Fælles sprog. Den tidligere arbejdsminister 
vurderer således tidsregistreringen som en væsentlig årsag til den megen stress og de 
mange afl ysninger i hjemmeplejen. Uden eksplicit at nævne Fælles sprog, er det den 
samme holdning, der skinner igennem i broderparten af de resterende tekster, hvor 
landspolitiske aktørers synspunkter er gengivet. At der på det landspolitiske niveau 
ikke er formuleret en veludviklet virkningsteori i tilknytning til Fælles sprog kan dog 
næppe undre. Den nationalpolitiske beslutningsproces er således ikke befattet med 
hjemmehjælpens konkrete udførelse, men udelukkende med overordnede beslutninger 
med tilknytning til området.

Tekstboks 7.14: Landspolitisk programteoretisk position

Landspolitisk programteoretisk position:

Normativ teori: Den gode hjemmehjælp er fleksibel, rummer et omsorgselement og 
er tilpasset individuelle behov.

Situationsteori: Uenighed. Privatisering og frit valg henholdsvis fremmer (Venstre) 
eller står i vejen for (Socialdemokratiet) målet om den gode, omsorgsfulde, fleksible 
hjemmehjælp.

Virkningsteori: Stort set fraværende – dog et par ansatser, der vurderer Fælles sprog 
negativt: Et middel til kontrol, der fjerner ansvaret fra hjemmehjælperen og fører til 
uhensigtsmæssig megen administration.

7.4.3   Lokalpolitikernes programteoretiske positioner

I modsætning til politikerne på det nationale niveau har de kommunalpolitiske aktø-
rer en langt mere konkret interesse i, hvilke effekter introduktionen af Fælles sprog 
har haft. Hvor folketingspolitikerne således er involveret i beslutningsprocesser, der 
sætter de overordnede lovgivningsmæssige rammer for kommunernes organisering 
af hjemmehjælpen, så deltager kommunalpolitikerne i beslutningsprocesser, der 
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fører til den konkrete udmøntning af plejen. Det er i kommunerne, at der træffes 
afgørelse om serviceniveau og ydelsesomfang. Og det er også her, at fi nansieringen 
af hjemmehjælpen skal oppebæres. Netop fordi Fælles sprog fra undfangelsen var 
tænkt som et styringsredskab for kommunalpolitikere og administrative ledere, er 
der grund til at forvente, at disse aktører har en mere veludviklet virkningsteori 
i forhold til Fælles sprog standarden end de landspolitiske aktører. Det er i vid 
udstrækning også tilfældet. I nærværende sammenhæng er den kommunalpolitiske 
programteori af særlig interesse, fordi den i høj grad har været dagsordenssættende i 
forbindelse med udviklingen af Fælles sprog. De programteoretiske vurderinger, der 
fremsættes i aviser og tidsskrifter, er imidlertid i vidt omfang i overensstemmelse 
med de programteoretiske positioner, vi analyserede i kapitel 5. Den programteori, 
der fremstilles i kapitel 5, er i det store og hele identisk med de programteorier, 
lokalpolitikere fremfører i den offentlige debat. Vi vil derfor her begrænse os til 
en præsentation af det komprimerede display, vi har analyseret os frem til gennem 
tekstanalyserne.53

Tekstboks 7.15: Lokalpolitisk programteoretisk position

Lokalpolitisk programteoretisk position:

Normativ teori: Den gode hjemmehjælp er ensartet, præget af effektiv ressourcean-
vendelse, gennemskuelig og fleksibel. 

Situationsteori: Fraværet af gennemsigtighed har gjort området ustyrligt.

Virkningsteori: Fælles Sprog er et ledelsesværktøj, der gør det nemmere at sikre gen-
nemskuelig, dokumenterbar og ensartet hjemmehjælp. 

7.4.4   Brugernes programteoretiske positioner

Ikke overraskende er hjemmehjælpsmodtagerne den gruppe af aktører, der i mindst 
udstrækning udtaler sig om brugen og effekterne af Fælles sprog. Det har således kun 
været muligt at identifi cere få tekster, der rummer beskrivelser af ydelsesmodtagernes 
forventninger til den måde, hvorpå Fælles sprog påvirker hjemmehjælpsområdet. Når 
de ældres holdninger til hjemmehjælpen er gengivet i aviser og fagtidsskrifter, er 
fokus i helt overvejende omfang rettet mod, hvilke elementer der karakteriserer den 
“gode” hjemmehjælp. På trods af at brugernes syn på Fælles sprog kun sjældent er 
ekspliciteret i tekst, vil vi i nedenstående forsøge at rekonstruere en programteoretisk 
forestilling med gyldighed for Fælles sprog. Fordi brugernes opfattelse af hjemme-
hjælpens væsentligste karakteristika kun sjældent er at genfi nde i skriftligt materiale, 
bygger nedenstående i vid udstrækning på udtalelser formuleret af den væsentligste 
af de ældres interesseorganisationer, Ældre Sagen, der ved fl ere lejligheder har udtalt 
sig om effekten af standardiseringer og tidsmålinger.
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Normativ teori
Når de ældre brugere af hjemmehjælpen skal karakterisere den “gode” hjemmehjælp, 
er der navnlig tre forhold, der går igen i beskrivelsen: Mere tid, kontinuitet i plejen 
(samme hjemmehjælper) og fl eksibilitet. For størstedelen af de ældre, der udtaler sig 
om den kommunale hjemmehjælp, er det et kardinalpunkt, at de bliver visiteret til 
det antal hjemmehjælpstimer, der opfylder deres oplevede behov. Et ofte gentaget 
synspunkt er, at hjemmehjælperen skal have tid til ikke blot de praktiske opgaver, 
men også til samvær og omsorg.54 “Generelt synes jeg bare, at det er ærgerligt, at de 
ikke har den smule tid til at sidde ned og drikke en kop kaffe eller te og snakke med 
dem, de besøger”, som en bruger fra København formulerer ønsket.55

 Et andet ofte fremført synspunkt er, at hjemmehjælpen bør være kendetegnet ved få 
udskiftninger i personalet. De ældre lægger stor vægt på, at det er den samme person, 
der træder ind i deres hjem og varetager hjemmehjælpsfunktionen.56 Udover at skabe 
tryghed hos den ældre så forventes en høj grad af kontinuitet også at have en forebyg-
gende effekt. Med Ældre Sagens politiske koordinator Olav Felbos formulering: “En 
fast hjemmehjælper betyder blandt andet, at sygdomme kan forebygges eller tages i 
opløbet, fordi hjemmehjælperen kender den ældre og vil observere ændringer”.57

 Endelig omfatter den gode hjemmehjælp, ifølge brugerne, også en betydelig grad 
af fl eksibilitet. Der skal være mulighed for og plads til, at hjemmehjælperen fra dag 
til dag kan tilpasse hjælpen, så den svarer til den ældres aktuelle behov. Derfor er 
fl ere ældre også kritiske over for et system, der har fastsat ydelsen i timer og minutter 
forud for tidspunktet for ydelsesleveringen. “Desværre passer ordet samlebåndsarbejde 
godt på det, som hjemmehjælperne laver, og det, de ældre får” udtalte Ældre Sagens 
administrerende direktør Bjarne Hastrup i januar 2004.58 Tanken om at standardisere 
og systematisere aktiviteterne i hjemmeplejen har ikke megen klangbund hos de ældre. 
Som formanden for Ældre Sagen i Århus formulerede det i januar 2001: “Der, hvor kæ-
den hopper af, er hvor ældreplejen generelt er meget regelstyret. Det er stive systemer 
uden fl eksibilitet. I nogle kommuner er man begyndt at lade de ældre selv bestemme 
over en del af hjemmehjælpstiden, og det kunne man også godt i Århus”.59

Situationsteori
Broderparten af den del af de ældre, hvis synspunkter når frem til den skrevne presse 
eller fagtidsskrifterne, er kritiske over for den udvikling hjemmehjælpsområdet har 
undergået de seneste ti år. Tiden er blevet knappere, fl eksibiliteten presset af rigide 
systemer, og fl ere ældre oplever, at et stadigt voksende antal hjemmehjælpere passerer 
gennem deres stuer.60 En væsentlig årsag, til at hjemmehjælpsområdet fungerede mere 
hensigtsmæssigt tidligere, er ifølge fl ere ældre samt Ældre Sagen, at feltet ikke i samme 
udstrækning som i dag var præget af en effektivitets- og managementtankegang. Sam-
menlignet med situationen anno 2004 var hjemmehjælpen tidligere kendetegnet ved en 
større grad af ressourcerigelighed, hvilket gav hjemmehjælperne bedre tid og dermed en 
bedre pleje og omsorg.61 Når der, som i forbindelse med Ældrepakken fra 2002, afsættes 
midler til en forbedring af hjemmehjælpen, så anvender kommunerne ikke de tilførte 
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ressourcer på fornuftig vis. Ifølge Ældre Sagen bruges pengene på administration, mens 
de ældres egentlige ønsker om kontinuitet og mere tid ikke honoreres.62

Virkningsteori
I det skriftlige materiale vi har gennemgået i forbindelse med nærværende tekstana-
lyse, er vi ikke stødt på udtalelser fra ældre hjemmehjælpsmodtagere, der har eksplicit 
adresse til Fælles sprog standarden og brugen af denne. Nedenstående bygger således 
på Ældre Sagens syn på Fælles sprog og brugen af standardiseringsinstrumenter.
 På trods af at fl ere af de ældres interesseorganisationer tegner et dystert billede af, 
hvorledes ældreområdet i almindelighed og hjemmehjælpen i særdeleshed har udviklet 
sig det seneste årti, så er synet på dokumentationsredskaber som Fælles sprog ikke 
entydigt negativt. Det afgørende for de ældre er således, hvilke målsætninger redskabet 
skal tjene til at realisere. På den ene side anerkender Ældre Sagen, at der er en risiko 
for, at Fælles sprog bruges til at gennemføre besparelser og effektiviseringer på om-
rådet – ofte på bekostning af fl eksibiliteten i hjælpen – men samtidig medgiver Ældre 
Sagens politiske koordinator Olav Felbo, at anvendes Fælles sprog hensigtsmæssigt, 
kan det skabe grundlag for en hjemmehjælp, der i videre udstrækning korresponderer 
med brugernes behov. Det er med andre ord ikke Fælles sprog som sådan, men en 
bestemt brug af redskabet, der har ført til forringelser af hjemmeplejen:

Vi har set en del eksempler på, at Fælles sprog er blevet brugt meget ske-
matisk, men anvendt rigtigt tvinger Fælles sprog II den enkelte visitator 
til at få oplysninger på en række områder. Dermed håber vi, at nogle af de 
visitationer, der foregår for hurtigt, bliver fanget. Faren ved Fælles sprog 
er på den anden side, at det fortsat vil være det tekniske, som overskygger 
den helhedsprægede vurdering.63

Det er dog ikke alle, der deler denne opfattelse af Fælles sprog redskabet. Tidligere 
socialminister, overvismand og nuværende medlem af Pensionist- og Ældrerådet i 
Næstved Kommune, Bent Rold Andersen, beskriver således Fælles sprog som et 
redskab, der understøtter “service-managementkulturens” udbredelse i den danske æl-
drepleje. Bent Rold Andersen beskriver service-managementkulturen som et tankesæt, 
der har vundet indpas i de danske kommuner – og navnlig i ældreplejen – siden midten 
af 1980’erne. Det er først og fremmest kendetegnet ved et ønske om effektivitet og 
økonomisk rationalitet. Alt sammen på bekostning af hjemmehjælpens bløde værdier. 
Ifølge Rold Andersen har introduktionen af Fælles sprog ført til, at det faglige skøn, 
som hjemmehjælpen tidligere blev tildelt med afsæt i, er afl øst af en række objektive 
standarder. Væsentlige parametre som motivation, rollebevarelse, netværksskabelse 
og netværksfastholdelse kommer dermed ikke til at indgå i den vurdering, der skal 
danne afsæt for tildelingen af hjemmehjælp. Resultatet er en visitation, der bygger på 
en række utilstrækkelige kategorier, og ikke et kvalifi ceret fagligt skøn.64 Hvor Ældre 
Sagens anke således ikke er rettet mod selve Fælles sprog redskabet, men brugen af 
det, så er Bent Rold Andersens kritik møntet på redskabet i sig selv.65
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Tekstboks 7.16: Brugernes (primært repræsenteret ved ældresagen) programteore-
tiske position

De ældres programteoretiske position:

Normativ teori: God hjemmehjælp bygger på fleksibilitet, tilstrækkelig tid og konti-
nuitet.

Situationsteori: Forud for indførelsen af diverse dokumentationsredskaber – herunder 
Fælles sprog – var hjemmehjælpen karakteriseret ved at råde over flere ressourcer. Der 
var større personalemæssig kontinuitet før introduktionen af dokumentationsredskaber.

Virkningsteori: Uenighed. Én virkningsteori beskriver Fælles sprog som et neutralt 
redskab, der er blevet misbrugt af kommunerne (ældresagen). En anden virkningsteori 
tilskriver selve redskabet – og ikke blot brugen af det – en række negative egenskaber 
(Rold Andersen).

7.5 Sammenfatning og perspektiverende drøftelse af resultater

Vi har i dette kapitel gennemført en bred interessent evaluering, der har fokuseret på 
programteoretiske vurderinger af Fælles sprog og ældreplejens organisering. Interes-
sent evalueringen har baseret sig på fokusgruppeinterview og tekstanalyser, der har 
ført frem til kondenserede displays af de forskellige aktørgruppers programteoretiske 
positioner. Vi har inddraget syv interessentgrupper i analyserne:
1 Visitatorer (fokusgruppeinterview og tekstanalyser)
2 Gruppeledere (fokusgruppeinterview)
3 Socialdirektører (fokusgruppeinterview)
4 Hjemmehjælpere (tekstanalyser) (udtaler sig ikke/sjældent om Fælles sprog)
5 Landspolitikere (tekstanalyser) (udtaler sig ikke/sjældent om Fælles sprog)
6 Lokalpolitikere (tekstanalyser)
7 Brugere af hjemmeplejen (tekstanalyser) (udtaler sig ikke/sjældent om Fælles 

sprog)

For alle grupper har vi konstrueret et display med kernen i deres programteoretiske 
positioner, men det er gjort med forskellig detaljeringsgrad. Vi opfatter de tre øverste 
grupper – visitatorer, gruppeledere og socialdirektører – som repræsentanter for de 
primære brugere af Fælles sprog. På grundlag af vore forskellige undersøgelser af 
Fælles sprog og ældreplejens organisering har vi konstateret, at det er disse tre grup-
per, der, i prioriteret rækkefølge, har det mest indgående kendskab til Fælles sprog og 
dets virkning på ældreplejens organisering. Vi har derfor prioriteret disse tre grupper 
højest i vore analyser og har udarbejdet et detaljeret display af deres programteoretiske 
vurderinger. Dette kan opfattes som en slags brugerevaluering af Fælles sprog. I afsnit 
7.5.1 nedenfor sammenfatter vi de væsentligste resultater fra denne analyse.
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 De øvrige aktørgrupper er medtaget i analysen, fordi de er helt centrale aktører i 
ældreplejens organisering, om end de, med undtagelse af lokalpolitikerne, ikke har 
det store kendskab til, og stort set ikke udtaler sig om, Fælles sprog. På baggrund af 
disse aktørgruppers udtalelser i den offentlige debat, der foregår i aviser og tidsskrifter, 
om ældreplejens organisering har vi rekonstrueret disse gruppers programteoretiske 
vurderinger af Fælles sprog. På baggrund af disse analyser har vi udarbejdet et display 
for hver af grupperne, der sammenfatter deres positioner i overskriftsform. Dette kan 
opfattes som en slags interessentevaluering af Fælles sprog. I afsnit 7.5.2 nedenfor 
sammenfatter og drøfter vi de væsentligste resultater fra disse analyser.

7.5.1   Sammenlignende analyse af visitatorernes, gruppeledernes og 
socialdirektørernes programteoretiske positioner

Vi indledte dette kapitel med at konstatere, at kapitlet indeholder en bredt anlagt 
interessentevaluering af Fælles sprog bestående af dels en brugerevaluering og dels 
en evaluering fra en række andre centrale aktørgrupper.
 I afsnit 7.1 til 7.3 har vi analyseret de programteoretiske vurderinger, som de tre 
primære brugergrupper af Fælles sprog har udviklet. I dette afsnit sammenfattes bru-
gerevalueringsdelen med en sammenligning af ligheder og forskelle i de tre gruppers 
vurderinger. Analysen belyser tre spørgsmål:
1 Hvilke programteoretiske vurderinger er gennemgående hos alle de tre brugergrup-

per?
2 Hvilke ulemper ved Fælles sprogs nuværende funktionsmåde fremhæves af alle 

tre grupper?
3 Hvilke særlige forhold fremhæves af enkelte af de tre grupper, uden at det modsiges 

af de andre?

7.5.1.1 Hvilke programteoretiske positioner er gennemgående hos alle de tre 
brugergrupper?

Først og fremmest er visitatorer, gruppeledere og socialdirektører enige om, at Fælles 
sprog, sammen med en række andre tiltag inden for ældreplejen, har betydet en væsent-
lig standardisering af visitationsprocessen og afgørelsen, og at dette er et væsentligt 
fremskridt, i forhold til hvordan det foregik før Fælles sprog. Der er i højere grad 
en sammenhæng mellem det, behov brugerne har, og de ydelser, brugerne får. Der 
er mindre person- og traditionsafhængige forskelle inden for den enkelte kommune 
mellem de ydelser, brugeren får, og det behov, man, via funktionsvurderingen, kan 
konstatere, at brugeren har. Derimod vurderes det, at der stadig er store mellemkom-
munale forskelle.
 For det andet er de tre grupper grundlæggende af den fælles opfattelse, at der er 
en til tider vanskelig balancegang mellem minutiøs overholdelse af visitationsafgø-
relsens løfter og fl eksibel tilpasning til varierende behov og ønsker. Der er således 
enighed om, at man i ældreplejen bør efterstræbe at gøre begge dele. Opmærksomhe-
den på en balancegang mellem standardisering og individualisering, mellem effektiv 
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overholdelse af visitationsafgørelse og fl eksibel tilpasning til ønsker og varierende 
behov, som blev analyseret i kapitel 4, er fremtrædende hos alle tre aktørgrupper. 
Undersøgelsen tyder således på, at alle tre aktørgrupper oplever at leve med det di-
lemma, som er skitseret tydeligst i socialdirektørernes situationsteori: politikerne og 
befolkningen vil både på den ene side have effektivitet, dokumentation, af at løfter 
holdes, samt af at der leveres værdi for skattekronerne og på den anden side have 
stor fl eksibilitet og autonome hjemmehjælpere. I denne balancegang er der dog nok 
en tendens til, at gruppelederne mener, der lægges alt for meget vægt på kontrol og 
for lidt på fl eksibilitet, mens socialdirektørerne er mere tilbøjelige til at se de positive 
sider ved kontrolsystemerne.
 For det tredje er der i de tre aktørgrupper enighed om, at Fælles sprog, i sammen-
hæng med udviklingen af IT-systemerne og indførelsen af en central visitationsenhed, 
primært fremmer den ene side i ovenstående balancegang. Fælles sprog bidrager til 
effektivitet, dokumentation af at løfterne holdes, og af at der leveres værdi for skat-
tekronerne, mens Fælles sprog ikke bidrager til øget fl eksibilitet – den må sikres på 
anden vis – eksempelvis gennem en styrkelse af medarbejdernes faglige selvværd og 
mod til at turde træffe selvstændige faglige beslutninger.
 For det fjerde fremhæves der i alle tre grupper en glæde ved bedre at kunne do-
kumentere, hvilke ydelser der leveres inden for hjemmeplejen. Det har været en kilde 
til frustration, at man ikke klart kunne gøre præcist rede for, hvad pengene blev brugt 
til, og hvilke konsekvenser det ville få, hvis man fi k en million mere eller mindre.
 For det femte er der enighed om, at Fælles sprog, sammen med IT-systemerne og 
en række andre tiltag, har bidraget til at skabe større sammenhænge mellem servicelov, 
kvalitetsstandarder, visitationsafgørelse og faktisk udført hjemmepleje. Denne større 
sammenhæng ses som et klart fremskridt i ældreplejens organisering.

7.5.1.2 Hvilke ulemper ved Fælles sprogs nuværende funktionsmåde 
fremhæves af alle tre grupper?

Først og fremmest er alle tre grupper enige om, at Fælles sprog ikke er særligt veleg-
net til gruppen af komplekse ældre, der af den ene eller anden årsag er lidt specielle. 
Fælles sprog fungerer bedst til det store fl ertal af ældre, der er relativt “lette” og i en 
eller anden forstand tilhører normalgruppen. Gruppen af komplekse ældre vurderes i 
øvrigt at vokse i disse år, hvilket forstærker problemet. Det betyder blandt andet, at 
Fælles sprog kun anvendes i begrænset omfang på plejehjem og i beskyttede boliger. I 
relation hertil må det være relevant at bemærke, at funktionsevnebeskrivelserne i såvel 
Norge som England (se kapitel 3) har betydeligt fl ere kategorier end i Fælles sprog.
 For det andet er der også i alle tre grupper en opmærksomhed på, at Fælles sprog 
ikke er særligt velegnet til visitering til aktiv pleje, såsom trænings- og hjælpemid-
deldelen af ældreplejen. Der er behov for en opprioritering af kategorier til beskrivelse 
af de aktive elementer i ældreplejen. Her tænkes ikke kun på træningsdelen, men 
også på “guidning” (hjælp til selvhjælp) i hverdagssituationer, der kan opfattes som 
en slags vedligeholdelsestræning udført af den enkelte hjemmehjælper.
 For det tredje er der i de tre brugergrupper enighed om, at Fælles sprog, i sam-
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menhæng med IT-systemernes indførelse og andre styringstiltag, har medført, at 
der lægges beslag på fl ere ressourcer til administration end tidligere. Den styrkede 
dokumentation og kontrol har således ikke været gratis.

7.5.1.3 Hvilke forhold fremhæves af en eller to af de tre grupper, uden at det 
modsiges af de andre?

Først og fremmest springer socialdirektørernes interesse for Fælles sprogs mulighed 
for at bidrage til ledelsesinformationssystemet i kommunen i øjnene. Det handler både 
om en bedre intern styring og om mulighederne for i fremtiden at anvende Fælles sprog 
data til mellemkommunale sammenligninger. Her er der imidlertid ikke enighed blandt 
socialdirektørerne. Nogle mener, at Fælles sprog først og fremmest er et visitations-
redskab, som ikke er velegnet til ledelsesinformation, mens andre mener at have gavn 
af oplysninger genereret på grundlag af Fælles sprog data i deres ledelsesarbejde. I de 
kommuner, hvor dette er tilfældet, anvendes data om generelle tendenser i udviklingen 
af de ældres behov, samt data om de ydelser kommunen leverer med de til rådighed 
stående midler. Disse data anvendes til sammenligning af kommunernes forskellige 
distrikter, til planlægning af indsatsen og til dokumentation over for politikerne.
 Der foregår også, i nogle kommuner, et samarbejde om at udarbejde sammen-
lignelige opgørelser på basis af Fælles sprog kategorier. Dette giver dog generelt 
problemer på grund af forskellig praksis i kommunerne i den præcise anvendelse 
af Fælles sprogs kategorier. Dette bekræfter det generelle indtryk fra denne under-
søgelse. Mens den interne kommunale anvendelse i væsentlig grad er standardise-
ret, om end der til stadighed foregår opstramninger, så er den mellemkommunale 
standardisering af anvendelsen ikke konsekvent. Dette er, efter vor opfattelse, en 
konsekvens af den manglende anvendelse af data til sammenligninger (se kapitel 
4 og 6) og af fraværet af en standardiseringsorganisation, der påtager sig ansvaret 
for at sikre denne standardisering. Mens KL har været effektive til at udvikle og 
sprede Fælles sprog, så har de ikke prioriteret at sikre en ensartet anvendelse på 
tværs af kommuner. Dette hænger efter vor vurdering sammen med KL’s generelle 
rolle i forhold til kommunerne – KL kan servicere og anbefale, men kan vanskeligt 
påbyde en bestemt praksis, fordi dette strider mod det kommunale selvstyre og drejer 
organisationen i retning af en myndighedsopgave, der er vanskeligt forenelig med 
dens idégrundlag.
 Denne opfattelse bekræftes i fokusgruppeinterviewene med socialdirektørerne. 
Ifølge de deltagende socialdirektørers vurdering er forudsætningen for udviklingen af 
pålidelige indikatorer til mellemkommunale sammenligninger inden for ældreområdet, 
at en statslig myndighed går ind og sikrer denne. Det kunne eksempelvis, som det er 
tilfældet i Norge, være en opgave for den sociale servicestyrelse i samarbejde med 
Danmarks Statistik.
 Hvis man på nationalt plan vælger at prioritere denne opgave, er det, efter so-
cialdirektørernes opfattelse, vigtigere med få relevante valide data end med mange 
indikatorer, som ikke er pålidelige. Mere detaljerede opgørelser kan udvikles på 
mellemkommunal basis.
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For det andet er der blandt visitatorer og gruppeledere enighed om, at det nuværende 
Fælles sprog giver et for statisk billede af de ældres funktionsevne. I en fremtidig 
udvikling af Fælles sprog bør de ældre brugeres funktionsevne beskrives mere dyna-
misk, således at der kan fastlægges nogle mål for indsatsen over for de ældre. En del 
kommuner fastlægger allerede sådanne målsætninger med indsatsen, men opgaven 
bør inkluderes i Fælles sprog.

7.5.2   Perspektiverende drøftelse af interessenternes programteoretiske 
positioner

Når man sammenligner de fi re programteoretiske vurderinger af Fælles sprog og 
ældreplejens organisering, der er analyseret i afsnit 7.4, tegner der sig overordnet et 
tydeligt billede af to modsatrettede opfattelser.
 Disse to modsatrettede opfattelser er nøje forbundet med det generelle dilemma i 
ældreplejens organisering, som vi har redegjort for i kapitel 4 og 5, og som blev tyde-
ligst formuleret af socialdirektørerne tidligere i kapitlet: politikerne og befolkningen 
vil både på den ene side have effektivitet, dokumentation, af at løfter holdes, samt af 
at der leveres værdi for skattekronerne, og på den anden side have stor fl eksibilitet 
og autonome hjemmehjælpere.
 Der er en gruppe interessenter, der idylliserer den tid, hvor ældreplejen ikke var 
underlagt en stram regel- og ressourcestyring, og der er en gruppe interessenter, som 
forsvarer og argumenterer for nødvendigheden af den generelle udvikling i retning 
af mere strømlinede styringssystemer, der er foregået siden midten af 1990’erne.
 Det er først og fremmest de lokalpolitikere, der ytrer sig om problemstillingen 
i offentlige medier, der forsvarer og argumenterer for udviklingen. Her er de i fuld 
overensstemmelse med visitatorer og socialdirektører og i lidt mindre grad med grup-
pelederne. Det dilemma, som aktørerne i det kommunale ledelsessystem oplever at stå 
i, er formuleret klart og skarpt af SF-rådmand Villy Larsen (Odense) som et svar på 
en leder i Fyens Stiftstidende: “Lederskribenten kan udmærket have ret i påstanden 
om, at omsorg og stregkoder går dårligt i spænd sammen – modsat bør samme leder 
erindre sig, at dette område i Odense Kommune koster ca. 375 mio. kr. pr. år, og at 
alle (byråd, Kommunernes Landsforening og Folketinget) har krævet, at vi skal kunne 
styre økonomien i dette store og dyre område. Altså – gode råd og ideer om, hvordan 
omsorg og økonomistyring går hånd i hånd, modtages gerne.”66

 De tre øvrige interessentgrupper – hjemmehjælperne, landspolitikerne og brugerne 
– idylliserer i varierende grad det fravær af hierarkisk styring af indholdet af ældreple-
jens ydelser, som i vidt omfang kendetegnede perioden frem til midten af 1990’erne 
(se kapitel 2 og 5). Dette hænger, efter vor opfattelse, delvist sammen med, at de 
ikke oplever betydningen af kraftige ressourcerestriktioner i så høj grad, og derfor 
kan tillade sig at lægge mere entydigt vægt på den fl eksibilitet og individualisering i 
hjemmeplejen, som de fl este ønsker.
 Hjemmehjælpernes frustration over detailstyring, kontrol og oplevelse af doku-
mentationsmani er på ingen måde enestående i den offentlige sektor. Ældreplejens 
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styringsmæssige udvikling afspejler en generel tendens, der med varierende styrke er 
slået igennem i det meste af den offentlige sektor – en tendens der, af en del ansatte, 
opleves som i bedste fald spild af tid og ressourcer.
 Brugernes oplevelse, især repræsenteret ved Ældresagen, er forståelig. Når alt 
kommer til alt er der tale om en gratis ydelse, som man værdsætter, og derfor gerne 
vil modtage mest muligt af. Her er der tale om en legitim argumentation for at få en 
størst mulig del af den samfundsmæssige kage, som skal deles. En argumentation der 
kan bidrage til den dynamiske videreudvikling af kvaliteten i ældreplejen.
 For landspolitikernes vedkommende er der efter vor vurdering i nogen grad tale 
om, at man profi lerer sig på et område, hvor man ikke står med det direkte økonomiske 
ansvar. De samme politikere argumenterer i samme periode således for skattestop 
eller i hvert fald stram økonomistyring. I offentlige debatter står politikerne, men især 
landspolitikerne, i et politisk beslutningsproblem (Jørgensen & Mouritzen 2001, 20) 
vedrørende udgiftsstyring, der kan formuleres på følgende vis (Jørgensen 1981): 

“1 Det er populært at ville spare generelt, dvs. uspecifi ceret
 2 Det er farligt at spare konkret
 3.  Det er populært at sætte konkrete aktiviteter i gang”

Problemstillingen gælder i udpræget grad på ældreområdet, hvor der er tale om store 
vælgergrupper og store offentlige udgifter. I politiske valgkampe, som de seneste to 
i 2001 og 2005, vil man således sjældent se landspolitikere stå frem og forsvare de 
konkrete økonomiske prioriteringer på ældreområdet, som kommunalpolitikerne har 
ansvaret for.

Ovenstående perspektivering af de fi re gruppers positioner yder næppe retfærdighed 
over for alle nuancerne i de programteoretiske positioner, men den fungerer som et 
oplæg til det, der efter vores mening er den centrale generelle problemstilling i æld-
replejens organisering. På den ene side må de kontrol- og kommunikationssystemer, 
der opbygges, kunne levere bidrag til dokumentation og beslutningsgrundlag. På den 
anden side må disse systemer ikke blive så rigide, at de ødelægger fl eksibiliteten og 
tilpasningsdygtigheden i den konkrete opgaveløsning. Hensynet til på den ene side 
effektivitet, dokumentation, af at løfter holdes, og af værdi for skattekronerne, og på 
den anden side et fl eksibelt og selvstændigt arbejdende plejepersonale må ikke blive 
et enten eller – det bør blive et både og.

Noter

 1 Undersøgelsens validitetsbegreb bygger på Maxwell (1996, 86-98), der defi nerer det som “kor-
rektheden eller troværdigheden af en beskrivelse, konklusion, forklaring, fortolkning eller anden 
form for redegørelse” (s. 87). Med intern validitet menes overensstemmelse mellem de data, 
undersøgelsen har genereret, og de konklusioner, der drages på denne baggrund. Begrebet står 
i kontrast til ekstern validitet, der vedrører spørgsmålet, om undersøgelsens konklusioner kan 
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8. Opdagelser og konklusioner

“Taxonomy, classifi cation, inventory, catalogue and statistics are paramount strategies 
of modern practice. Modern mastery is the power to divide, classify and allocate – in 
thought, in practice, in the practice of thought and in the thought of practice.”

Zygmunt Bauman 1991 s.15

Her i det afsluttende kapitel sammenfattes undersøgelsens resultater, og en række kon-
klusioner drages. Kapitlet indledes med en opsummering af undersøgelsens vigtigste 
opdagelser (8.1). Opsummeringen følger undersøgelsens problemstilling, der indled-
ningsvis præsenteres og kan læses som et resumé af forskningsprojektets vigtigste 
resultater. I forlængelse heraf forsøger vi (8.2) at drage en række konklusioner om 
den mest hensigtsmæssige fremtidige udvikling af Fælles sprog og dets anvendelse i 
ældreplejens organisering. Afslutningsvis drøftes Fælles sprog II i lyset af undersø-
gelsens resultater og konklusioner.

8.1 Sammenfatning af undersøgelsens vigtigste opdagelser

I kapitel 1 blev undersøgelsens genstandsfelt og problemstillinger klarlagt, og de 
teoretiske og metodiske tilgange skitseret. Det overordnede formål med undersøgelsen 
af Fælles sprog har været at skaffe viden om den mest hensigtsmæssige fremtidige 
udvikling af Fælles sprog og dets anvendelse i ældreplejens organisering. I forlæn-
gelse af dette overordnede formål er en bredt anlagt evaluering blevet projekteret og 
gennemført, hvor tre deltemaer er blevet belyst:
1. Historie: Hvordan er Fælles sprog vokset frem, og hvordan har det udviklet sig, 

siden det startede op?
2. Anvendelse: Hvordan og af hvem bruges Fælles sprog og data genereret ved hjælp 

af Fælles sprog på nuværende tidspunkt?
3. Udviklingspotentiale: Hvordan kan Fælles Sprog og dets anvendelse i ældreplejens 

organisering yderligere udvikles til at bidrage til at forbedre ældreplejen i den 
offentlige sektor?

Vi vil disponere den følgende sammenfatning efter ovenstående tre problemstillinger. 
I grove træk kan man sige, at spørgsmålet om Fælles sprogs og ældreplejens historie 
er blevet undersøgt i kapitel 2, som derfor udgør grundlaget for afsnit 8.1.1. Spørgs-
målet om Fælles sprogs nuværende anvendelse er hovedsageligt blevet analyseret i 
kapitel 6, som derfor udgør grundlaget for afsnit 8.1.2. Derimod har samtlige kapitler 
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i bogen bidraget med perspektiver på spørgsmålet om, hvordan Fælles sprog og dets 
anvendelse i ældreplejens organisering kan blive yderligere forbedret i de kommende 
år. Sammenfatningen af disse perspektiver vil tage form af en punktvis uddragning 
af centrale pointer fra de forskellige kapitler.

8.1.1  Dansk ældreomsorgs lange og korte historie

I kapitel 2 blev Fælles sprogs udvikling og spredning analyseret i den bredere kon-
tekst, som ældreomsorgens historiske udvikling over de seneste 120 år udgør. Den 
historiske analyse blev gennemført i tre dele: ældreomsorgens lange historie fra 1890 
til 1980, dens korte historie fra 1980 til 2004, samt udviklingshistorien for et fælles 
sprog i ældreplejen fra 1994 til 2004.
 Dansk ældreomsorgs lange historie 1890-1980 er samlet set kendetegnet ved – først 
en langsom og senere accelererende – overfl ytning og udbygning af velfærdsopgaver 
fra en relativt begrænset ældreomsorg, der primært blev varetaget af familien, til en 
mere omfattende ældreomsorg, primært i form af ældrepleje, som varetages af ud-
dannet personale ansat i den offentlige sektor. Kimen til denne udvikling blev lagt i 
Estrup-reformen i slutningen af 1800-tallet og kulminerede i Danmark i 1970’ernes 
kraftige udbygning af velfærdsstaten.

Figur 8.1: Dansk ældreomsorgs lange historie

Note: Figuren illustrerer tre forhold: for det første at ældreomsorgen og ældreplejen, indikeret ved 
samfundsopgavens andel af BNP, er blevet mere omfattende i perioden. For det andet at ældreplejens
andel af samfundets ældreomsorg er blevet mere omfattende. For det tredje at hjemmeplejen er kom-
met til som en væsentlig del af ældreplejen. I 1949 vedtages lov om husmoderafl øsning, og i 1958 
lovliggøres varig hjemmehjælp. Cirklernes størrelse angiver en omtrentlig tendens, ikke de præcise 
proportioner i forholdet mellem funktionerne.
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Dermed var der etableret en dansk version af den særlige skandinaviske velfærds-
statsmodel, der adskiller sig fra andre velfærdsstatsregimer ved i relativt høj grad 
at basere sig på velfærdsydelser fi nansieret, organiseret og leveret af den offentlige 
sektor. Udviklingen er illustreret grafi sk i fi gur 8.1. Det er den del af ældreomsorgen, 
der udgøres af hjemmeplejen, som Fælles sprog primært er udviklet til at beskrive.
 Dansk ældreomsorgs korte historie 1980 – 2004 er generelt præget af en ombygning 
snarere end en udbygning af ældreplejen i Danmark. Mens perioden fra 1950’erne og 
frem til 1980 kan betegnes som en udpræget vækstperiode, hvor ældreplejen generelt 
og hjemmeplejen specifi kt udbygges kraftigt, så er væksten i ældreplejen i perioden 
fra 1980 til 2004 betydeligt mindre omfattende, om end den fortsætter. Den korte 
historie om udviklingen i den danske ældrepleje er, som den lange, nært beslægtet 
med generelle ændringer i organiseringen af den danske velfærdsstat. Hvor perioden 
indtil 1980, navnlig 1960’erne og 1970’erne, var karakteriseret ved opbygningen af 
en skattefi nansieret, offentlig servicesektor, så har de seneste årtier været præget af 
en opbremsning af væksten i de offentlige aktiviteter og en begyndende ombygning 
af allerede eksisterende offentlige serviceorganisationer.
 Mens plejehjem nedprioriteres – i 1987 vedtog folketinget således at stoppe op-
førelsen af yderligere plejehjem – så er udbygningen af hjemmeplejen fortsat. Den 
varige hjemmepleje, som blev lovliggjort i 1958, omfattede 18 år senere i 1976 mere 
end 100.000 brugere, og i 2001 var antallet af brugere godt og vel fordoblet til mere 
end 200.000. De seneste årtiers udbygning af dansk ældrepleje er således i høj grad 
foregået inden for hjemmeplejen. Det er derfor forståeligt, at man i 1990’erne i høj 
grad var optaget af at udvikle nye og bedre dokumentations- og styringsredskaber 
inden for den kommunale hjemmepleje.
 Også på det lovgivningsmæssige plan er perioden, særligt fra midten af 1990’erne, 
præget af en række initiativer til styring af hjemmeplejen. Generelt har lovgivningen 
udviklet sig fra rammelovgivning til relativt detaljeret styring af ældre- og hjem-
meplejen. I begyndelsen af 1980’erne var selve udførelsen og organiseringen af 
hjemmehjælpen kun i meget begrænset omfang reguleret af lovgivning. Den enkelte 
kommune og hjemmehjælper havde relativt frie tøjler med hensyn til, hvordan ydelsen 
blev leveret. Særligt fra midten af 1990’erne og frem til i dag har folketinget imidlertid 
med stigende styrke markeret sig gennem lovgivningen. I 1995 kommer lov om aftale-
skemaer og lov om forebyggende hjemmebesøg. I lov om aftaleskemaer fastsættes et 
lovkrav om skriftlighed i visitationssituationen, således at tildelingen af hjemmehjælp 
i fremtiden får karakter af en skriftlig afgørelse. I lov om forebyggende hjemmebesøg 
forpligtes kommunerne til to årlige forebyggende hjemmebesøg til alle ældre over 75 
år. I 1998 kommer lov om kvalitetsstandarder inden for ældreplejen. Heri forpligtes 
kommunerne til at vedtage kvalitetsstandarder for de forskellige ydelser inden for 
ældreplejen. Med lov om fl eksibel hjemmehjælp fra 2000 får brugerne mulighed 
for at bytte ydelser inden for den vejledende tidsramme, der er fastsat i visiteringen. 
I praksis medfører loven, at hjemmehjælperen, på visse betingelser, gerne må lave 
noget andet, end det der er truffet afgørelse om i visitationen. I januar 2003 træder 
lov om indførelse af frit leverandørvalg i kraft. Loven indeholder retningslinier for 
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kommunernes organisering af ældreplejen, der indebærer en obligatorisk opdeling i 
en myndigheds- og en leverandørorganisation (den såkaldte bestiller-udfører-model), 
indførelsen af én central visitationsenhed, som alle kommunens visitatorer er tilknyt-
tet, og en kommunal forpligtelse til at sikre, at der er mindst én privat leverandør af 
praktisk bistand og pleje i kommunen.
 En overordnet tendens i samspillet mellem sygehusvæsen og kommunal ældrepleje, 
der har præget det ældrepolitiske område de seneste 10-15 år, har haft stor betyd-
ning for det felt, Fælles sprog fi nder sin anvendelse i. Generelt har den medicinske 
teknologi inden for sygehusvæsenet udviklet sig i retning af ambulant behandling 
og deraf følgende kortere indlæggelsestider. De ældre er således gennemsnitligt ind-
skrevet kortere tid på sygehuset, inden de vender tilbage til egen bolig. Det har dels 
haft som konsekvens, at kommunerne oplever en voksende efterspørgsel efter mere 
komplekse plejeydelser, og dels et større behov for prioritering af træningsdelen af 
den kommunale indsats. Udviklingen har generelt givet problemer i samspillet mel-
lem sygehusvæsen og kommunal ældrepleje, idet kommunerne mener, der er sket en 
opgaveglidning fra sygehusvæsen til kommunal ældrepleje. To love, der trådte i kraft 
i 2001, med relation til træningsområdet havde afsæt i et ønske om at komme den 
oplevede opgaveglidning til livs. Træningslovenes væsentligste indhold var således 
en sondring mellem amtskommunal genoptræning og kommunal vedligeholdelses-
træning.1 Dermed søgte man fra centralt niveau at regulere det, der af mange blev 
betragtet som en gråzone. På trods af den nye lovgivning eksisterer der stadig en 
række problemstillinger på genoptræningsområdet – herunder f.eks. uklar defi nition af 
begreberne “genoptræning” og “vedligeholdelsestræning” samt manglende standarder 
i forhold til udveksling af informationer på tværs af sektorerne.
 Den kommunale hjemmeplejes udbygning, lovgivningsinitiativerne på området 
såvel som det ændrede samspil med sygehusvæsenet udgør en vigtig baggrund for at 
forstå de sammenhænge, som Fælles sprog udvikles i.

8.1.1.1. Hvordan er Fælles sprog vokset frem, og hvordan har det udviklet sig, siden 
det startede op?
Historien om oprindelsen og udviklingen af et fælles sprog i ældreplejen kan ind-
deles i tre overordnede perioder: en udviklings- og forsøgsperiode fra 1994 til 1998, 
en implementeringsperiode fra 1998 til 2004 samt en ny udviklingsperiode fra 2001 
– 2004. Første gang behovet for et standardiseret kommunikations- og styringsredskab 
inden for ældreplejen blev klart formuleret af Kommunernes Landsforening (KL) var 
i 1994. Her blev behovet for sammenhængende IT-løsninger fremhævet som midlet, 
der kunne sikre overblik og forbedre styringen på ældreområdet. Det blev imidlertid 
gradvist klart, at uden et klart og utvetydigt tværkommunalt fælles sprog til kom-
munikation om ydelser og behov inden for ældreplejen lod en sammenhængende 
IT-løsning sig ikke realisere.
 I 1996 barslede KL med rapporten “Ældreområdet. Forslag til fælles sprog vedr. 
behov og ydelser”, der dermed blev det første bud på et fælles sprog i ældreplejen. I 
rapporten fremhæves det, at det fælles sprog skal tjene fi re hovedformål: 1) styrkelse 
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af kommunernes interne styring: “det skal kunne bruges i dialogen med den enkelte 
borger, til dokumentation af borgerens situation og kommunens indsats, til faglig 
dokumentation og kvalitetsudvikling, til planlægning og ressourcestyring” (Lützhøft 
1996, 5); 2) formidling af krav til IT-leverandører; 3) mellemkommunalt sammen-
ligningsgrundlag (benchmarking); 4) understøttelse af dialog med eksterne partnere, 
f.eks. sygehuse, praktiserende læger og apoteker.
 På et seminar i 1997 blev det formelt vedtaget at igangsætte et udviklingsprojekt 
med start i august samme år. Projektet blev fi nansieret af Socialministeriet, Forsknings- 
og Udviklingscentret for Rehabilitering samt KL. Efter et omfattende forsøgs- og 
udviklingsarbejde kunne KL omsider, i oktober 1998, præsentere et endeligt revideret 
katalog. Dermed var udviklings- og forsøgsperioden afsluttet, og implementeringen 
af Fælles sprog kunne begynde. En kortfattet beskrivelse af kategoriseringssystemet 
Fælles sprog kan fi ndes i kapitel 1 og 5.
 Implementeringsperioden fra 1998 til 2004 er dels kendetegnet ved en spredning 
af Fælles sprog og dels, fra 2001, ved en igangsætning af udviklingen af et nyt Fælles 
sprog II.
 I efteråret 1998 starter man uddannelsen af et instruktørkorps, som fra januar 1999 
begynder at udbyde kurser i Fælles sprog, der retter sig mod kommunale fagfolk 
(primært sygeplejersker) med visitationsopgaver.
 Andelen af kommuner, der anvendte redskabet ved årsskiftet 2001/02, var ca. 70 
procent, men herefter stilner udbredelsen af. I foråret 2004 anvendte godt 80 % af 
kommunerne Fælles sprog.
 Parallelt med udbredelsen af Fælles sprog påbegynder det nyoprettede Fælles sprog 
center i KL, i marts 2000, et nyt udviklingsprojekt med henblik på en videreudvikling 
af sproget og undfangelsen af et Fælles sprog II. Formålet med videreudviklingen er 
at udvide det allerede eksisterende sprog med kategorier til beskrivelse af komplekse 
plejeydelser (sygeplejeydelser) samt trænings- og aktivitetsydelser.
 Udviklingsprojektet lanceres offi cielt på en konference i marts 2002, efter at Social-
ministeriet, med en økonomisk håndsrækning på tre millioner kroner fra metodeudvik-
lingsprogrammet, har skabt det fi nansielle grundlag for redskabets videreudvikling. I et 
nyhedsbrev fra februar 2002 formulerede Kommunernes Landsforening ambitionerne 
med Fælles sprog II i tre punkter: For det første skal redskabet omfatte oplysninger 
om borgerens oplevede behov og motivation. Oplysningerne om ydelserne skal end-
videre videreudvikles, så registreringen skaber gennemsigtighed på træningsområdet 
og de komplekse plejeydelser. Endelig skal oplysninger i Fælles sprog kunne bruges i 
dialogen med sygehuspersonalet, hvor der ofte anvendes andre “sprog”.
 I juli 2004 kunne Kommunernes Landsforening præsentere resultatet af udvik-
lingsarbejdet i publikationen: “Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på det 
kommunale ældre- og handicapområde”.
 Mens Fælles sprog I har vundet stor udbredelse i kommunerne siden introduk-
tionen i 1998, er der endnu ingen praktiske erfaringer med Fælles sprog II. Når vi i 
det følgende afsnit sammenfatter undersøgelsens resultater om anvendelsen af Fælles 
sprog, er der således tale om Fælles sprog I fra 1998.
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8.1.2  Hvordan og af hvem bruges Fælles sprog og data genereret ved 
hjælp af Fælles sprog?

I kapitel 6 blev det gennemgået, hvorledes kategoriseringssystemet Fælles sprog, samt 
data genereret ved hjælp af dette system, anvendes i ældreplejens organisering.
 På det nationale niveau anvendes data genereret ved hjælp af systemet ikke, hvilket 
står i kontrast til erklærede hensigter om anvendelse til benchmarking og mellemkom-
munale sammenligninger.
 På det kommunale niveau anvendes Fælles sprog af 83 % af kommunerne. Hvor-
dan og i hvor stort omfang systemet bruges varierer imidlertid en del. Fælles sprogs 
skema til funktionsvurdering anvendes først og fremmest som redskab i visitationen 
hos den enkelte ældre, mens ydelseskataloget mest anvendes i visitationsafgørelsen.
Denne form for anvendelse er imidlertid også helt central, idet den er forudsætningen 
for alle andre former for anvendelse af Fælles sprog. Det er således kun i kommuner, 
hvor Fælles sprog anvendes som visitationsredskab, at det potentielt set er muligt at 
anvende data genereret ved hjælp af Fælles sprog til beslutningsstøtte og dokumen-
tation af indsatsen i hjemmeplejen. Med den udbredte anvendelse af et Fælles sprog i 
visitationsprocessen er grunden lagt for andre former for anvendelse af Fælles sprog i 
ældreplejens organisering. Den næstmest udbredte anvendelsesform er ved den daglige 
levering af ydelser hos brugerne.
 Generelt har IT-systemer baseret på Fælles sprog kategoriseringssystemet vundet 
stor udbredelse i den kommunale ældrepleje i perioden efter 1998, og den del af mål-
sætningen med Fælles sprog er således i høj grad blevet opfyldt. Disse systemer har 
haft stor betydning for aktiviteterne og kommunikationen mellem de organisatoriske 
enheder i ældreplejen. Digitaliseringen af kommunernes ældrepleje fortsætter i disse 
år, og betydningen heraf kan vanskeligt overvurderes.
 Data genereret på grundlag af Fælles sprogs kategorier anvendes i varierende grad 
af politikerne og de administrative chefer til dokumentation af, hvilke ydelser der 
leveres til hvilke brugergrupper inden for ældreplejen. Endvidere bruges kategorierne 
fra ydelsesdelen af Fælles sprog i høj grad af politikerne til at formulere deres beslut-
ninger om, hvilken kvalitetsstandard kommunen forpligter sig til at leve op til. Derimod 
siger de fl este kvalitetsstandarder ikke så meget om, hvilke funktionsvurderinger der 
berettiger til hvilke ydelser, om end det forekommer. I de fl este kommuner overlades 
beslutningen, om hvilke funktionsevner der udløser retten til hvilke ydelser, til det 
administrative system og her først og fremmest til visitatorerne. Funktionsvurderingen 
anvendes således sjældent ved formuleringen af politiske beslutninger. I nogle kom-
muner anvendes data genereret på grundlag af Fælles sprog endvidere til mellemkom-
munale sammenligninger, idet man har udviklet et lokalt samarbejde om en sådan 
opgave. Generelt opleves der stadig en mangel på relevante data og en frustration over 
dataenes manglende kvalitet blandt politiske og administrative ledere i ældreplejen.
 For visitatorerne er Fælles sprog blevet det helt centrale arbejdsredskab i 83 % af 
kommunerne. Funktionsskemaet med dets kategorier strukturerer visitationsproces-
sens gennemførelse, og visitationsafgørelsen formuleres i kategorierne i ydelseska-
taloget.



8. Opdagelser og konklusioner 281

 Ofte suppleres der dog med prosatekst for at få nuancerne med. Det er endvidere 
vist, hvordan Fælles sprog en del steder suppleres med lokale tilføjelser og ændringer. 
Det gælder især for Fælles sprogs ydelseskatalog, hvor over en fjerdedel af kommu-
nerne har suppleret med nye underkategorier af ydelser.
 I de fl este kommuner anvendes Fælles sprog kun til visitation til hjemmeplejen, 
men i op imod en tredjedel af kommunerne anvendes det også på træningsområdet 
og/eller i hjemmesygeplejen.
 For gruppelederne er Fælles sprog et knapt så centralt, men dog vigtigt, redskab i 
arbejdet. De modtager i stigende grad visitationsafgørelsen elektronisk via IT-systemet, 
og på grundlag heraf udarbejdes arbejdsplaner og kørelister for hjemmehjælperne.
 For hjemmehjælperne er Fælles sprog i en del tilfælde et ukendt begreb, hvilket 
blandt andet skyldes, at der, i modsætning til gruppeledere og visitatorer, ikke er mange, 
der har modtaget undervisning i Fælles sprog. Ikke desto mindre er deres arbejdsplaner 
og kørelister udarbejdet med udgangspunkt i visitationsafgørelsen, der er formuleret 
i Fælles sprog kategorier fra ydelseskataloget. I den forstand er hjemmehjælpernes 
konkrete opgaver formuleret i kategorier fra Fælles sprogs ydelseskatalog.

8.1.3  Hvordan kan man forbedre Fælles Sprog og dets anvendelse i 
ældreplejens organisering?

Besvarelsen af overskriftens centrale spørgsmål ligger som en bagvedliggende be-
stræbelse i samtlige analyser i de foregående kapitler. Det er på ingen måde et let 
spørgsmål at besvare. Der er nemlig en række forskellige forventninger og hensyn som 
indimellem er direkte modsatrettede og indimellem bare vanskelige at prioritere.
 Vores tilgang til problemstillingen har været begrebet programteori. I kapitel 5 
defi nerede vi programteorier som (sæt af mere eller mindre sammenhængende og 
udviklede) forestillinger om, hvordan en bestemt intervention (programmet) virker 
ind på en bestemt situation og ændrer eller bevarer denne. I deres mest udviklede 
form indeholder programteorier tre elementer:
1. Situationsteori: Forestillinger om, hvilke kæder af årsag og virkning der skaber 

og fastholder den nuværende situation.
2. Virkningsteori: Forestillinger om, gennem hvilke kæder af årsag og virkning 

interventionen/programmet, samt serier af handlinger påvirket af interventionen/
programmet, kan ændre den givne situation til en anden ny situation eller beskytte 
den nuværende situation imod forandring.

3. Normativ teori: Begrundelser for at den ændrede eller fastholdte situation er bedre 
end den situation, der ville være opstået, hvis man ikke havde interveneret eller 
havde interveneret på en anden måde.

Vores problem har imidlertid været, at der ikke eksisterer en fremherskende prog-
ramteori, men fl ere forskellige. Vi vil indlede dette afsnit med at forholde os til nogle 
udbredte programteorier, således at de generelle præmisser, ud fra hvilke vi vurderer, 
om noget er et fremskridt, klarlægges (8.1.3.1).
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 Herefter vil vi, med dette udgangspunkt, sammenfatte nogle punkter, hvor vi mener 
at kunne postulere en udbredt konsensus omkring, hvad der konstituerer et fremskridt 
i ældreplejens organisering og Fælles sprogs fremtidige udvikling (8.1.3.2).
 Vi vil herefter gennemgå de forskellige kapitler med henblik på at sammenfatte 
de bud på mulige forbedringer, der er udviklet undervejs i undersøgelsen (8.1.3.3). 
Afsnittet vil således have karakter af et idékatalog, som leverer input til drøftelserne 
i afsnit 8.2.

8.1.3.1 Generelle præmisser for vurdering af fremskridt
Nobelpristageren i økonomi Herbert A. Simon beskrev engang, i den, inden for of-
fentlig forvaltning, klassiske undersøgelse “Administrative Behavior” (1976/1945), 
beslutninger, som de processer i hvilke mennesker drager konklusioner ud fra præ-
misser – “drawing conclusions from premises” (1976, xii).
 Selvom vi ikke her er i en situation, hvor vi skal træffe beslutninger, så kræver en 
vurdering, af hvordan Fælles Sprog og dets anvendelse i ældreplejens organisering 
yderligere kan udvikles til at bidrage til at forbedre ældreplejen i den offentlige sektor, 
en klargørelse af de præmisser, ud fra hvilke man foretager den vurdering.
 I dette afsnit vil vi klargøre nogle af de generelle præmisser, ud fra hvilke vi 
bedømmer, om noget er en forbedring eller ej. I denne redegørelse vil vi forholde os 
til nogle kendetegn ved de programteoretiske positioner, som vi analyserede i kapitel 
7.
 Den første overordnede præmis er en accept af det generelle krydspres, som de tre 
primære brugergrupper af Fælles sprog beskrev i kapitel 7, og som vi har analyseret 
forskellige aspekter ved i kapitel 4 og 5. Ældreplejen konkret og den offentlige sektor 
mere generelt lever i et konstant krydspres imellem på den ene side ønsket om fl eksibel 
decentraliseret opgavevaretagelse tilpasset det enkelte individ og på den anden side 
krav om effektivitet og dokumentation af, at løfter holdes, og af at der produceres 
værdier for de skattekroner, som betales.
 Ændringer, som fremmer begge sider i dette krydspres, vurderer vi som en klar 
forbedring. Ændringer, som fremmer den ene side af krydspresset, uden at det går 
ud over den anden side, vurderes ligeledes entydigt som en forbedring. Ændringer, 
som fremmer det ene hensyn på bekostning af det andet, er vanskeligere at vurdere. 
I princippet må man afveje fordele og ulemper, og der er således tale om et “trade-
off”. Man taber måske noget på fl eksibiliteten, men vinder til gengæld noget i form 
af lavere omkostninger. Om der er tale om et fremskridt, vil vi ikke tage stilling til 
her, men vi vil beskrive det trade-off, der tilsyneladende er tale om.
 Vores accept af dette krydspres indebærer imidlertid også en generel tilbagevisning 
af den fortidsnostalgi, der, efter vor opfattelse, ligger bag en del politikeres, brugeres 
og offentligt ansattes opfattelse af forskellen mellem ældreplejen i “de gode gamle 
dage”, før de store styringssystemer, og ældreplejen i dag. Vi forstår godt, at mange 
offentligt ansatte generelt, og mange hjemmehjælpere specifi kt, længes efter en tid, 
hvor man ikke hele tiden blev evalueret og skulle dokumentere de aktiviteter, man 
var i gang med. Vi er heller ikke i tvivl om, at det øgede fokus på evaluering har sine 
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problematiske sider, hvilket også denne undersøgelse har leveret eksempler på.2 Det 
relevante spørgsmål, når man drager sammenligninger med fortiden, er imidlertid 
ikke, om man har løst alle problemerne, men derimod om man foretrækker nutidens 
problemer frem for fortidens (Wildavsky 1996/1979, 5). Vi har i dag en offentlig 
sektor, der ligger beslag på mere end halvdelen af samfundets ressourcer, og som 
fi nansieres af de fl este af os igennem skatterne, og vi mener derfor grundlæggende, at 
forpligtelsen til at dokumentere arbejdsprocesser og resultater i den offentlige sektor 
er demokratisk og fornuftig.

8.1.3.2  Konsensuspunkter om fremskridt i ældreplejens organisering og 
Fælles sprogs fremtidige udvikling

Vores accept af Fælles sprog brugernes (visitatorers, gruppelederes og socialdirektø-
rers) opfattelse af det grundlæggende krydspres, som den offentlige sektor står i, og 
de kriterier, der derfor ligger til grund for deres vurdering af Fælles sprog, har som 
konsekvens, at vi i hovedsagen godtager de vurderinger, som der er udbredt konsensus 
om blandt disse aktørgrupper. Disse gengives nedenfor:

Programteoretiske positioner, der er gennemgående hos alle tre brugergrupper
Først og fremmest har Fælles sprog betydet en væsentlig standardisering af visitati-
onsprocessen og afgørelsen, og dette er et væsentligt fremskridt, i forhold til hvordan 
det foregik før Fælles sprog. Der er i højere grad en sammenhæng mellem det behov, 
brugerne har, og de ydelser, brugerne får. Der er mindre person- og traditionsafhæn-
gige forskelle inden for den enkelte kommune mellem de ydelser, brugeren får, og 
det behov, man, via funktionsvurderingen, kan konstatere, at brugeren har. Derimod 
vurderes det, at der stadig er store mellemkommunale forskelle.
 For det andet er der en til tider vanskelig balancegang mellem minutiøs overhol-
delse af visitationsafgørelsens løfter og fl eksibel tilpasning til varierende behov og 
ønsker. Der er således enighed om, at man i ældreplejen bør efterstræbe at gøre begge 
dele. Opmærksomheden på en balancegang mellem standardisering og individualise-
ring, mellem effektiv overholdelse af visitationsafgørelse og fl eksibel tilpasning til 
ønsker og varierende behov, som blev analyseret i kapitel 4, er fremtrædende hos alle 
tre aktørgrupper. Undersøgelsen tyder således på, at alle tre aktørgrupper oplever at 
leve med det dilemma, som er skitseret tydeligst i socialdirektørernes situationsteori: 
politikerne og befolkningen vil både på den ene side have effektivitet, dokumentation 
af, at løfter holdes, samt af at der leveres værdi for skattekronerne, og på den anden 
side have stor fl eksibilitet og autonome hjemmehjælpere. I denne balancegang er der 
dog nok en tendens til, at gruppelederne mener, der lægges alt for meget vægt på 
kontrol og for lidt på fl eksibilitet, mens socialdirektørerne er mere tilbøjelige til at se 
de positive sider ved kontrolsystemerne.
 For det tredje fremmer Fælles sprog primært, i sammenhæng med udviklingen 
af IT-systemerne og indførelsen af en central visitationsenhed, effektivitet, doku-
mentation af, at løfterne holdes, og af at der leveres værdi for skattekronerne. Fælles 
sprog bidrager ikke til øget fl eksibilitet – den må sikres på anden vis – eksempelvis 
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gennem en styrkelse af medarbejdernes faglige selvværd og mod til at turde træffe 
selvstændige faglige beslutninger.
 For det fjerde fremhæves der i alle tre grupper en glæde ved bedre at kunne do-
kumentere, hvilke ydelser der leveres inden for hjemmeplejen. Det har været en kilde 
til frustration, at man ikke klart kunne gøre præcist rede for, hvad pengene blev brugt 
til, og hvilke konsekvenser det ville få, hvis man fi k en million mere eller mindre.
 For det femte er der enighed om, at Fælles sprog, sammen med IT-systemerne og 
en række andre tiltag, har bidraget til at skabe større sammenhænge mellem servicelov, 
kvalitetsstandarder, visitationsafgørelse og faktisk udført hjemmepleje. Denne større 
sammenhæng ses som et klart fremskridt i ældreplejens organisering.
 Alle ovenstående fem punkter er visitatorer, gruppeledere og socialdirektører enige 
om.

Ulemper ved Fælles sprogs nuværende funktionsmåde
Fælles sprog er ikke særligt velegnet til gruppen af komplekse ældre, der af den ene 
eller anden årsag er lidt specielle. Fælles sprog fungerer bedst til det store fl ertal 
af ældre, der er relativt “lette” og i en eller anden forstand tilhører normalgruppen. 
Gruppen af komplekse ældre vurderes i øvrigt at vokse i disse år, hvilket forstærker 
problemet. Det betyder blandt andet, at Fælles sprog kun anvendes i begrænset om-
fang på plejehjem og i beskyttede boliger. I relation hertil må det være relevant at 
bemærke, at funktionsevnebeskrivelserne i såvel Norge som England (se kapitel 3) 
har betydeligt fl ere kategorier end i Fælles sprog.
 For det andet er Fælles sprog ikke særligt velegnet til visitering til aktiv pleje, så-
som trænings- og hjælpemiddeldelen af ældreplejen. Der er behov for en opprioritering 
af kategorier til beskrivelse af de aktive elementer i ældreplejen. Her tænkes ikke kun 
på træningsdelen, men også på “guidning” (hjælp til selvhjælp) i hverdagssituationer, 
der kan opfattes som en slags vedligeholdelsestræning udført af den enkelte hjem-
mehjælper.
 For det tredje har Fælles sprog, i sammenhæng med IT-systemernes indførelse og 
andre styringstiltag, medført, at der lægges beslag på fl ere ressourcer til administration 
end tidligere. Den styrkede dokumentation og kontrol har således ikke været gratis.
 Alle ovenstående tre ulemper er de tre grupper enige om.

Positioner, der indtages af en eller to grupper, uden at det modsiges af de andre
Først og fremmest springer socialdirektørernes interesse for Fælles sprogs mulighed 
for at bidrage til ledelsesinformationssystemet i kommunen i øjnene. Det handler 
både om en bedre intern styring, og om mulighederne for i fremtiden at anvende 
Fælles sprog data til mellemkommunale sammenligninger. Her er der imidlertid ikke 
enighed blandt socialdirektørerne. Nogle mener, at Fælles sprog først og fremmest 
er et visitationsredskab, som ikke er velegnet til ledelsesinformation, mens andre 
mener at have gavn af oplysninger genereret på grundlag af Fælles sprog data i deres 
ledelsesarbejde. I de kommuner, hvor dette er tilfældet, anvendes data om generelle 
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tendenser i udviklingen af de ældres behov, samt data om de ydelser, kommunen 
leverer med de til rådighed stående midler. Disse data anvendes til sammenligning af 
kommunernes forskellige distrikter, til planlægning af indsatsen og til dokumentation 
over for politikerne.
 Der foregår også, i nogle kommuner, et samarbejde om at udarbejde sammen-
lignelige opgørelser på basis af Fælles sprog kategorier. Dette giver dog generelt 
problemer på grund af forskellig praksis i kommunerne i den præcise anvendelse af 
Fælles sprogs kategorier. Dette bekræfter det generelle indtryk fra denne undersøgelse. 
Mens den interne kommunale anvendelse i væsentlig grad er standardiseret, om end 
der til stadighed foregår opstramninger, så er den mellemkommunale standardisering 
af anvendelsen ikke konsekvent. Dette er efter vor opfattelse en konsekvens af den 
manglende anvendelse af data til sammenligninger (se kapitel 4 og 6) og af fraværet 
af en standardiseringsorganisation, der påtager sig ansvaret for at sikre denne stan-
dardisering. Mens KL har været effektive til at udvikle og sprede Fælles sprog, så 
har de ikke prioriteret at sikre en ensartet anvendelse på tværs af kommuner. Dette 
hænger efter vor vurdering sammen med KL’s generelle rolle i forhold til kommunerne 
– KL kan servicere og anbefale, men kan vanskeligt påbyde en bestemt praksis, fordi 
dette strider mod det kommunale selvstyre og drejer organisationen i retning af en 
myndighedsopgave, der er vanskeligt forenelig med dens idégrundlag.
 Denne opfattelse bekræftes i fokusgruppeinterviewene med socialdirektørerne. 
Ifølge de deltagende socialdirektørers vurdering er forudsætningen for udviklingen af 
pålidelige indikatorer til mellemkommunale sammenligninger inden for ældreområdet, 
at en statslig myndighed går ind og sikrer denne. Det kunne, som det er tilfældet i 
Norge, være en opgave for en statslig myndighed i samarbejde med Danmarks Sta-
tistik.
 Hvis man på nationalt plan vælger at prioritere denne opgave, er det, efter so-
cialdirektørernes opfattelse, vigtigere med få relevante valide data end med mange 
indikatorer, som ikke er pålidelige. Det gælder med andre ord om at undgå GIGO 
fælden (se kapitel 5). Mere detaljerede opgørelser kan udvikles på mellemkommunal 
basis.
 For det andet er der blandt visitatorer og gruppeledere enighed om, at det nu-
værende Fælles sprog giver et for statisk billede af de ældres funktionsevne. I en 
fremtidig udvikling af Fælles sprog bør de ældre brugeres funktionsevne beskrives 
mere dynamisk, således at der kan fastlægges nogle mål for indsatsen over for de 
ældre. En del kommuner fastlægger allerede sådanne målsætninger med indsatsen, 
men opgaven bør inkluderes i Fælles sprog.

8.1.3.3 Genererede ideer til bud på fremtidig videreudvikling af Fælles sprog
Vi har i den hidtidige gennemgang primært trukket på resultater fra enkelte kapitler. 
I dette afsnit vil vi se på tværs og sammenligne nogle af de genererede opdagelser 
og ideer.
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Et fælles sprog for hele social- og sundhedsvæsenet?
I det historiske kapitel 1, samt i kapitel 5 om programteori, så vi, hvorledes de oprin-
delige hensigter med Fælles sprog inkluderede forestillinger om, at systemet kunne bi-
drage til bedre kommunikation mellem sygehusvæsenet og den kommunale ældrepleje. 
Der er efter vor opfattelse ingen tvivl om, at noget sådant ville være et fremskridt, idet 
det både kunne bidrage til at reducere omfanget af dobbeltarbejde og fremme en mere 
sammenhængende indsats over for de enkelte ældre. Denne intention er kun i meget 
begrænset omfang blevet indfriet. Fælles sprog er de kommunale visitatorers sprog, 
og det anvendes primært til visitation til hjemmepleje. Det er ikke sygehusvæsenets 
sprog.
 I kapitel 3 så vi, at man i det engelske system har haft intentionen om et fælles 
sprog for hele social- og sundhedsvæsenet som primær målsætning. Hvis man vil gå 
videre i retning af at udvikle et fælles sprog for hele social- og sundhedsområdet, 
så er der bestemt ideer at hente i det engelske system. For hvad angår funktionsvur-
deringen, er der endvidere sket det, siden Fælles sprog blev udviklet, at WHO har 
udviklet, godkendt og anbefaler en ny version af ICF, der er et internationalt system 
til klassifi cering af menneskers funktionsevne (se kapitel 4). Der er oprettet et nordisk 
ICF center og, kategoriseringssystemet er oversat til dansk og anbefales af sundheds-
styrelsen. For hvad angår funktionsevne, er der altså udviklet en basis for et fælles 
sprog inden for hele social- og sundhedsvæsenet. Men ICF kan operationaliseres 
på mange måder, og der er, så vidt vi kan vurdere, ikke konsensus om, hvordan det 
bedst gøres. Hvis der skal udvikles et fælles sprog vedrørende funktionsevne i hele 
social- og sundhedsvæsenet, er der dels behov for erfaringer med fordele og ulem-
per ved forskellige måder at operationalisere ICF, og dels kræver det et intensiveret 
samarbejde mellem de organisationer, der på landsplan har ansvaret for social- og 
sundhedsvæsenet. For ministeriernes vedkommende vil det i skrivende stund sige 
socialministeriet og indenrigs- og sundhedsministeriet. I forhold til de øvrige lande i 
den komparative undersøgelse er Danmark muligvis hæmmet af den formelle organi-
sationsstruktur. Blandt de seks lande, vi sammenlignede på dette område, er Danmark 
således det eneste land, hvor sygehusvæsenet er placeret i et ministerium, mens social- 
og sundhedsvæsenet er placeret i et andet ministerium. Mens man i socialministeriet 
har satset på at udvikle Fælles sprog, har denne indsats, så vidt vi kan vurdere, ikke 
været koordineret i tilstrækkelig grad med sundhedsstyrelsen. Hvis man ønsker et 
fælles sprog for hele social- og sundhedsområdet, må der efter vor opfattelse ske en 
forbedret koordinering af indsatsen mellem de to ministerier.

National Benchmarking?
Som vi har set i de foregående kapitler, så var udviklingen af national benchmarking 
inden for ældreplejen en af intentionerne med udviklingen af Fælles sprog (kapitel 2 
og 5), men vi så også i kapitel 6, at det ikke er blevet taget i anvendelse til dette for-
mål. Derimod er nogle af forudsætningerne for at anvende data genereret ved hjælp af 
Fælles sprog på plads. Fælles sprog anvendes af visitatorerne, og i kraft af de centrale 
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visitationsenheder er der sket en betydelig standardisering af Fælles sprog kategori-
ernes anvendelse inden for de enkelte kommuner, mens der, i kraft af Kommunernes 
Landsforenings indsats, er sket en vis om end utilstrækkelig mellemkommunal standar-
disering. I kapitel 5 argumenterede vi endvidere for (i GIGO afsnittet), at visitatorernes 
arbejdssituation bidrager positivt til kvaliteten af de data, som kan genereres ved hjælp 
af kategorierne fra Fælles sprog. Men hvis data genereret ved hjælp af Fælles sprog ka-
tegorierne skal anvendes til national benchmarking, så kræver det, efter vor opfattelse, 
en stærkere national styring til at sikre dataenes kvalitet. Vi har i kapitel 4 argumenteret 
for, at en sådan styring næppe varetages bedst af Kommunernes Landsforening, idet en 
sådan certifi ceringsopgave tenderer til at være en myndighedsopgave, der harmonerer 
dårligt med rollen som varetager af kommunernes interesse over for staten.
 Her er der, som vi så i kapitel 3, ideer at hente fra de norske erfaringer med im-
plementeringen af IPLOS. Etableringen af et nationalt benchmarkingsystem er blevet 
prioriteret højt i Norge. En af de ting, man har gjort, er, at de data, som visitatorerne 
taster ind i IT-systemerne, går direkte til den norske pendant til Danmarks Statistik. 
Det er endvidere obligatorisk at anvende systemet.

Fælles sprogs “blinde pletter”
I kapitel 5 viste vi, hvorledes Fælles sprog ikke kan beskrive hele den indsats, som 
vi generelt ønsker, skal kendetegne ældreplejen. Nogle yderst vigtige kvalitative sider 
ved hjemmehjælpernes indsats kan ikke beskrives ved hjælp af kategorierne i Fæl-
les sprog. Det gælder, efter vor vurdering, uanset hvilke forbedringer man laver af 
det nuværende Fælles sprog. Hvis man begynder at anvende systemet til at generere 
nøgletal til national benchmarking, vil systemet med stor sandsynlighed komme til 
at virke mere styrende på hjemmeplejens udførelse, end tilfældet er i dag. Det vil 
alt andet lige betyde en opprioritering af de formelle målelige aspekter ved hjem-
meplejens udførelse, og en tilsvarende nedprioritering af de vanskeligt målelige, men 
yderst vigtige aspekter ved hjemmehjælpens udførelse. Vi har i vore undersøgelser 
hørt om eksempler på sådanne problematiske effekter ved Fælles sprogs nuværende 
anvendelse. I det øjeblik at systemet anvendes til national benchmarking, må man 
forvente, at sådanne tendenser forstærkes. Det bliver derfor vigtigt at styrke de mere 
kvalitative sider af hjemmeplejens udførelse på anden vis.

8.2 Konklusioner om den fremtidige udvikling af Fælles sprog

Som tidligere angivet har det overordnede formål med undersøgelsen af Fælles sprog 
været at skaffe viden om den mest hensigtsmæssige fremtidige udvikling af Fælles 
sprog og dets anvendelse i ældreplejens organisering. Opgaven har således ikke været 
at foreslå alternativer til Fælles sprog. Det er på denne baggrund, samt på baggrund 
af de forrige afsnits sammenfatning af undersøgelsens opdagelser, at de følgende 
anbefalinger skal forstås.
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8.2.1  Anbefalinger om ændringer i indholdet af kategoriseringssystemet 
Fælles sprog:

1. Fælles sprog kritiseres generelt for at give en for statisk beskrivelse af de ældres 
tilstand. I skemaet for funktionsvurdering bør der inkluderes et mål for, hvad man 
ønsker at opnå med den indsats, der leveres, i forhold til den enkelte bruger.

2. Fælles sprog skema til funktionsvurdering blev udviklet, før WHO havde vedta-
get at anbefale ICF som klassifi kationsskema for funktionsvurderinger inden for 
social- og sundhedssektoren i verden. Ved en revision af kategorierne i Fælles 
sprog bør funktionsvurderingen harmoniseres med ICF systemet.

3. De kommunale visitationsenheder vil i fremtiden skulle visitere til meget andet 
end hjemmepleje. Der er derfor behov for, at ydelseskataloget i Fælles sprog vi-
dereudvikles til at beskrive andre ydelser, end dem der leveres i hjemmeplejen.

4. Behovet for at inkludere fl ere ydelser i ydelseskataloget vil have en tendens til at 
gøre ydelseskataloget mere komplekst og uoverskueligt. Der er derfor behov for 
at overveje, hvordan man kan reducere kompleksiteten i beskrivelsen af ydelserne 
i ydelseskataloget. Her kan der muligvis hentes ideer i det norske IPLOS.

8.2.2  Anbefalinger om ændringer i anvendelsen af 
kategoriseringssystemet Fælles sprog:

5. Fælles sprog bør suppleres med andre ledelsesinitiativer, der understøtter og frem-
mer de kvaliteter i hjemmeplejens udførelse, der ikke kan beskrives ved hjælp af 
Fælles sprog.

6. Hvis anvendelsen af data genereret fra Fælles sprog videreudvikles til landsdæk-
kende benchmarking og mellemkommunale sammenligninger, bliver det endnu 
vigtigere med ledelsesinitiativer, der understøtter og fremmer de kvalitative aspek-
ter ved hjemmeplejen, der ikke kan beskrives i Fælles sprog.

7. Hjemmehjælperne bør have langt bedre kendskab til funktionsvurderingen bag 
ydelserne til den enkelte bruger med henblik på bedre at kunne vurdere, om der er 
sket ændringer, således at denne funktionsvurdering er forkert. En sådan oprustning 
af hjemmehjælperne til en mere ligeværdig kommunikation med visitatorerne kan 
bidrage til at fremme et mere lydhørt og tilpasningsdygtigt system.

Bør data genereret på grundlag af Fælles sprog anvendes til landsdækkende mel-
lemkommunale sammenligninger og forskellige former for benchmarking? Nedenfor 
besvares spørgsmålet bekræftende, men det forudsætter nogle ændringer i anvendelsen 
af og organiseringen omkring Fælles sprog:
8. Data genereret på grundlag af Fælles sprog bør tages i anvendelse på landsplan 

til mellemkommunale sammenligninger og forskellige former for benchmarking. 
Dette forudsætter imidlertid nogle ændringer i registreringer baseret på Fælles 
sprog og organiseringen omkring Fælles sprog.

9. For det første må den standardiseringsorganisation, der står bag Fælles sprog, 
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arbejde aktivt på at fremme en ensartet registrering på de kategorier, som indgår i 
de landsdækkende sammenligninger. Her må der indføres en form for certifi cering 
af visitationsenhedernes anvendelse af Fælles sprog. Denne certifi ceringsopgave 
varetages sandsynligvis bedst af en form for statslig myndighed snarere end af 
Kommunernes Landsforening.

10. For det andet bør landsdækkende sammenligninger i første omgang kun baseres 
på data genereret af visitationsenheden. Jævnfør GIGO-teorien i kapitel 5 er det 
her, chancen for høj datakvalitet er størst. Der bliver altså i første omgang tale 
om sammenligninger af funktionsvurderinger og afgørelser. Ikke af faktisk leveret 
hjemmehjælp.

11. For det tredje må data fra visitationsenheden leveres direkte til en national statistik-
producerende enhed (f.eks Danmarks Statistik) med henblik på at sikre bedst mulig 
datakvalitet.

8.2.3  Anbefalinger om ændringer i organiseringen omkring 
kategoriseringssystemet Fælles sprog:

12. Hvis hovedformålet med en videreudvikling af Fælles sprog er at udvikle lands-
dækkende valid deskriptiv statistik på ældreområdet, så bør man overveje at gå i 
retning af den norske model i videreudviklingen af Fælles sprog.

13. Hvis hovedformålet med en videreudvikling af Fælles sprog er at skabe én indgang 
til social- og sundhedsydelser i den offentlige sektor, så bør man overveje at gå i 
retning af den engelske model i videreudviklingen af Fælles sprog.

14. Generelt er der ikke enighed blandt eksperter i kategoriseringssystemer om, hvor-
dan man bedst operationaliserer funktionsvurderinger baseret på ICF. På den 
baggrund ville man ofte, ud fra et “lad praksis vise det princip”, anbefale at lade 
forskellige systemer konkurrere med henblik på at afprøve fordele og ulemper 
ved de forskellige systemer. Dette vanskeliggør imidlertid national styring og 
generering af mellemkommunale sammenligninger. Her kunne man hente ideer 
fra den engelske model, hvor staten påtager sig en rolle ved at fastlægge fælles 
minimumsstandarder og procedurer for godkendelse af Fælles sprog lignende 
systemer.

8.2.4 En drøftelse af Fælles sprog II i lyset af undersøgelsens resultater

Denne evaluering har ikke omfattet Fælles sprog II, eftersom dette ikke eksisterede, 
da evalueringen startede, og i skrivende stund ikke er taget i brug i nogen kommuner 
på andet end forsøgsplanet.
 Ikke desto mindre er det naturligt at drøfte Fælles sprog II i lyset af denne under-
søgelses resultater og konklusioner. Det skal dog påpeges, at der ikke er tale om en 
evaluering af Fælles sprog II, men om en påpegning af nogle af de problemstillinger, 
som denne undersøgelse har rejst i forhold til Fælles sprog II.
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Ifølge vore præmisser er Fælles sprog II, i hvert fald på tre punkter, et fremskridt:
1. For det første er det et fremskridt, at Fælles sprog II’s funktionsvurdering byg-

ger på ICF. Dette er et skridt i retning af et fælles sprog inden for hele social- og 
sundhedsvæsenet

2. For det andet er det et fremskridt, at Fælles sprog II eksplicit inddrager brugerens 
egen vurderinger i visitationsprocessen

3. For det tredje er det et fremskridt, at Fælles sprog II eksplicit fastsætter et mål for 
indsatsen i forhold til brugeren

I forhold til Fælles sprog I er Fælles sprog II blevet betydeligt mere kompliceret. Det 
gør det vanskeligere gennemskueligt. Sproget er blevet så komplekst, at dette måske 
kan tolkes som et tilbageskridt. Det bliver i hvert fald ikke lettere at sætte hjemme-
hjælperne ind i Fælles sprog II.

Sammenligner man Fælles sprog II med IPLOS i Norge og med det engelske system, 
er der en række lighedstræk, men der er også store forskelle. Dette er i overens-
stemmelse med vort generelle indtryk af, at der ikke er konsensus om den bedste 
operationalisering af ICF. Der er, ifølge sundhedsstyrelsen (Sundhedsstyrelsen 2003), 
en række forsøg i gang med forskellige måder at anvende ICF. Man kunne betragte 
Fælles sprog II som et af disse forsøg.
 Spørgsmålet er, om man ikke i en periode skulle satse på fl ere konkurrerende 
systemer, der alle bygger på ICF, og som har en fælles minimumskerne for såvel funk-
tionsvurdering og ydelseskatalog, som alle systemer skulle indeholde. Alle systemer 
skulle således certifi ceres af en form for statslig myndighed. En sådan organisering af 
den fremtidige udvikling af Fælles sprog kunne muliggøre en form for frit valg mel-
lem kategoriseringssystemer, således at fordele og ulemper ved forskellige “lokale” 
varianter af Fælles sprog kunne blive prøvet af. Fælles sprog II ville så være et blandt 
fl ere af sådanne “lokale” varianter af Fælles sprog.

Noter

 1 For ældre, der ikke har været indlagt på et sygehus, og som har behov for genoptræning, vare-
tages genoptræningen dog af primærkommunerne.

2 Evalueringsforskeren Peter Dahler-Larsen (1997, 12) har vist, hvorledes den græske myte om 
Orfeus i underverdenen leverer et smukt og tankevækkende billede på evalueringers potentielt 
problematiske effekter: “Orfeus havde mistet sin elskede Eurydike. Men han fi k ved særlig 
forhandling lov til at tage hende med ud fra dødsriget, hvis han lovede ikke at kigge tilbage 
efter hende, før de begge var helt ude. I det afgørende øjeblik vender han sig om for at evaluere 
resultatet af sin farefulde færd og – vips – Eurydike forsvinder for altid.”
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