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For samfundet og de ældre ligner det umiddelbart

den ideelle opgavefordeling. De offentligt ansatte

hjemmehjælpere klarer alt det praktiske med indkøb,

rengøring og vask, mens en hær af besøgsvenner fri-

villigt rykker ud for at tale med de ældre og bryde fø-

lelsen af forladthed. 

»Virkeligheden er en anden end idealbilledet. Be-

søgsvenner er i modsætning til hjemmehjælp ikke et

tilbud, som ældre har krav på, og det skaber et ulige

forhold mellem den ensomme ældre og vennen. Der

er heller ikke besøgsvenner nok, og tendensen er, at

det kun er de stærkeste af de svage ældre, der får en

besøgsven«, siger adjunkt, ph.d. Anders la Cour. Han

har i sin ph.d.-afhandling »Frivillighedens pris« ikke

alene givet eksempler på besøgsforhold. Han har

også kastet et kritisk lys over de begrænsninger, de

frivillige besøgstjenester har – i sammenligning med

den traditionelle hjemmehjælp – når ældres ensom-

hed skal afhjælpes.

»Langt de fleste ældre med en besøgsven modta-

ger allerede hjemmehjælp. Og det er også en af årsa-

gerne til, at besøgstjenesterne er omgivet af en posi-

tiv retorik. Tænk bare – ikke alene tilbyder vi de ældre

hjemmehjælp. De får oven i også mulighed for at få

en besøgsven. Det er et plus-sums-billede. Men virke-

ligheden er, at man ikke ved særligt meget om, hvad

besøgsforholdene er udtryk for. Min erfaring og idé er,

at de frivillige besøgsforhold er udtryk for en meget ri-

sikofyldt kommunikation, hvor selve idéen om at man

skal være venner, betyder, at kravene til nærvær og in-

timitet i kommunikationen mellem besøgsmodtager

og besøgsven er meget høj. Hvis kravene ikke indfries,

står besøgsvennen stærkest. Besøgsvennen kan nem-

mere sige fra uden at lide nederlag. Det kan besøgs-

modtageren ikke. Hvis den ensomme ældre siger fra,

mistes den sociale kontakt.«

Umenneskelighed

Ifølge Anders la Cour er idéen om en klar arbejdsde-

ling mellem den offentlige hjemmehjælp og det fri-

villige besøgsarbejde fællesgods blandt politikere.

Uanset om det gælder Socialdemokraternes Karen

Jespersen eller De Konservatives socialminister Hen-

riette Kjær, er meldingen den samme: Man kan ikke

forlange, at en hjemmehjælper skal være ven med

den person, der modtager hjælpen. Der skal andre –

frivillige – personer til. 

»Jeg er uenig. Det er umenneskeligt at gøre hjem-

mehjælp til en steril opgave, der betyder, at en hjem-

mehjælper skal komme i det samme hjem i 10 år

uden at få et venskabsforhold til beboeren. Du kan

ikke hjælpe uden, at du også yder social omsorg. Det

ene eksisterer ikke uden det andet«, siger Anders la

Cour og forklarer videre, hvordan den nuværende 

situation ikke desto mindre skaber tilfredshed

blandt de frivillige organisationer: 

»Politikerne har tilbudt de frivillige organisationer

en klar identitet ved at frasige sig ansvaret for den so-

ciale omsorgsopgave. Til de frivillige organisationer

har de sagt: ‘Det her er I gode til’. Og de frivillige or-

ganisationer har klappet i hænderne og sagt: ‘Hurra,

det er lige præcis det, vi er gode til. Det er det, vi kan.

Det kan I andre ikke.’ Det giver de frivillige organisa-

tioner en vis glæde at få en klar identitet. Problemet

er blot, at disse organisationer ikke kan løfte opga-

ven, og dermed bliver de involveret i et omsorgs-

svigt.«

Anders la Cour peger blandt andet på, at besøgs-

tjenesterne ikke har ressourcer til at imødekomme

efterspørgslen efter besøgsvenner. For eksempel

mangler alle besøgstjenester i København besøgs-

venner, og derfor gør organisationerne ikke reklame

for eksistensen af besøgsvennerne, da de ikke vil

skabe forventninger, de ikke kan indfri.

Ensomhed er en politisk beslutning

En undersøgelse af Amterne og Kommunernes

Forskningsinstitut fra 1999 viser, at kun 20 procent 

af hjemmehjælperne af og til tager sig tid til at 

være kontaktorienterede, til at snakke med ældre.

40 procent af hjemmehjælperne er selskabelige, 

det vil sige, at de taler med de ældre om for eksem-

pel tv og radio. Og kun 12 procent lægger vægt på 

at kende deres klienters livshistorie. Ifølge Anders 

la Cour er tallene udtryk for, at det er blevet vanske-

ligt for den moderne hjemmehjælp at afsætte tid 

til socialomsorg og tale med de ældre, når de ar-

bejdstekniske og målbare ydelser som hårvask og

opvask skal nås. 

»De sidste 20 års udvikling på hjemmehjælps-

området viser, at man fra politisk side har nedpriori-

teret tiden til en tår kaffe og en snak, og det er endt

med, at den sociale omsorg i praksis stort set er de-

fineret ud af hjemmehjælpen. I takt med at hjem-

mehjælpen er blevet bureaukratiseret og standar-

diseret til det perfide, er en lang række ældre

mennesker blevet ensomme. Før fik de dækket noget

af deres behov for social kontakt af en hjemmehjæl-

per, der havde tid til at snakke med dem«, siger

Anders la Cour.

Ifølge ham er vi vidne til en situation, hvor politi-

kerne forherliger det frivillige sociale arbejde. I bo-

gen ’Opgør med den ny fattigdom’ skrev den da-

værende socialminister Karen Jespersen i 1999

således, at den offentlige hjemmehjælp slet ikke kan

afhjælpe ensomhed blandt ældre.

»På den måde foretager hun en social eksorcisme

af den sociale omsorg fra hjemmehjælpen, og sam-

tidig får hun peget på, at det er frivillige venner 

og personlige netværk, der skal tage sig af omsorgs-

delen. Lige så snart social omsorg er gjort til 

en særegen ydelse, så kan vi også kategorisere 

den gruppe, der skal levere denne ydelse. De en-

somme ældre er en ny kategori i betydningen en

mere fremtrædende kategori, og den træder kun

markant frem, fordi vi har defineret den sociale om-

sorg som en særlig ydelse. Ensomhedsproblemet

opstår, når man fra politisk hold har held med ´hvor-

dan yder vi hjælp uden også at yde omsorg-eksperi-

mentet´. >
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Historien om hjemmehjælpen

Hjemmehjælpens historie begynder med indførelsen af husmoder-
afløseren i 1949. Husmoderafløseren kunne næsten påtage sig alle
opgaver i hjemmet. Der var ingen på forhånd definerede forvent-
ninger til arbejdet. Arbejdet er alene defineret ved et bestemt tids-
rum. 

I 1970’erne bliver husmoderrollen langsomt fortrængt til fordel
for en omsorgsprofessionalisme. Hjemmehjælperens rolle bliver
defineret som en professionel rolle, der skal motivere og igang-
sætte den ældre. Rollen er socialpsykologisk bestemt. I en af Soci-
alministeriets vejledninger bliver det i 1981 understreget, at hjem-
mehjælperen har en vigtig mentalhygiejnisk funktion som hjælper
af den ældre.

I 1990’erne får hjemmehjælperen en ny og tredje rolle, der kan 

karakteriseres som den arbejdsteknisk orienterede hjemmehjælp. 
Arbejdet i hjemmet betragtes som en servicefunktion, hvor det dre-
jer sig om arbejdet er udført godt og tilfredsstillende. Brugen af af-
taleskemaer retter hjemmehjælperens opmærksomheden mod en
række præcist definerede og standardiserede ydelser, der skal ud-
føres så tilfredsstillende som muligt. Opgaverne bliver afgrænset til
den personlige hygiejne og pleje på bekostning af praktisk bistand
og den sociale omsorg.

I år 2000 kom et forslag til lov om ændring af lov om social ser-
vice med en idé om en fleksibel hjemmehjælp, der som navnet si-
ger skal have mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse og
udførelse af hjemmehjælpen. Lovforslaget var en reaktion på en
kritik af den for standardiserede hjemmehjælp. 

Der er bred politisk enighed om, at frivillige besøgsvenner er et glimrende tilbud til ensomme ældre, der trænger til at 

tale med et andet menneske. Men besøgstjenester har store begrænsninger og kan ikke erstatte hjemmehjælpere. 

Frivilligheden skaber nemlig et ulige forhold, fordi de ældre ikke har samme rettigheder som over for en hjemmehjælper,

advarer adjunkt, ph.d. Anders la Cour fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi fra Handelshøjskolen i København.

Kilde: »Frivillighedens pris« af Anders la Cour. Købehavns Universitet, Sociologisk Institut, København 2002.
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For sølle til at få hjælp

Anders la Cour fortæller, at lederne af besøgstjene-

sterne gør et stort stykke arbejde for at match-make

den ensomme ældre med en besøgsven. Det sker

ikke efter objektive kriterier, men ud fra personligt

skøn, og konsekvensen er, at de ældre, som bliver

vurderet som for sølle i al deres ensomhed, ikke får

tildelt en besøgsven. 

»For eksempel kan den ældre person være for

sølle ved at lugte eller ved at blive defineret som for

sur og mærkelig. Jeg har kaldt det eksklusionens pri-

vatisering. Hermed mener jeg, at dem som kan få

hjælp, og dem der ikke kan, bliver defineret ud fra

besøgsledernes personlige skøn, og ikke ud fra et

rettighedsmæssigt synspunkt.« Anders la Cour me-

ner, at den nye organisering af velfærdsindsatsen be-

tyder, at især gruppen af svage, ensomme ældre ikke

kan få hjælp hverken i det offentlige system eller hos

de frivillige organisationer. 

»De kan ikke få hjælp hos det offentlige, fordi

kommunerne ikke længere visiterer til social om-

sorg. Og de kan ikke heller ikke få den hos de frivil-

lige besøgstjenester, da de som typer simpelthen er

upassende som besøgsmodtagere. De frivillige be-

søgstjenester omfatter kun de stærkeste af de svage

ældre«, siger Anders la Cour.

Succesfuld retorik om usikker hjælp

Han fortæller, at en af grundene til, at han går mere

ind for den traditionelle hjemmehjælp med tid til so-

cial omsorg end arbejdsdelingen mellem hjemme-

hjælp og besøgsven er, at det sociale forhold ikke

bryder sammen, selv om den ældre person ikke bil-

liger den konkrete hjemmehjælpers selskab. 

»Den ældre kan jo ringe og klage over sin hjem-

mehjælp og rent faktisk få en anden hjemmehjælp.

Hjemmehjælpen er rettighedsbaseret. Det er det fri-

villige arbejde ikke«, forklarer Anders la Cour. Men

samtidig peger han på, at det er vanskeligt at skabe

ørenlyd for utilstrækkelighederne ved det frivillige

arbejde: 

»Går man tæt på, hvad der egentlig sker i be-

søgstjenesterne, sker der så meget forskelligt, så me-

get godt og skidt, så idéen om en samlet og dæk-

kende indsats baseret på en klar arbejdsdeling

mellem det offentlige og de frivillige er en illusion.

Så på sin vis er besøgstjenesterne en eklatant fiasko.

Men fordi man har held til at sælge budskabet, så le-

ver den naive idé om at befri den offentlige hjem-

mehjælp for omsorgen i bedste velgående, selv om

de frivillige besøgstjenester ikke magter den opgave,

de er blevet tildelt.« y

Claus Holm

clho@dpu.dk

Besøgsvennerne

I Danmark er der 14.000 besøgsvenner organiseret

alene i tre store landsdækkende besøgstjenester, i

Dansk Røde Kors, i De Samvirkende Menighedsplejer

og i Ældre Sagen. Formålet med besøgstjenesterne er

at skabe varige besøgsforhold mellem frivillige be-

søgsvenner og ensomme mennesker, der har behov

for personlig kontakt.

Kilde: ‘Frivillighedens pris’ af Anders la Cour.

Købehavns Universitet, Sociologisk Institut,

København 2002.
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Det er umenneskeligt at gøre hjemmehjælp til en steril opgave, der betyder, 
at en hjemmehjælper skal komme i det samme hjem i 10 år uden at få et 
venskabsforhold til beboeren. 


