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SELVHJULPENHED SOM MORALSK IMPERATIV 

Bag om fænomenet hverdagsrehabilitering 

 

1. INDLEDNING 

 

”Hverdagsrehabilitering handler om, at vi nu skal begynde at tænke mere i udvikling, fremfor i 

afvikling, når det kommer til de ældre.” Sådan sagde en kvindelig omsorgsmedarbejder til mig, 

da jeg i 2014 udførte et etnografisk feltarbejde i ældreplejen i en dansk kommune. Det var 

egentlig ikke hverdagsrehabilitering, der var fokus for min undersøgelse. Faktisk vidste jeg slet 

ikke, hvad hverdagsrehabilitering var, inden jeg påbegyndte mit feltarbejde og så småt begyndte 

at få en indsigt i den vægtige gren af det kommunale Danmark, som ældreplejen udgør. Det gik 

imidlertid hurtigt op for mig, at selvom det måske ikke havde været et tema i min daværende 

projektbeskrivelse, var det et stort tema i den organisation, jeg undersøgte. Gennem nogle år 

havde de arbejdet med et hverdagsrehabiliteringsprojekt, som i første omgang var blevet indført 

i de udekørende teams, og som, netop mens jeg var der, også blev introduceret i plejeboligerne. 

Udsagnet om et skift i fokus fra ”afvikling” til ”udvikling” vakte sammen med lignende ytringer 

min antropologiske nysgerrighed. For denne såkaldte hverdagsrehabilitering berørte åbenbart 

nogle bredere forestillinger om, hvad det vil sige at ældes, og pegede samtidig i retning af nye 

normative aldringsforståelser. Eller sådan blev det i hvert fald ofte italesat. I praksis vedrørte 

hverdagsrehabilitering dog også mere jordnære målsætninger. For eksempel sagde lederen for 

plejedistriktet på et tidspunkt til mig og min kollega, at hun så for sig, at de som kommunal 

virksomhed nok i stigende grad ville blive målt på deres evne til at hverdagsrehabilitere ud fra 

parameteret ”hvor mange selvhjulpne borgere har I produceret?”. Der var altså tilsyneladende 

også andre, lidt hårdere agendaer på spil i relation til det fænomen, der gik under betegnelsen 

hverdagsrehabilitering. 

Da jeg efterfølgende begyndte at opsøge mere viden om hverdagsrehabilitering, blev det hurtigt 

klart, at det ikke kun var i denne kommune, den var på dagsordenen. Hverdagsrehabilitering er i 

løbet af få år blevet et uomgængeligt begreb i den danske ældrepleje. Under fængende 

projekttitler som ”Bevar Min Hverdag”, ”Grib Hverdagen” og ”Aktiv Hele Livet” har danske 

kommuner i de senere år iværksat en reformering af deres ældrepleje med udgangspunkt i en 

idé om, at borgerne i højere grad end tidligere skal hjælpes til at klare sig selv. I første omgang 

har disse hverdagsrehabiliteringstiltag været lanceret som tidsafgrænsede projekter, men 

sidenhen er de blevet implementeret som en integreret del af de enkelte kommuners 

ældreplejeydelser. Den rehabiliterende tilgang i ældreplejen synes at være kommet for at blive. 

Selvom de måder, hvorpå kommunerne organiserer og praktiserer hverdagsrehabilitering, ikke 

er identiske (Socialstyrelsen 2013), er de grundlæggende ideer alligevel de samme. Hovedtanken 
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er, at modtagerne af ældrepleje skal have hjælp til at blive mere selvhjulpne i hverdagen. 

Fremfor at yde pleje og omsorg, som kompenserer for borgerens funktionstab, skal de 

professionelle i ældreplejen i højere grad sætte ind med en rehabiliterende indsats, hvor borgeren i 

videst muligt omfang genoptræner de tabte færdigheder. Der er i udgangspunktet fokus på de 

færdigheder, som kræves for at kunne udføre det, der regnes for at være dagligdagsaktiviteter, 

f.eks. evnen til at vaske sig, gå på toilettet, tage tøj på og gøre rent. Det vil sige de aktiviteter, 

som ligger inden for ældreplejens ydelsesområde: hjælp og støtte til personlig pleje og 

nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (jf. Lov om Social Service, § 83a). Selvhjulpenhedens 

rationale, som er så centralt i hverdagsrehabilitering, kommer blandt andet til udtryk på en 

kommunal hjemmeside, hvor borgere, der ønsker at vide mere om “det sunde seniorliv”, kan 

klikke sig ind og læse en række “fakta” og “råd”. En af de kendsgerninger, der fremhæves, er, at 

selvhjulpenhed er forbundet med en række gevinster. På hjemmesiden er det formuleret 

således:  

 

Her fremgår mange af de værdier, som ligger bag en intervention som hverdagsrehabilitering. 

Selvhjulpenhed opfattes som et positivt ideal og forbindes med både større livskvalitet, 

værdighed og frihed.  

Når man ser på, hvad der er blevet skrevet og sagt om hverdagsrehabilitering i de senere år, er 

det ofte store ord, der bliver brugt. Hverdagsrehabiliteringens fremkomst i ældreomsorgen er 

blevet betegnet som intet mindre end ”et paradigmeskifte” (f.eks. Kjellberg, Ibsen m.fl. 

2011a:6; Hjemmehjælpskommissionen 2013) og som et udtryk for en gennemgribende 

Gevinster ved at være selvhjulpen 
Jo længere tid du oplever at være selvhjulpen, jo større livskvalitet 
har du - blandt andet fordi du selv er med til at bestemme over eget 
liv og kan gøre hvad du har lyst til. 
Nogle af de gevinster der følger med oplevelsen af at være 
selvhjulpen er: 

 Større livskvalitet 

 Meningsfuld hverdag på egne præmisser 

 Større selvtillid 

 Opretholde din funktionsevne 

 Forebygge yderligere tab af færdigheder 

 Selvstændighed og værdighed 

 Aktiv hverdag 

 Opretholde dit sociale liv 

 Større frihed på egne præmisser 
 

Kilde: http://www.vordingborg.dk/borger/omsorg-og-saerlig-
stoette/forebyggelse-og-traening/sundt-seniorliv/praktiske-
goeremaal/fakta/ 
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nytænkning i tilgangen til ældrepleje. Under mit eget feltarbejde afspejlede denne forståelse sig 

ikke bare på ledelsesniveauet, men også blandt medarbejderne. Samtidig, og det kan virke 

overraskende, er denne reformering gået relativt stille for sig. På trods af at fremkomsten af 

hverdagsrehabilitering gennemgående repræsenteres som en markant forandring i ældreplejen, 

har den været forholdsvis uomtvistet. I det omfang, der har været modstand, har den i hvert 

fald i de seneste år ikke fyldt meget i medierne og det offentlige rum. Og det er ikke bare 

politikere og embedsmænd, som har støttet op om og promoveret udviklingen. Også de ældres 

egen interesseorganisation, Ældre Sagen, har erklæret sig som tilhænger af 

hverdagsrehabilitering, og det samme gælder medarbejdernes interesseorganisationer som FOA, 

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter (se f.eks. Ældre Sagen 2014; FOA; 

Ergoterapeutforeningen 2014 og Danske Fysioterapeuter 2014). Støtten har for alle disse 

organisationers vedkommende ikke været helt uden forbehold, men der har været en bred 

principiel opbakning.1 Spørgsmålet er, hvad denne konsensus og positive tilgang til 

hverdagsrehabilitering skyldes. Hvorfor er der så bred enighed om, at hverdagsrehabilitering 

giver så god mening? 

Antropologerne Chris Shore og Susan Wright har påpeget, at politikker2 altid udspringer af 

specifikke kontekster, og ”på mange måder indkapsler de hele historien og kulturen i det 

samfund, som har frembragt dem.”(Shore and Wright 2005 [1997]:6). Grundlæggende er en 

policys opståen og indhold altså aldrig tilfældig, men den trækker på og muliggøres af specifikke 

forestillinger, verdenssyn, diskurser og rationaler, som gør sig gældende i en bestemt historisk 

og sociokulturel kontekst. Ved at undersøge de antagelser eller kulturelle ”sandheder”, en policy 

bygger på, kan man bl.a. indkredse de særlige problemforståelser, som gør, at en bestemt policy 

bliver opfattet som den gode, fornuftige og legitime løsningsmodel (Jöhncke, Whyte et al. 

2004). I dette kapitel vil jeg forsøge at gå bag om hverdagsrehabilitering og se på det kompleks 

af indbyrdes relaterede forestillinger, som denne policy udspringer af. Men først vil jeg kort 

redegøre for hverdagsrehabilitering som idé og praksis samt opridse hverdagsrehabiliteringens 

historie i en dansk kontekst. 

 

2. HVERDAGSREHABILITERING SOM IDE OG PRAKSIS 

Der findes ikke én alment accepteret definition af hverdagsrehabilitering (Hansen, Eskelinen et 

al. 2015:11). I Socialstyrelsens rapport Kortlægning af kommunernes arbejde med rehabilitering på 

ældreområdet (Socialstyrelsen 2013) defineres hverdagsrehabilitering som ”den fællesbetegnelse, 

som kommunerne bruger til beskrivelse af de tilbud om rehabilitering, som er målrettet borgere 

                                                           
1 Ældre Sagen har bl.a. udtrykt en bekymring for, at indføringen af hverdagsrehabilitering blot var en kommunal spareøvelse, 
som dækkede over nedskæringer i ydelserne til de ældre. De har ligeledes talt for vigtigheden af, at hverdagsrehabilitering i 
praksis skulle være et tilbud til de ældre borgere, og at det aldrig måtte blive tvang. 
2 De benytter betegnelsen ”policy”, som godt nok formelt set er en del af det danske sprog, men kun i sin entalsform. En 
policy er betegnelsen for en principiel holdning eller handlemåde, som er retningsgivende i den politiske beslutningsproces. 
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i hjemmeplejen, og som gennemføres i borgerens hjem eller nærmiljø med henblik på at gøre 

borgeren mere selvhjulpen i hverdagen.” (Ibid.:5). I hverdagsrehabilitering er indsatsen hos den 

enkelte borger tidsbegrænset, og den udføres typisk i et tværfagligt samarbejde mellem ergo-

/fysioterapeuter og plejepersonale3, men også andre faggrupper som eksempelvis sygeplejersker 

kan indgå i arbejdet omkring rehabiliteringen (Hansen, Eskelinen et al. 2015:11).  

I praksis bliver hverdagsrehabilitering aktuelt, når en borger henvender sig til kommunen med 

et ønske om hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand. Herefter vil fagpersoner fra 

kommunen vurdere borgerens aktuelle fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau, og samtidig 

vil de tage stilling til, om denne borger har et udviklingspotentiale: Er der mulighed for, at 

vedkommende gennem et rehabiliteringsforløb kan blive helt eller delvist selvhjulpen? Som det 

fremgår af betegnelsens andet led, centrerer indsatsen sig omkring den ældres hverdag, og der 

er fokus på genoptræning af de funktioner, som den ældre borger har brug for til at kunne 

udføre det, der regnes for at være dagligdagsaktiviteter.  

Det er en af grundtankerne i hverdagsrehabilitering – og i dag også skrevet ind i Serviceloven – 

at indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældre borger og dennes behov og ressourcer 

(Lov om Social Service, § 83a). Hvis det vurderes, at der er et rehabiliteringspotentiale, skal 

kommunen i samarbejde med borgeren fastsætte målene for rehabiliteringsforløbet. Disse mål 

samt tidsrammen for forløbet vil blive skrevet ned i en individuel plan, som gøres til genstand 

for en løbende opfølgning. Når rehabiliteringsforløbet er afsluttet, vil det blive vurderet, 

hvorvidt borgeren skal tildeles hjælp efter Servicelovens §83, det vil sige den paragraf, efter 

hvilken der normalt bevilges hjemmehjælp. Den nuværende praksis i ældreplejen adskiller sig 

således fra tidligere ved, at der med indførelsen af hverdagsrehabilitering er lagt et ekstra led ind 

i den procedure, der sættes i gang, når en borger henvender sig til kommunen med et ønske om 

hjælp. Ifølge hverdagsrehabiliteringens rationale er det ideelle hændelsesforløb indtruffet, når 

borgerens oprindelige behov for ældrepleje efter rehabiliteringsforløbet ikke længere er aktuelt. 

 

3. HVERDAGSREHABILITERINGENS HISTORIE I DANMARK – FRA ÉN TIL ALLE 

KOMMUNER 

Man skal ikke mange år tilbage i tiden, før hverdagsrehabilitering som koncept ikke fandtes i 

Danmark. Rehabilitering har eksisteret og været praktiseret i sundhedsvæsenet i mange år, og 

derfor kan man hævde, at forestillingen om at tilbyde genoptræning til borgere, som har oplevet 

et funktionstab, ikke var ny. Hvad der var nyt, var til gengæld ideen om, at 

hverdagsrehabilitering skulle være en integreret del af det daglige arbejde i ældreplejen. I løbet 

af få år er hverdagsrehabilitering kommet på dagsordenen i Danmark både decentralt og 

                                                           
3 Plejepersonalet udgøres primært af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter samt, i mindre omfang, 
ufaglærte medarbejdere. 
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centralt – i kommunerne og i staten – og forholdsvist hurtigt har man i kommunerne ikke bare 

grebet ideen om hverdagsrehabilitering, men også fået den omsat til praksis. I denne proces har 

visse begivenheder og aktører haft en særlig betydning. 

Når man taler om hverdagsrehabilitering i Danmark, kommer man ikke uden om Fredericia 

Kommune, der som forgangskommune har spillet en helt central rolle. Fredericia Kommune 

var den første kommune i landet, som valgte at satse på hverdagsrehabilitering. Ideen blev 

undfanget i 2007 på FOA’s ældretopmøde, hvor eksperter, praktikere og beslutningstagere 

diskuterede fremtidens ældrepleje og bl.a. drøftede, hvordan man kunne bevæge sig videre fra 

firsernes ældrepolitiske programerklæring, ”Længst muligt i eget hjem”, til det, man kaldte 

”længst muligt i eget liv” (FOA 2007, Kjellberg, Ibsen et al. 2011b:4). Med yderligere 

inspiration fra Östersunds Kommun i Sverige, hvor man gennem nogle år havde arbejdet med 

hjemmerehabilitering af ældreplejemodtagere (se Månsson 2007), udformede Fredericia 

Kommune et pilotprojekt, der netop fik titlen ”Længst muligt i eget liv”, men som sidenhen 

skulle blive landskendt i det kommunale Danmark som ”Fredericia-modellen”. I forhold til 

udbredelsen af Fredericia-modellen har Kommunernes Landsforening, KL, været en vigtig 

aktør, blandt andet ved at give Fredericia Kommune taletid på det sociale topmøde i 2010 og 

tildele projektet KL’s innovationspris samme år. Med Fredericia-modellen som forbillede 

begyndte flere andre kommuner at udvikle deres egne ”modeller” for hverdagsrehabilitering. 

Hverdagsrehabilitering var således allerede på dagsordenen i ældresektoren, da 

Hjemmehjælpskommissionen, som var blevet nedsat et år tidligere, fremlagde sine anbefalinger 

i 2013. Hjemmehjælpskommissionen var blevet bedt om at beskrive udfordringerne på 

hjemmehjælpsområdet og om at komme med konkrete forslag til, hvordan ressourcerne skulle 

prioriteres fremover. I kommissionens konklusioner udpeges den rehabiliterende tilgang som ét 

af de helt centrale elementer i fremtidens ældreomsorg. Blandt andet skriver den: 

”Kommissionen ønsker derfor at understøtte den omlægning af den kommunale praksis, som 

allerede er under udvikling i kommunerne. Hvor man i stedet for at løse opgaverne for 

borgeren, hjælper borgeren til så vidt muligt selv at blive i stand til at løse opgaverne og dermed 

forblive uafhængig af hjælp så længe som muligt.” (Hjemmehjælpskommissionen 2013:52). 

Hermed var hverdagsrehabiliteringens plads på dagsordenen yderligere cementeret. 

Med Finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat en pulje på en milliard kroner årligt de 

efterfølgende fire år. ”Ældremilliarden”, som den blev kaldt, var tænkt som et økonomisk løft 

til hele ældreområdet. Ifølge Socialministeriet ansøgte alle landets kommuner om at få del i 

puljen, og deres ansøgninger afspejlede, at 26 % af de samlede midler i puljen ville blive brugt 

på at styrke rehabiliteringsindsatsen i deres ældrepleje (Ministeriet for Børn, Ligestilling, 

Integration og Sociale forhold 2014). Ældremilliarden har som finansieringskilde dermed været 

med til at sætte yderligere skub i implementering af hverdagsrehabilitering i de danske 

kommuner. 
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Hverdagsrehabilitering var således vidt udbredt i hele landet og i de fleste kommuner fuldt 

implementeret i driften af ældreplejen, da den rehabiliterende tilgang til ældreplejen også blev et 

tema i den nationale lovgivning. I oktober 2014 fremsatte Ministeren for Børn, Ligestilling, 

Integration og Sociale Forhold et lovforslag (L25 af 8. oktober 2014) med henvisning til 

hjemmehjælpskommissionens anbefalinger. 1. januar 2015 trådte lovforslaget i kraft, og dermed 

er det i dag lovpligtigt for kommunerne at tilbyde rehabiliteringsforløb i tilfælde, hvor de 

vurderer, at det kan forbedre modtagerens funktionsevne og nedsætte behovet for 

hjemmehjælp.  

På under et årti er hverdagsrehabilitering gået fra at være et pilotprojekt i en enkelt dansk 

kommune til at være praktiseret i alle landets kommuner, og yderligere er 

hverdagsrehabiliteringens betydning blevet konsolideret ved en national lovændring. Nu er det 

en integreret og obligatorisk del af den måde, man bedriver ældrepleje på i Danmark. 

 

4. DEN PROBLEMATISKE ALDRING OG NØDVENDIGHEDSDISKURSEN 

Det er i dag en udbredt tanke, at aldring er et problem. Det er et problem for individet, og det 

er et problem for samfundet, og disse to niveauer hænger i vid udstrækning sammen. Man kan 

tale om, at der historisk set er sket en problematisering af aldring. Problematisering er et 

analytisk begreb, som ofte benyttes i en Foucault-inspireret tradition inden for humaniora og 

samfundsvidenskaberne. Foucault selv anvender begrebet i flere betydninger: For det første 

som en betegnelse for sin egen analytiske metode, og for det andet, og det er sådan jeg forstår 

det her, som et begreb, der dækker over den historiske proces, hvorved visse fænomener, 

processer og adfærdsformer konstitueres som et problem og formes som tankeobjekter (Bacchi 

2012:1). Som det vil fremgå i det følgende, finder man i den kritiske gerontologiske forskning 

flere bud på, hvordan aldring historisk er blevet problematiseret gennem forskellige sociale 

praksisser og institutioner. Jeg vil hævde, at denne problematisering af aldring er en vigtig 

kontekst for forståelsen af hverdagsrehabiliteringens fremkomst. 

På individniveau hænger opfattelsen af aldring som et problem sammen med det, der er blevet 

kaldt biomedikaliseringen af aldring (Estes and Binney 1989). Biomedikaliseringen af aldring 

har ifølge Estes og Binney to tæt forbundne aspekter: For det første betegner det den proces, 

hvorved aldring konstrueres socialt som et patologisk problem, og for det andet dækker det de 

videnskabelige, faglige og politiske praksisser, som udspringer af netop denne aldringsforståelse 

(Ibid.:587). Aldring bliver fra dette problemorienterede perspektiv anskuet som en uafvendelig 

nedadgående proces, der fører til sygdom, funktionsnedsættelse og handicap. Det trækker 

aldringen ind i det biomedicinske domæne og gør den til noget, der skal afhjælpes gennem 

lægelig og medicinsk intervention. Estes og Binney argumenterer for, at biomedicinen ved at 

begrebsliggøre aldring som en kropslig forfaldsproces har været med til at ændre folkelige 
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forståelser af, hvad det vil sige at ældes, og at det har resulteret i nogle meget magtfulde 

”sandheder” om aldring (Ibid.). 

Med biomedikaliseringen af aldring indtræder også ideer om risiko. I den biomedicinske 

forståelse af aldring er ældre mennesker alene i kraft af deres aldring i en øget risiko for at blive 

syge og dermed afhængige af andre (Biggs 1993, Sharon 1994, Powell 2006). Denne associering 

af ældre individer med risiko knytter an til en forståelse af aldring som et problem, der rækker 

ud over det enkelte aldrende menneske og bliver et samfundsanliggende. For når den enkelte 

ældre antages at være i en større risiko for at blive syg og afhængig, ligger det lige for at betragte 

de ældre som befolkningsgruppe som en risiko for samfundet – i hvert fald i en velfærdsstat, der 

netop er karakteriseret ved at have påtaget sig et ansvar for den samlede befolknings velfærd. 

Sociologen Stephen Katz (1996) har beskrevet netop den proces, hvorved aldring historisk blev 

konstrueret som et samfundsproblem i en nordamerikansk og vesteuropæisk kontekst. Han 

demonstrerer, hvordan ældre mennesker fra slutningen af 1800-tallet begyndte at blive udskilt 

som en særlig befolkningsgruppe gennem bestemte sociale institutioner og praksisser, herunder 

fattigstiftelsen, pensionsordninger og befolkningsstatistikker. Resultatet var, hævder han, at de 

ældre kom til at blive opfattet som en homogen kategori, der var defineret ved afhængighed. 

Og denne forståelse er i allerhøjeste grad aktuel. Den bliver i disse år accentueret i diskurser 

om, hvordan den demografiske udvikling svækker velfærdsstaten og sætter den under et 

truende pres. Flere aldringsforskere har peget på disse diskursers alarmistiske karakter (Katz 

1996; Powell 2006; Cohen 1992). For eksempel har Lawrence Cohen (1992) hævdet, at et 

”krisesprog” sætter sit præg på litteratur, politik og diskurser om aldring. Det kommer bl.a. til 

udtryk i mediernes repræsentationer af den aldrende befolkning (se Lundgren 2013; Lundgren 

& Ljuslinder 2011). Krisedogmet bygger på den velkendte demografiske fortælling om, at 

befolkninger bliver ældre og ældre. De, som er på arbejdsmarkedet, og som gennem skatten 

finansierer velfærdsydelserne, er relativt få sammenlignet med gruppen af ældre, som ikke 

længere genererer en indkomst og samtidig antages i særlig grad at efterspørge velfærdsydelser 

inden for f.eks. ældreomsorg og sundhedsvæsen. Det er denne makroøkonomiske 

forklaringsmodel, der tidligere er gået under betegnelser som ”ældre”- eller ”forsørgerbyrde”. 

Disse betegnelser betragtes i dag som kontroversielle og aldersdiskriminerende (Lewinter 

2008:62) og er erstattet af mere neutrale begreber som ”den demografiske udfordring” og ”den 

aldrende befolkning”, der dog grundlæggende dækker over den samme bekymring. 

Det er ikke kun i Danmark, at den aldrende befolkning er på den politiske dagsorden. Det er en 

tendens, der præger store dele af verden; FN vægter det som et opmærksomhedspunkt, og 

regeringer og politikudviklere rundt omkring i verden prøver at imødegå udviklingen med 

reformer (Sokolovsky 2009). Forestillingen om den aldrende befolkning har på globalt plan haft 

stor indflydelse på den politiske håndtering af aldring (Powell 2006, Lewinter 2008), og det er 

min påstand, at det også er i den kontekst, at fremkomsten og udbredelsen af 

hverdagsrehabilitering i vid udstrækning skal forstås. Der er i dag en udbredt konsensus om, at 
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man for at afværge den trussel mod velfærden, som antages at følge i kølvandet på den 

demografiske udvikling, bør skride til handling. Det kommer til udtryk i politiske udmeldinger 

om hverdagsrehabilitering, som da den daværende formand for KL’s social- og 

sundhedsudvalg, Anny Vinther, i 2014 udtalte:  

Ligeledes indledes mange af de rapporter, policy-dokumenter og artikler, som forholder sig til 

hverdagsrehabilitering, med en begrundelse for emnets samfundsmæssige relevans og trækker 

her i vid udstrækning på den samme forklaringsmodel. Den typiske indledning understreger 

netop nødvendigheden af forandringer og nytænkning i ældreplejen og begrunder dette med 

henvisning til de udfordringer, den aktuelle demografiske udvikling medfører (f.eks. KL 2010, 

Kjellberg, Ibsen et al. 2011a). 

I dag fremstår det som en selvindlysende sandhed, at aldring er et samfundsproblem, og endda 

et problem, hvis omfang vil vokse støt i årene fremover. I forlængelse af dette er der opstået 

det, man kan kalde en nødvendighedsdiskurs: Den kalder på handling, på velfærdsstatslige 

reformer og dømmer det uansvarligt at lade stå til. Det er mit argument, at det er i denne 

nødvendighedsdiskurs, at en ældrepolitisk intervention som hverdagsrehabilitering henter 

meget af sin legitimitet. Aldring anskues som værende forbundet med risici, ikke kun for det 

enkelte menneske, men for samfundet som helhed. I den forstand får hverdagsrehabilitering 

karakter af at være et nødvendigt og ansvarligt initiativ i en form for overordnet 

samfundsmæssig risikostyring.  

 

5. KULTURELLE FORESTILLINGER OM DEN GODE ALDRING 

Som jeg netop har argumenteret for, er ét af de centrale rationaler, der har fungeret som 

drivkraft i indførelsen af hverdagsrehabilitering, af samfundsøkonomisk karakter og trækker på 

demografiske forklaringsmodeller. Selvom denne nødvendighedsdiskurs har haft en stor 

betydning, vil jeg imidlertid hævde, at der er mere i det end dét, når man skal forstå, hvorfor 

hverdagsrehabilitering i løbet af få år er blevet så udbredt i Danmark. Hvis det 

samfundsøkonomiske rationale havde været det eneste, ville der sandsynligvis ikke have været 

den opbakning omkring hverdagsrehabilitering fra for eksempel både medarbejdernes og de 

ældres interesseorganisationer, som det er tilfældet i dag. I så fald ville hverdagsrehabilitering 

kunne have været definitivt affejet som en ”spareøvelse”, et teknokratisk påfund, som skulle 

trækkes ned over hovedet på borgerne og medarbejderne i ældresektoren. Nok synes der at 

være en bred almen bevidsthed om, at hverdagsrehabilitering også handler om at spare penge 

”I de kommende år skal vi omfordele nogle penge. Enhver kan se i 

krystalkuglen, at vi lever længere, og der bliver flere ældre. 

Rehabilitering frigiver midler til dem, der ikke kan så meget selv.” 

(Ritzau 2014) 
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eller, som en kommunal leder engang udtrykte det: ”at holde borgerne fra døren”.  Men det 

beskrives i flere sammenhænge som en ”win-win”-løsning, som både kan imødekomme 

kravene om besparelser i den pressede offentlige sektor og samtidig skabe bedre livskvalitet for 

de ældre. Når hverdagsrehabilitering gennemgående accepteres og promoveres som en god og 

acceptabel løsning på de demografiske udfordringer af de ældres og medarbejdernes egne 

repræsentanter, er det sandsynligvis, fordi dette tiltag går i spænd med nogle bredere kulturelle 

og faglige forestillinger om, hvad der kendetegner den gode aldring. Her vil jeg særligt fokusere 

på udbredte diskurser om det, der på engelsk kaldes ”succesful aging”, men som i en dansk 

kontekst som regel oversættes til vellykket aldring. 

Begrebet ”vellykket aldring” har spillet en central rolle i såvel faglige som folkelige diskurser om 

aldring i de seneste årtier, og det berører nogle helt grundlæggende aspekter af, hvordan aldring 

generelt bliver forstået i dag (Bülow & Söderqvist 2014:139). Ideen om ”vellykket aldring” blev 

introduceret i gerontologien af Rowe og Kahn i en indflydelsesrig artikel i 1987 og senere 

udfoldet i en bog (Rowe & Kahn 1998), og den vandt hurtigt stor udbredelse og popularitet. På 

flere måder opstod begrebet som en reaktion imod forståelsen af aldring som et patologisk 

problem og en uafværgelig nedadgående spiral. I stedet, argumenterede forfatterne, kunne 

forfaldet potentielt undgås og ”vellykket aldring” opnås hos den enkelte, forudsat at 

vedkommende gjorde en aktiv indsats for at opretholde eller forbedre sit helbred. Aldring var 

med andre ord påvirkelig, og på den måde kom forebyggelse og livsstil på den gerontologiske 

agenda. Forestillingen om vellykket aldring har siden bredt sig langt ud over gerontologiske 

kredse, hvor den stadig (trods kritik) er dominerende, og i dag afspejles den i såvel politiske 

som i folkelige diskurser og kommer til udtryk i alt fra policy-dokumenter til medier og 

selvhjælpsbøger (Rozanova 2010; Lamb 2014). Som begrebssæt fremstår ideerne i vellykket 

aldring-paradigmet som videnskabeligt funderede, objektive og neutrale kendsgerninger. Som 

flere kritiske gerontologer imidlertid har peget på, er vellykket aldring-paradigmet ikke 

værdineutralt, men bærer i sig en iboende normativitet, som er kulturelt specifik (Holstein & 

Minkler 2003; Lamb 2014). I de forskellige repræsentationer af vellykket aldring er der nogle 

særlige kulturelle værdier, som går igen, heriblandt: 1) Individets evne til at handle på og 

kontrollere sin egen aldring, 2) bevarelse af uafhængighed, samt 3) produktiv aktivitet (Lamb 

2014:44). I det følgende vil jeg uddybe, hvad disse værdier indebærer samt sætte dem i relation 

til hverdagsrehabilitering. 

Det første ideal, individets evne til at handle på og kontrollere sin egen aldring, er en præmis for 

hele ideen om vellykket aldring. Grundtanken er netop, at det for den enkelte rent faktisk nytter 

at gøre noget, fordi aldringsprocessen kan påvirkes. Med et engelsksproget plusord er denne 

tanke  ”empowering”; den giver agens og magt til ældre mennesker og fritager dem for per 

definition at være ofre for aldringens uundgåelige forfald. Men med frihed kommer ansvar. Når 

menneskers evne til at ældes på en vellykket måde afhænger af deres egen indsats, tildeles de en 

høj grad af personligt ansvar for deres aldring. Ser man på hverdagsrehabilitering som koncept, 
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er det ligeledes en forudsætning, at det enkelte menneske i reglen har mulighed for at påvirke 

sin egen aldring. Det antages, at det kropslige forfald – eller funktionstab, som det typisk kaldes 

– i et eller andet omfang kan modarbejdes, og at tabte færdigheder kan genvindes. Men det 

afhænger i vid udstrækning af den ældres egen vilje til at indgå i rehabiliteringsforløbet, og 

dermed lægges noget af ansvaret for aldringen uundgåeligt over på det enkelte menneske. 

Den anden kulturelle værdi i paradigmet om vellykket aldring er uafhængighed. Rationalet er, at 

jo længere det enkelte menneske kan bevare sin uafhængighed, des bedre. Den amerikanske 

antropolog Sarah Lamb er én af de aldringsforskere, der har argumenteret for, at det, vi i den 

vestlige del af verden forstår ved den gode alderdom og vellykket aldring ikke gør sig gældende 

universelt. Med udgangspunkt i feltarbejde i Indien og USA viser hun, at der er markante 

forskelle i måderne, hvorpå aldring opfattes og håndteres i praksis (Lamb 2014). Blandt de 

ældre mennesker, hun studerede i Indien, blev den gode alderdom forbundet med at leve tæt 

sammen med sine slægtninge og modtage respektfuld, kærlig pleje og omsorg fra dem 

(Ibid.:42). Her var uafhængighed af hjælp og støtte fra yngre familiemedlemmer altså ikke et 

fremherskende ideal. At modtage økonomisk og praktisk hjælp og pleje, f.eks. til personlig 

hygiejne, blev ikke betragtet som hverken uønsket eller uværdigt, snarere tværtimod (Ibid.:45). 

Ved at holde sine indsigter fra Indien op som et spejl for USA, tydeliggør hun, at det, der i ét 

samfund opfattes som selvfølgeligt, ikke er et universelt, menneskeligt vilkår. Det komparative 

greb kaster lys over den kulturelle særegenhed, der i virkeligheden kendetegner meget af det, vi 

ellers tager for givet. Det bliver klart, at begrebet vellykket aldring beror på en normativ kulturel 

model, som adskiller sig fra ideer om den gode aldring og den gode alderdom andre steder.4 

Vender vi igen blikket mod hverdagsrehabilitering i Danmark, er det åbenlyst, at uafhængighed 

er et af de bærende idealer. Den størst mulige grad af selvhjulpenhed er netop det eksplicitte 

mål med interventionen.  

Den sidste centrale værdi i paradigmet om vellykket aldring, jeg vil fremhæve her, er idealet om 

at være aktiv. Fysisk, kognitiv og social aktivitet opfattes som en helt afgørende komponent i 

den indsats, den enkelte skal gøre for at opnå vellykket aldring (Rowe og Kahn 1998). Aktivitet 

er ifølge sociologen Stephen Katz blevet promoveret som et positivt ideal af den moderne 

gerontologi og lignende sundhedsprofessioner (Katz 2000:135). Aktivitet er, hævder han, i vid 

udstrækning blevet forbundet med livskvalitet. Faktisk er koblingen imellem netop aktivitet og 

livskvalitet så udbredt, at den for de fleste forekommer at være både åbenlys og indiskutabel 

(Ibid.) Denne faglige forståelse af aktivitet som efterstræbelsesværdig for ældre mennesker, 

synes også at gøre sig gældende i forhold til hverdagsrehabilitering. I Danmark spiller særligt to 

faggrupper en central rolle i arbejdet med hverdagsrehabilitering, nemlig ergoterapeuter og 

fysioterapeuter, og for begge disse professioner står aktivitet som et afgørende ideal. 

Ergoterapien bygger på en grundlæggende antagelse om, at beskæftigelse er positivt og sundt 

                                                           
4 Flere har dog peget på en tendens til, at vestlige forståelser af vellykket aldring vinder større og større udbredelse også i 
dele af verden, hvor man traditionelt har haft meget anderledes opfattelser af aldring (Zhang 2009; Lamb 2014:50-51). 
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for mennesker (Kielhofner 2009). Dette fokus afspejles i termen ”ergoterapi”, som kommer af 

det græske ord ”ergon”, som betyder ”arbejde”.5 Ergoterapeuter arbejder ud fra en bærende 

antagelse om, at det er noget grundlæggende menneskeligt at finde livskvalitet og mening i 

beskæftigelse (Ibid.). For fysioterapeuter er kerneopgaven at få klienter til at lære eller 

genindlære motoriske færdigheder, og dermed bliver (evnen til) kropslig bevægelse og aktivitet 

også målet for deres faglige ekspertise. I et interview (Hansen 2013) fortæller én af 

drivkræfterne bag Fredericia-modellen, Louise Thule, at det måske netop var en usædvanligt 

stærk konstellation af terapeutisk faglighed i ældreplejens ledelse, som skabte betingelserne for, 

at Fredericia Kommune blev pionér på hverdagsrehabiliteringsområdet: 

Som citatet viser, stemmer hverdagsrehabilitering som koncept i høj grad overens med et 

terapeutfagligt rationale. Netop det at arbejde med hverdagsrehabilitering blev af en terapeut, 

jeg mødte, beskrevet som et drømmejob. Hun sammenlignede det med sit tidligere arbejde, 

hvor hun ikke i samme grad have fået mulighed for at realisere det potentiale, som, hun følte, lå 

i hendes faglighed. Hendes hverdag havde derfor været præget store faglige frustrationer. Nu 

var hun rehabiliteringsterapeut og gav udtryk for en oplevelse af, at det var et dybt 

meningsfuldt arbejde: ”Jeg ved godt, det lyder overdrevet, men det er virkelig et kald for mig at 

arbejde med hverdagsrehabilitering.” 

I dette afsnit har vi set, at forestillingerne om vellykket og aktiv aldring har været artikuleret og 

promoveret inden for gerontologien og beslægtede professioner. Der er er dog en tydelig 

forbindelse mellem det gerontologiske fagfællesskab og ”resten af verden”. Disse faglige 

rationaler og diskursive praksisser både trækker på og bidrager med en professionel, autoritativ 

stemme til nogle bredere kulturelle forestillinger om den gode aldring. Det er mit argument, at 

disse idealer om personligt ansvar, uafhængighed og produktivitet også er indlejret i en 

intervention som hverdagsrehabilitering. 

 

 

 

                                                           
5 Jf. den svenske betegnelse, ”arbetsterapi”, og den engelske, ”occupational therapy”. 

”Fagchefen var terapeut, sundhedschefen var terapeut, og jeg var 

terapeut af grunduddannelse, og vi er i meget høj grad opdraget med 

den her rehabiliteringstænkning. Det er dét, vi kan. Lad mig sige det 

sådan. Så vi havde endelig en chance, kan man sige, for at komme på 

dagsordenen. Det er sådan noget, for terapeuter har det her været 

noget, vi altid har drømt om. Og lige pludselig så var der muligheden. 

(…) Så det, tror jeg faktisk, var én af grundene. Vi havde meget 

hurtigt en fælles forståelse af, hvad kunne man gøre, og et fælles 

sprog omkring det.” (Hansen 2013:34) 
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6. DET VEJLEDENDE NARRATIV OM SELVHJULPENHED  

Der er en klar sammenhæng mellem den lille kommunale faktaboks , som indgik i artiklens 

indledning, og mange af de værdier, som også ligger i de udbredte forståelser af vellykket og 

aktiv aldring. Samtidig angives den opfattede sammenhæng imellem dem. For eksempel sættes 

der implicit lighedstegn mellem selvhjulpenhed og større livskvalitet, værdighed og frihed. 

Selvhjulpenhed, anføres det, er også vejen til at opnå en mere aktiv og meningsfuld hverdag. 

Rationalet er klart: At efterstræbe selvhjulpenhed er det eneste fornuftige, for hvem ønsker ikke 

f.eks. livskvalitet og værdighed? Vender man rationalet i denne vejledning om, kommunikeres 

der med denne ”faktuelle information” samtidig implicit til kommunens seniorer, at hvis man 

ikke er selvhjulpen, er det uværdigt. Det giver sig selv, at kommunen har en økonomisk 

interesse i, at borgeren er selvhjulpen, men det er ikke det, der er i fokus i denne vejledning. 

Selvhjulpenheden skal opnås for borgerens egen skyld og ved borgerens egen indsats. I en 

positiv terminologi promoveres en særlig adfærd hos borgerne. Der er ingen tvang, kun 

motiverende tilskyndelser. 

Denne lille faktaboks om selvhjulpenhedens fordele og de årsagssammenhænge, den implicerer, 

indkapsler ret præcist flere af de centrale rationaler i hverdagsrehabilitering. 

Hverdagsrehabilitering er en løsningsmodel, som skal imødegå de udfordringer, der er 

forbundet med aldring såvel for det enkelte menneske som for samfundet som helhed. Og som 

antropologerne Steffen Jöhncke, Susan Whyte og Mette Nordahl Svendsen hævder, så bygger 

enhver løsningsmodel på særlige rationaliteter: 

 ”De rationaliteter, der viser sig i fremherskende og anerkendte løsningsmodeller, handler for 

eksempel om, hvordan man kan og bør skabe ”det gode samfund” eller ”det sunde menneske” 

på bestemte måder. Rationaliteten er indbegrebet af, hvad der gælder som sund fornuft, 

ansvarlighed og anstændig opførsel i et givet samfund, hvorved det ikke-ansvarlige eller det 

usunde bliver identificeret og problematiseret.” (Jöhncke, Whyte m.fl. 2004:385-6). 

Når visse egenskaber eller handlemåder bliver peget på som positive og ønskværdige, udskilles 

samtidig det, der falder udenfor, som negativt. På den måde kommer løsningsmodeller, som i 

vores samfund ofte udmøntes i politikker, som f.eks. hverdagsrehabilitering, ofte til at forme 

sociale forståelser af problemer og praksis i verden (Jöhncke, Whyte m.fl. 2004; Cruikshank 

1999). Derfor bør man også altid have blik for, at politiske interventioner kan have sociale 

konsekvenser uanset intentionerne bag. Den britiske socialgerontolog Simon Biggs (2001), der 

har undersøgt ældrepolitiske tiltag i England, argumenterer for, at enhver ældrepolitik influerer 

på de mulighedsrum, hvori man kan blive gammel. En politik bærer i sig et vejledende narrativ, 

som legitimerer bestemte måder at ældes på og delegitimerer andre. Samtidig indvirker det på 

de mulige identiteter, der er til rådighed for ældre mennesker (Ibid.:303). De narrativer, som 

politikker bygger på, har således magten til at forme adfærd og forventninger (Ibid.:304).  
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7. HVERDAGSREHABILITERING - ET NYLIBERALT STYRINGSREDSKAB?  

I bogen Power and Welfare. Understanding Citizens' Encounters with State Welfare (2013) undersøger 

sociologerne Nanna Mik-Meyer og Kaspar Villadsen dominerende magtformer i moderne 

vestlige  velfærdsstater. De tager udgangspunkt i de måder, hvorpå magt udfolder sig i mødet 

mellem borger og stat inden for rammerne af velfærdsinstitutioner i nutidens nyliberale 

samfund. Mange af de træk, forfatterne fremhæver som kendetegnende for nyliberale 

styringsformer, afspejles i hverdagsrehabilitering. Det er både værdier, der går igen, men også 

antagelser om og forventninger til borgeren på den ene side og de professionelle repræsentanter 

for velfærdsinstitutionerne på den anden. Om de nye styringsformer skriver de, at de ofte 

præsenteres for borgere ”med positive udtryk  som empowerment, coaching, selvrealisering og 

partnerskab” (Mik-Meyer & Villadsen 2013:1). Selvom de enkelte velfærdsinstitutioner er 

prægede af forskellige faglogikker, går en række værdier igen: personligt ansvar, selvhjælp, 

frihed og empowerment (Ibid.:3). 

I mødet mellem borgere og velfærdsinstitutioner er der i dag en tendens til individualisering, 

som bygger på et stærkt ideal om at behandle borgeren som et unikt individ. Det handler så at 

sige om at møde borgeren dér, hvor han eller hun er (Mik-Meyer & Villadsen 2013:21; 

Villadsen 2007:317-8). Det gør sig også gældende i hverdagsrehabilitering, hvor der er stort 

fokus på, at den rehabiliterende intervention skal tage udgangspunkt i den enkelte borger og, 

som der står i Serviceloven, i dennes ”ressourcer og behov” (Lov om Social Service, § 83a). 

Derfor bliver dialog et afgørende element i mødet. Hverdagsrehabilitering kan ses som et 

eksempel på de ”dialogbaserede” tiltag, som man i dag ofte finder på social- og 

sundhedsområdet. Denne type tiltag efterstræber, at interventionen skal basere sig på borgerens 

eller patientens egne ord og værdier (Mik-Meyer & Villadsen 2013:1) med det formål at undgå, 

at velfærdsinstitutioner pådutter mål og værdier på mennesker, som ikke kommer fra deres eget 

indre (Karlsen & Villadsen 2008; Mik-Meyer & Villadsen 2013). Helt i tråd med dette ideal står 

der i vejledningen til Serviceloven, at det betragtes som ”afgørende, at et rehabiliteringsforløb 

baserer sig på en konstruktiv dialog med borgeren i centrum” (Vejledning nr. 9341 af 8. Maj 

2015, Afsnit III, kap. 8, 47).  

I hverdagsrehabilitering betragtes den ældre borger som en aktiv samarbejdspartner, som 

forventes at være i stand til at reflektere over sine egne behov og ønsker, når hun i samarbejde 

og dialog med de professionelle skal fastsætte de mål, som rehabiliteringen skal lede hen imod. 

En af de professionelles vigtigste opgaver bliver at motivere borgeren til at indgå i dette 

samarbejde og at påtage sig at deltage aktivt i udpegningen af målsætninger i 

rehabiliteringsforløbet. Som Nikolas Rose har hævdet, er forholdet mellem eksperter og 

styringssubjekter i dag netop kendetegnet ved, at eksperterne skal forsøge at etablere alliancer 

med borgerne. Eksperter må forene subjekters evne til selvforvaltning med politiske 

målsætninger gennem f.eks. overtalelse og uddannelse, ikke tvang (Rose 1996:50). 
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Modtagere af velfærdsydelser antages i dag at være i stand til at udvikle sig og frigøre sig fra 

behov og afhængighed. De forventes at kunne selvrealisere sig ud fra et ideal om personligt 

ansvar, valgfrihed og autonomi (Mik-Meyer & Villadsen 2013:4). De professionelles rolle bliver 

dermed i høj grad at facilitere den proces, hvis succes antages at være betinget af, at den 

kommer fra den enkelte borgers indre. I den sammenhæng bliver begrebet motivation ofte 

anvendt: Borgeren skal være motiveret, og hvis hun ikke er det, er det de professionelles opgave 

gennem motiverende samtaler at stimulere et ønske og en vilje hos borgeren, fordi det antages 

at være den primære forudsætning for et succesfuldt rehabiliteringsforløb. Ganske i tråd med 

dette, klædes mange medarbejdere på til at arbejde med hverdagsrehabilitering med kurser i 

”Den Motiverende Samtale”, der er en udbredt metode til at anspore til adfærdsændringer og 

som anvendes i behandling af f.eks. alkoholisme, ludomani og i mange former for behandlende 

og forebyggende sundhedsarbejde. 

At dette ikke kun gælder for hverdagsrehabilitering, men er en tendens, som i dag kendetegner 

socialt arbejde i bred forstand, fremgår af Kaspar Villadsens karakterisering af de krav, der i dag 

stilles til modtageren af sociale ydelser på den ene side og den professionelle på den anden. Han 

skriver, at den sociale klient i dag skal ”betragte sig selv som ressourcefyldt og i stand til at 

udpege egne problemer. Det, socialarbejderen først og fremmest skal bistå klienten med, er at 

lære ham at forholde sig ’udviklingsorienteret’ til sig selv. Den stillestående klient, der ikke vil 

noget med sig selv, er socialarbejderens største udfordring.” (Villadsen 2003:223). Kaspar 

Villadsen tilføjer, at denne udviklingsorientering kan sættes som en grundlæggende målsætning 

for en hvilken som helst klientkategori (Ibid.). 

Med hverdagsrehabiliteringens indtog kan man sige, at udviklingsorienteringen, som har gjort 

sig gældende inden for socialt arbejde i en årrække, nu i højere grad end tidligere også 

indbefatter den allerældste del af befolkningen. Implicit i et tiltag som hverdagsrehabilitering 

ligger, at en høj kronologisk alder ikke er ensbetydende med, at man ikke stadig kan (og bør) 

optimere og udvikle sig selv. Hvor alderdommen måske tidligere var accepteret som et 

livsstadie, der var præget af en betydelig grad af social tilbagetrækning og kropslig neddrosling, 

synes der i dag at være en forestilling om, at viljen til livslang udvikling langt hen ad vejen er 

det, der kendetegner den ”gode” og (samfunds-)ansvarlige aldrende borger i 

velfærdssamfundet.  

 

KONKLUSION 

I dette kapitel har jeg forsøgt at gå bag om fænomenet hverdagsrehabilitering. Det har været 

min hensigt at vise, at hverdagsrehabilitering opstår i og skal forstås i konteksten af et 

komplekst terræn af indbyrdes forbundne kulturelle, politiske og faglige rationaliteter og 

diskurser. Indledningsvis beskrev jeg, hvordan hverdagsrehabilitering hurtigt har vundet stor 

udbredelse i det kommunale landskab, og at denne proces samlet har betydet en reformering af 
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ældreplejen i Danmark. Jeg argumenterer for, at et reformvindue bl.a. har været åbnet af det, jeg 

har kaldt nødvendighedsdiskursen, som henviser til den demografiske udvikling mod en stadigt 

ældre befolkning. Samtidig viser artiklen, at denne reformering også afspejler nogle bredere 

kulturelle forestillinger om vellykket og aktiv aldring. Endelig demonstrerer jeg, at 

hverdagsrehabilitering kan ses som et eksempel på en nyliberal styringspraksis.  

Som flere antropologer har påpeget, afspejler enhver politik nogle dominerende kulturelle 

forståelser i det samfund, den opstår i. Men foruden således at være et produkt af noget 

eksisterende, har enhver politik samtidig et skabende potentiale; den er med til at sætte 

rammerne for, hvad der er den gode og acceptable måde at leve og agere på, og ved at 

præsentere sig som en god løsningsmodel er den også med til at udpege og skabe problemer. 

Det betyder, at mennesker utilsigtet kan komme i klemme, fordi de ikke formår at leve op til de 

idealer, som interventionen bygger på og fremmer. De kommer til at repræsentere et socialt 

problem. 

Hverdagsrehabilitering er båret af gode intentioner, og mange dygtige fagprofessionelle lægger 

store kræfter i at få hverdagsrehabiliteringsforløb til at lykkes hver eneste dag rundt omkring i 

landet. Der ligger en positivitet i troen på, at en fremskreden alder ikke er ensbetydende, at det 

er for sent at vende en nedadgående proces ved at rehabilitere sig. Denne insisteren på, at man 

fra den offentlige ældreomsorgs side ikke vil opgive nogen til forfaldet, blot på grund den alder, 

der fremgår af cpr-nummeret øverst i journalen, er grundlæggende opmuntrende. Set i et 

historisk perspektiv er det noget relativt nyt. Går man bare nogle årtier tilbage i tiden, var det 

alment accepteret, at aldring var den nedadgående kurves livsfase. Modstanden mod at opfatte 

aldring som en uafværgelig nedadgående proces, og troen på, at aldring er plastisk, er sympatisk 

i kraft af sin optimisme og sin indlejrede ligebehandlingsambition. For skal man bare lade gamle 

mennesker forfalde og visne, hvis de med den rette støtte kan generhverve evner og muligheder 

i deres liv? Principielt er det i dag svært at svare andet end nej til det spørgsmål. Samtidig, og 

det vil være denne artikels kritiske indspark, kan det ligeledes være problematisk, hvis man 

ukritisk går for langt over i den anden grøft. På trods af de bedste hensigter og indføling fra de 

professionelles side kan en indsats som hverdagsrehabilitering af den enkelte ældre blive oplevet 

som et pres om at præstere. Og nederlaget, hvis vedkommede ikke magter at leve op til de både 

eksplicitte og mere implicitte forventninger, kan være stort. Det endelige resultat afhænger af 

den enkeltes viljestyrke og ”moral”. Nederlaget risikerer derfor også at blive meget personligt. 

Den såkaldte værdighed, som den lille faktaboks tidligere artiklen lover de ældre, som formår at 

være selvhjulpne, er ikke de afhængige forundt. Det er i hvert fald det underliggende budskab. 

Det er åbenlyst problematisk, hvis aldring kun kan tænkes som tilbagegang, men det er ligeså 

problematisk, hvis tilbagegang fuldstændig fortrænges fra vores forståelse af aldring. Tværtimod 

bør tilbagegang være noget, der også kan være en naturlig og socialt legitim måde at ældes på. 

Optimering og progression er ikke nødvendigvis altid muligt, meningsfuldt eller for den sags 

skyld ønskværdigt for det enkelte ældre menneske. 
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