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Indledning 
Københavns Kommunes nye koncept for aktivitetstilbud, ”Aktiv hele Livet”, stiller krav om, 
at sundhedsfremme og forebyggelse er integreret i den daglige opgaveløsning, og at der er 
stærke faglige miljøer med fokus på aktivitet og sociale netværk. Samarbejde og vidensdeling 
både internt mellem de kommunale aktivitetstilbud og på tværs mellem de frivillige og 
kommunale aktivitetstilbud skal sikre, at den enkelte borger får det rigtige tilbud på det 
rigtige tidspunkt. Med udgangspunkt i ovenstående udviklede uddannelsesgruppen under 
SUF i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Social- og Sundhedsskolen i 
København foråret 2010 et kursusforløb i to moduler. I første modul deltog repræsentanter 
for frivillige organisationer og klubber, samt medarbejdere og ledere ved kommunens 
aktivitetstilbud for ældre borgere. I sidste modul deltog medarbejdere og ledere. Sideløbende 
iværksattes et coaching- og udviklingsforløb for ledere ved aktivitetstilbuddene. Forinden var 
der afholdt en række temadage for alle medarbejdere og ledere som led i at introducere det 
nye koncept i organisationen. Kompetenceudviklingsforløbet fik navnet Fra Dagtilbud til 
Aktivitetstilbud (DTA). 

På baggrund af en stor interesse i feltet for det, man kan benævne et ”paradigme-skifte” dels i 
opfattelsen af aktivitetstilbuddenes rolle i fht. de ældres liv og i opfattelsen af de ældre 
borgeres behov, iværksatte SUF efteråret 2010 en evaluering af 
kompetenceudviklingsprocessen. Denne rapport udgør det skriftlige resultat af evalueringen. 

Evalueringen er gennemført af cand.comm. Ph.d. Anne Liveng, Lektor ved Institut for 
Psykologi og Uddannelsesforskning, og Videnskabelig assistent, sygeplejerske, MPP, Heidi 
Lene Andersen, begge tilknyttet Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet. 
Evalueringens overordnede design er udarbejdet af Anne Liveng og Heidi Lene Andersen og 
godkendt af projektgruppen ved SUF. 

Baggrunden for ”Aktiv hele livet” 
Københavns kommune vedtog i 2007 en ny ældrepolitik. Baggrunden var, at de nuværende 
ældre borgere over 65 år og fremtidens ældre har andre behov end tidligere.  
De københavnske ældre er en mangfoldig gruppe, der afspejler den forskellighed, der er i 
byen. Flere ældre vil fremover være ressourcestærke brugere af kommunens mange tilbud, 
mens færre vil have brug for omfattende pleje og hjælp.  
I forbindelse med ændringerne i de ældres behov har Sundheds- og omsorgsforvaltningen i 
Københavns Kommune udviklet projektet ”Fra Dagtilbud til Aktivitetstilbud”, herunder 
konceptet ”Aktiv hele livet”. 
 
Som led i projektet iværksatte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2009 en 
interviewundersøgelse blandt ældre borgere. Undersøgelsen viser, at der er et formidlings- og 
imageproblem i forbindelse med det nuværende dagtilbud (tns Gallup, 2009). Af 
interviewene fremgår det, at interviewpersonerne generelt har et ringe kendskab til 
dagtilbuddene, og forbinder dem med pleje og omsorg af meget svage ældre mennesker. 
Undersøgelsen medførte en ny strategi for udvikling af dagtilbud for hjemmeboende ældre.  
Det var nødvendigt at videreudvikle de eksisterende dagtilbud på baggrund af en ændret 
efterspørgsel af aktiviteter blandt borgere. De nye ældre med ændrede erfaringer og interesser 
stiller nye krav til kommunal service.  
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Målet med DTA projektet var at ruste kommunens dagtilbud til at møde krav og 
forventninger fra de nye grupper af ældre. Via et bredt anlagt kompetenceudviklingstilbud 
var målet at implementere de forståelser og organisatoriske ændringer, konceptet ”Aktiv hele 
livet” indeholder, og dermed etablere et aktivitetsbaseret dagtilbud, der – i samspil med 
kommunens øvrige tilbud - tilgodeser de ønsker og krav, som nutidens ældre kan stille til den 
kommunale service på dagtilbudsområdet.  
  
Udfordringen er at få dagtilbud bredt ud i lokalområderne. Viften af blivende aktivitetstilbud 
ønskes etableret og drevet i samarbejde med det lokale civilsamfund, boligselskaber, tilbud 
under Folkesundhed København, hjemmeplejen og plejehjem. Det kan fx dreje sig om 
klubtilbud, nærgymnastik, madklubber eller cafétilbud på et lokalt plejehjem.  
Kommunen ønsker et tæt sammenhæng mellem offentlige og frivillige tilbud, ligesom der 
ønskes en tæt sammenhæng og koordination mellem de enkelte kommunale tilbud.  
Konceptet repræsenterer et paradigmeskift i indsatsen – fra at se borgeren som passiv 
modtager af hjælp – til at se borgeren som en ressource, der er en aktiv medspiller i sit eget 
liv.  
Idegrundlaget for konceptet er, bl.a. med afsæt i sundhedsfremmeteori, at man ved 
systematisk at iværksætte meningsfulde aktiviteter og understøtte sociale relationer kan 
påvirke menneskers selvvurderede helbred i positiv retning. Nyere forskning understøtter 
dette og viser derudover, at et godt selvvurderet helbred kombineret med forbedringer af 
øvrige faktorer for sundhed (fx kost og motion) forebygger udviklingen af sygdom og tab af 
funktionsevne. Det nye koncept stiller krav til, at sundhedsfremme og forebyggelse er 
integreret i den daglige opgaveløsning, og at der er stærke faglige miljøer med fokus på 
aktivitet og sociale netværk. 
Der er i forbindelse med projektet et ønske om at sikre optimering af ressourcer og en mere 
effektiv udnyttelse af kapaciteten, således at der kan frigøres midler til videreudvikling af 
tilbuddene.  
 

Evalueringsdesign  
Genstand 
Evalueringens genstand er kompetenceudviklingsprojektet ”Fra dagtilbud til 
Aktivitetstilbud”, samt resultaterne af kompetenceudviklingsprojektet som de viser sig i 
praksis. I interviewene med medarbejderne viste det sig at det var umuligt at adskille 
synspunkter på kompetenceudviklingsprojektet fra medarbejdernes mere generelle holdninger 
til konceptet ”Aktiv hele livet” og de ændringer i centrenes organisering og hverdag som 
konceptet indebar. Evalueringen er derfor også kommet til at dreje sig herom. Fokus ligger 
dog på kompetenceudviklingsforløbet. 

Kompetenceudviklingen af medarbejderne har haft følgende mål:  

Mål for kompetenceudvikling 
• At der er en fælles basisviden om betydningen af aktiviteter, sociale relationer, 

forebyggelse og sundhed på tværs af frivillige og kommunale aktivitetstilbud i 
lokalområdet 

• At det kommunale aktivitetstilbud ydes af medarbejdere, der har de rette kompetencer 
og som anvender metoder, der er i overensstemmelse med nyeste viden 

• At nuværende medarbejderkompetencer udnyttes bedst muligt og at der sker en 
løbende kompetenceudvikling 
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Evalueringen beskæftiger sig dels med de kompetenceudviklingstiltag, der har været rettet 
mod medarbejderne, dels med de forandringer og resultater, som uddannelsesforløbene og 
”Aktiv hele livet” har affødt i praksis. 
 

Formål 
Formålet med evalueringen er at belyse hvorvidt der gennem det skitserede kursusforløb kan 
skabes kompetenceudvikling og forandringer i overensstemmelse med målene for ”Aktiv hele 
livet” med varig effekt for det daglige arbejde i centrene. Dette sker 1) gennem at følge 
medarbejdernes udviklingsforløb gennem uddannelsestilbuddets to moduler og 2) gennem 
afdækning af efterfølgende forandringer i medarbejdernes daglige praksis på 
aktivitetstilbuddene, sådan som medarbejderne selv italesætter dem.  
 
Der tale om en proces-evaluering idet både kompetenceudvikling og efterfølgende 
forandringer registreres og belyses i takt med at de forekommer. Tolkningen af det empiriske 
materiale er løbende blevet diskuteret mellem evaluatorerne og projektgruppen under SUF. 
Som evaluatorer har vi kunnet komme med input til kompetenceudviklingsforløbet undervejs, 
således at evalueringen ikke bare har en funktion i fht til kommende lignede projekter, men er 
blevet brugt konstruktivt også i selve DTA-forløbet.  
Det ”paradigme-skifte”, der ligger i overgangen til Københavns Kommunes nye koncept, må 
betragtes som en længerevarende og løbende proces, hvor evalueringen tegner et fastfrosset 
billede af forløb, der på tidspunktet for evalueringen ikke var afsluttede.  
Evalueringen giver således et billede af en del af forløbet, sådan så det så ud for udvalgte 
medarbejdere i perioden efterår 2010 – forår 2011.  
 

Aktører og perspektiver 
Evalueringen fokuserer på uddannelsen af de medarbejdere, der er tilknyttet aktivitets-
centrene, og på ændringer, der ifølge medarbejderne er sket i centrene som følge af 
kompetenceudviklingen. Evalueringen giver en række anbefalinger i fht. 
kompetenceudvikling, som retter sig mod SUF som ansvarlig for udvikling og gennemførsel 
af uddannelsesaktiviteter.    
 
Evalueringen vurderer kompetenceudviklingsprojektet ved dels at følge den udviklingsproces 
som medarbejderne i dagtilbuddene tænkes at gennemgå, dels ved at forsøge at afdække 
forandringer og dermed resultater af udviklingsprojektet, som de efterfølgende viser sig i 
medarbejdernes fortællinger om praksis. Endeligt indeholder evalueringen et prospektivt sigte 
i form af at generere anbefalinger til, hvordan kompetenceudviklingen kan vedligeholdes og 
evt. forbedres, og igangsatte forandringsprocesser fastholdes.  
 
Evalueringen fokuserer på summative såvel som formative data og analyser. Dvs. der er 
indsamlet konkrete nu-og-her vurderinger af uddannelsesforløbet blandt medarbejderne og 
set på aktuelle forandringer og tiltag i udvalgte aktivitetstilbud.  Men evalueringen indeholder 
også fremadrettede perspektiver i form af udviklingsorienterede og refleksive data i form af 
at pege på fremtidige muligheder for fortsat kompetenceudvikling og fastholdelse af 
forandring (Dahler-Larsen og Krogstrup, 2003). 
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Metoder 
Evalueringen tager udgangspunkt dels i fokusgruppe- og enkelt interviews med de 
involverede medarbejdere (Halkier 2003) og dels i observationer gennemført i en række 
hverdagssituationer på udvalgte Aktivitetstilbud. De etnografiske metoder er valgt med 
henblik på den ene side at åbne for en indsigt i og forståelse af medarbejdernes perspektiv, på 
den anden side med et mere udeforstående blik at beskrive forandringer i medarbejdernes 
praksis i Aktivitetscentrene og i rammerne herfor.  
 
Formålet med at bruge et kvalitativt forskningsinterview som undersøgelsesmetode er  
”at få fat i de betydninger, som personer, ting og forhold har for interviewpersonen, og/eller 
afdække de betydninger, som han ser i sin egen måde at forvalte sit liv og sine betingelser på. 
Formålet er at fange subjektets/aktørens perspektiv, dvs. hans kognitive og følelsesmæssige 
organisering af verden.” (Fog 2004:11).  
 
Det kvalitative forskningsinterview giver et ”indefra perspektiv”, hvor det er personens 
tanker, følelser og handlinger, hendes bevæggrunde, forskeren er interesseret i. Specielt er 
interviewet velegnet til at belyse et menneskes hele situation, dels den aktuelle, dels den 
historiske, som han eller hun har udviklet sig fra. Med denne metode får man som forsker et 
bredere indblik i personens livsverden, end det for eksempel er muligt at opnå ved 
spørgeskemaundersøgelser. I herværende evaluering har metoden betydet, at der er 
fremkommet oplysninger om medarbejdernes oplevelser af hele ”Aktiv hele Livet”-konceptet 
og af, hvordan de har oplevet deres professionelle rolle før og nu under udvikling sprocessen. 
Tyngdepunktet ligger dog på medarbejdernes oplevelse at kompetence udviklingsforløbet.  
 
Ligesom i det kvalitative forskningsinterview er interessen ved observationsstudier at forstå 
menneskers handlinger og adfærd ud fra deres subjektive perspektiv. Antagelsen er, at 
menneskers handlinger i høj grad er sammenhængende med deres fortolkninger af 
omverdenen – med det meningsindhold, de tilskriver omverdenen (Krogstrup og Kristiansen 
1999:17). Forskeren udfører i sit arbejde en fortolkning af denne fortolkningsproces. Hun 
eller han søger at ”forstå forståelsen” hos de mennesker, der studeres. Observation kan 
dermed ses som en metode til at tyde og fortolke sociale fænomener, sådan som de kommer 
til udtryk hos bestemte grupper af mennesker.  
Evalueringen bygger således videnskabsteoretisk på et fænomenologisk/hermeneutisk afsæt, 
dvs. der anvendes en forstående og fortolkende forskningstype. 
 
Det empiriske materiale sammenholdes med kompetenceudviklingens formål og 
succeskriterier, og der reflekteres over de indhøstede erfaringer i forhold til fremtidig 
kompetenceudvikling og organisering af aktiviteter i centrene. 
 
Der er i forbindelse med evalueringen gennemført følgende interviews og observationer: 
(Arbejds- og tidsplan, bilag 1): 
 

• ”Før-besøg” på to Aktivitetscentre. Formålet med besøgene var at give os som 
evaluatorer et indblik i arbejdsrutiner og -kultur på centrene inden læringsforløbet 
blev sat i gang.  

• Fire observationsbesøg på uddannelsesforløbene: to på grundkursus 1 og to på 
grundkursus 2. Ved alle observationer talte vi med medarbejdere og gennemførte 
kortere interviews. 
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• ”Efter-besøg” med Fokusgruppeinterviews på fire forskellige Aktivitetscentre. 

Interviews og observationsnoter er delvist udskrevet af Anne Liveng & Heidi Lene Andersen. 
 
Som evaluatorer har vi løbende haft møder med referencegruppen i SUF og med Lone Willer 
Holm, der har stået for coaching- og udviklingsforløb for lederne. Denne del af DTA-
projektet er særskilt evalueret af Lone Willer Holm og Inge Kolind.  
 
 

Konklusion 
 
I forhold til målene for kompetenceudviklingen kan der konkluderes:  
 
Mål 1: må ses som opfyldt: Der er etableret en fælles basisviden om betydningen af 
aktiviteter, sociale relationer, forebyggelse og sundhed på tværs af frivillige og kommunale 
aktivitetstilbud i lokalområdet.  
 
Mål 2: At det kommunale aktivitetstilbud ydes af medarbejdere, der har de rette kompetencer 
og som anvender metoder, der er i overensstemmelse med nyeste viden, er delvist opfyldt. I 
den tidsperiode vi indhenter materiale til evalueringen er medarbejderne i færd med at 
udvikle og tilegne sig nye metoder. Men det må også erkendes, at ændringerne rokker ved 
medarbejdernes professionsidentitet og derfor er en løbende, ikke afsluttelig proces. 
 
Mål 3: At nuværende medarbejderkompetencer udnyttes bedst muligt og at der sker en 
løbende kompetenceudvikling, er ligeledes på vej. Opfyldelsen af dette mål kræver en fortsat 
indsats, særligt med henblik på at sikre at medarbejdernes oplevelse af indbyrdes 
konkurrence mellem centrene ikke begrænser samarbejdet mellem centrene, og dermed 
hindrer at hver enkelt medarbejders kompetencer bruges så hensigtsmæssigt som muligt.  
 
 

Uddannelsesforløbets form: 
Medarbejderne er glade for kompetenceudviklingstilbuddet. Det opleves som et nyt, ikke 
hidtil set, symbol på anerkendelse at få tilbudt kompetenceudviklende kurser. Medarbejderne 
er derfor i udgangspunktet grundlæggende positive overfor deltagelse.  
 
Men medarbejderne på centrene har forskellig uddannelsesmæssig baggrund og centrene har 
befundet sig forskellige steder i forhold til den omstillingsproces, som Fra Dagtilbud til 
Aktivitetstilbud og Aktiv hele livet har impliceret. Disse variationer afspejler sig i 
holdningerne til og udbyttet af kursusforløbene.  
 
Kurserne har for deltagerne fungeret som et læringsrum, hvor selve rammen: at have tid og 
rum for kendskab til hinanden, rum for refleksion sammen med sine kolleger og ledere, har 
muliggjort en erfaringsbaseret og praksisnær læring. Som medarbejderne beskriver det, er det 
dette rum for læring, man særligt har haft udbytte af, og i mindre grad de faglige input 
formidlet af underviserne på kurserne.  
Når dette er sagt må man samtidig tilføje, at det er vanskeligt at afgøre hvilken effekt oplæg, 
undervisningsmateriale og øvelser har haft i forhold til at inspirere til og igangsætte de 
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refleksioner og diskussioner medarbejderne har haft, og som de netop værdsætter. Input i 
form af oplæg og fælles øvelser er med til at sætte rammen og give et fælles grundlag at tale 
ud fra. Særligt i vores observationer fra Modul 1, hvor deltagergruppen også involverede 
repræsentanter fra de frivillige foreninger, er det indtrykket, at de mere underviserstyrede 
input fungerede på denne måde.   
 
Da vi efterfølgende gennemfører fokusgruppeinterviews med medarbejderne er der ingen 
tvivl om, at man har opnået en fælles basisviden om betydningen af aktiviteter, sociale 
relationer, forebyggelse og sundhed på tværs af frivillige og kommunale aktivitetstilbud i 
lokalområdet, som var et af målene med kompetenceudviklingen. Hvorvidt en del af denne 
basisviden har eksisteret i forvejen er ikke muligt at afgøre på baggrund af evalueringen. 
Men medarbejdernes udtalelser understreger, hvor centralt det i en forandringsproces er, at 
have mulighed for at bearbejde de nye krav og forventninger på baggrund af og i relation til 
de erfaringer, man allerede har, for at kunne integrere dem i sin hverdagstænkning.   
 
At alle medarbejdere plus ledere fra hvert center har været af sted sammen har muliggjort at 
man har kunnet reflektere sin konkrete hverdag, og at den omstillingsproces, der er sat i gang 
opleves som et fælles projekt. 
 

Uddannelsesforløbets mål: en ny hverdag i centrene 
Væsentligt i den læringsforståelse herværende evaluering bygger på er, at den 
indholdsmæssige dimension i en læreproces altid er central. Derfor er det nødvendigt at 
beskæftige sig med det indhold medarbejderne forventes at tilegne sig i et 
kompetenceudviklingsforløb; her ideer og ændringer som følge af konceptet Aktiv hele Livet. 
Medarbejdernes professionsidentitet er forsøgt ændret gennem 
kompetenceudviklingsprojektet; både hvad angår indholdet i arbejdet, arbejdsmetoder, 
medarbejderens relation til centrenes medlemmer og centrenes indbydes relationer. 
 
Medarbejderne er positive overfor konceptets vidensbasering og teoretiske indlejring. Man 
vil gerne arbejde således at man faciliterer de ældres eget engagement og i højere grad 
inddrager de ældre og støtter dem i at bruge egne ressourcer. Flere medarbejdere udtaler at 
Antonovsky er deres ”arbejdsbibel”, eller at det at skabe meningsfulde aktiviteter med den 
ældre har været deres mål gennem hele arbejdslivet. Medarbejderne ser således sig selv som 
repræsentanter for konceptets idegrundlag. 
 
Medarbejderne har taget ideen om at arbejde ressource-støttende til sig og diskuterer på den 
baggrund spørgsmålet om, hvor meget man skal ”servicere” i forhold til at yde omsorg. I den 
forbindelse udtrykkes der bekymring for de svageste borgere, som det ligger medarbejderne 
meget på sinde ikke bliver ”glemt” i processen.  
Medarbejdernes refleksioner over deres egen (omsorgs-) rolle tyder på en begyndende 
ændring i deres professionsidentitet. Ændringen af fagligheden er en længerevarende proces, 
der kræver stadig refleksion i medarbejdergruppen og på tværs af de fagligheder, der arbejder 
i centrene. Den ”gamle” omsorgsfaglighed må integreres med en ny mere aktiverende og 
ressourcemobiliserende tilgang, der sikrer at de stærkeste borgere opfordres til at bruge og 
udvikle deres ressourcer, og at de svageste samtidig får den nødvendige støtte og omsorg. 
 
DTA-projektet har medført ændringer i personalets opgaver og syn på deres rolle i hverdagen 
i centret. I forhold til disse ændringer fokuseres der stærkt på de nye dokumentationskrav, 
som medarbejderne har blandede holdninger til. Disse holdninger har potentielt påvirket 
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kompetenceudviklingsforløbet, da en del af undervisningen netop drejede sig om brugen af 
forskellige skemaer og metoder til dokumentation af aktiviteter og kortlægning af 
oplysninger om medlemmerne. 
Det hensigtsmæssige i dokumentation af hvert enkelt centers aktiviteter er der stor forståelse 
for. Dette er den vante form for dokumentation, som medarbejderne allerede har kendskab til. 
At alle kan se hvad en aktivitet indeholder og hvornår den finder sted, beskriver 
medarbejderne som en hjælp til at orientere sig og til at kunne udveksle ideer. Når aktiviteten 
er dokumenteret behøver man ikke ”opfinde den dybe tallerken” hver gang! 
 
Brugen af standardiserede spørgeskemaer er det element i konceptet som flest medarbejdere 
udtrykker skepsis overfor. Denne form for dokumentation er ny og uprøvet og vækker en 
række bekymringer hos medarbejderne. Grundene hertil er forskellige, nogle er praktiske 
mens andre er mere holdningsmæssige. For nogle medarbejdere betyder manglende 
computer-kompetencer at registreringen er en tidsrøver, der ”sluger” den tid man hellere vil 
bruge sammen med medlemmerne. Andre har opfattelser af at skemaerne kan medføre 
ændrede relationer til brugerne, idet man som medarbejder kan komme til at vide ting, der 
kan stå i vejen for et åbent og respektfuldt møde med det enkelte medlem.   
 
Hvad angår det enkelte centers relationer til de øvrige centre tegner der sig et dilemma. I den 
nye relation til de øvrige Aktivitetscentre ses samarbejdsdimensionen som klart positiv. Der 
er bevidsthed om, at man kan lære af hinanden og udveksle erfaringer. Det forventes at blive 
en samarbejdsrelation, men samtidig er centrene også i en hvis udstrækning er blevet 
konkurrenter. Oplevelsen af at være i en ny og hidtil ukendt konkurrencesituation vækker i 
nogle centre uro for egen overlevelse. I andre centre opleves det selv at kunne arbejde for at 
tiltrække nye medlemmer som en ny frihed til at være kreativ og udadvendt. En spændende 
mulighed for at få lov at vise hvad man er god til. På den ene side stilles spørgsmålet om man 
vil sende medlemmer videre til at andet center, hvis ens eget centrers overlevelse er truet – på 
den anden side eksisterer der en erkendelse af, at alle centre ikke kan tilbyde alle aktiviteter; 
og at man derfor er nødt til at profilere sig og tiltrække de borgere der har interesse og behov 
for ens centrers tilbud.  
 
 

Anbefalinger i forhold til videre kompetenceudvikling 
 

• Medarbejdere og ledere (evt. sammen med frivillige) bør regelmæssigt tilbydes 
lærings- eller ”refleksionsrum” i form af temadage, netværk og lignende for at sikre 
en fortsat udvikling og diskussion af medarbejdernes professionalitet i forhold til at 
tilbyde en omsorg, der understøtter og faciliterer medlemmernes fortsatte brug af egne 
ressourcer.  

• For at sikre fælles ejerskab og udvikling af hvert enkelt centers kultur er det 
væsentligt at ALLE medarbejdere og ledelse deltager sammen i læringsaktiviteter.  
Men der er samtidig behov for en pædagogisk udvikling af de 
kompetenceudviklingstilbud, medarbejderne tilbydes, således at medarbejdernes 
forskellige uddannelsesniveauer indtænkes. Der ligger her en udfordring i på en gang 
at inkludere alle og samtidig møde de differentierede forudsætninger.  
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• Der bør være fortsat opmærksomhed på medarbejdernes forbehold overfor 
dokumentationskravene og spørgeskemaerne i forbindelse hermed. Muligvis vil der 
være behov for at skabe større forståelse blandt medarbejderne af skemaernes formål; 
sandsynligvis vil medarbejderne kunne lære af at drøfte erfaringer med brugen af 
skemaerne indbyrdes og på tværs af centre. Den praktiske afprøvning af skemaerne 
vil vise om der er behov for yderligere indsats på dette område.  

• Konkurrence momentet imellem centrene og truslen om lukning af visse centre pga 
den demografiske udvikling betyder en risiko for at nogle centre vil forsøge at ”holde 
på borgerne” frem for at sende dem videre til andre relevante tilbud, Der bør derfor 
iværksættes uddannelsestiltag omkring visitationskriterier og henvisning af 
medlemmer mellem centrene, for at sikre forståelse for og ensartethed omkring 
procedurerne. 

• Samarbejdet mellem centrene bør styrkes således at konkurrencemomentet ikke virker 
ødelæggende for de nye måder at arbejde på. Frygten for at ens eget center vil mangle 
medlemmer kan i værste fald virke blokerende for samarbejdet og åbenheden overfor 
at sende medlemmerne videre til mere relevante tilbud i andre centre. Herved kan 
engagementet i at tilgodese de ældres egne ønsker og støtte dem i selvvalgte 
aktiviteter trues. Fx kunne der etableres en fast mødestruktur, fælles inspirationsdage 
og/eller centrene kunne belønnes økonomisk for at sende medlemmer videre til 
hinanden. 

• Kendskab til de øvrige centre og udveksling af erfaringer kunne endvidere styrkes 
gennem ”udveksling” af medarbejdere, rotationsordninger eller lignende. 

 

Evalueringens lærings- og kompetenceforståelse 
Evalueringen tager afsæt i to grundforståelser af læring: 1) at enhver ny læring bygger på 
individets tidligere læring, og 2) at læring kan finde sted i alle de kontekster, et menneske 
befinder sig i. Hermed forstås læring som en på en gang livslang og livsbred proces. Dette 
gælder både i forhold til kognitive strukturer og affektive mønstre, som er etableret hos hvert 
individ (Illeris 2006). Ny læring kan lægge sig i forlængelse af eller ændre det tidligere lærte, 
men det er de allerede etablerede tydningsmønstre, den lærende vil bruge for at forstå og 
forholde sig til ny viden og nye erfaringer.  
Disse grundforståelser er særligt relevante når det gælder kompetenceudvikling hos 
mennesker, der allerede har en uddannelse, mangeårige erfaringer og en etableret 
professionsidentitet, som tilfældet er for medarbejderne i aktivitetscentrene. Her ”bryder” 
kursusaktiviteterne ind i en allerede fasttømret arbejdspladskultur, vaner, og holdninger, som 
uværgeligt vil påvirke den måde medarbejderne tager nye input til sig på. 
  
Både i et lærings- og et salutogenisk perspektiv ses meningsfuldhed som et uundværligt 
omdrejningspunkt – forstået som en kognitiv og følelsesmæssig kvalitet i menneskets 
omgang med sin omverden. Ifølge Illeris indeholder læring tre samtidige dimensioner: 1) en 
indholdsdimension, 2) en drivkraftsdimension og 3) en samspilsdimension. 
Indholdsdimensionen refererer til den mening og øgede mestring, læreprocessen bibringer 
den lærende. Drivkraftsdimensionen vedrører den psykiske energi, der motiverer og 
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fastholder den lærende i processen. Samspilsdimensionen handler om det faktum, at al læring 
foregår i en socialitet, og at denne socialitet spiller en rolle for, hvad der indholdsmæssigt 
læres og i forhold til den lærendes psykiske energi i processen.  
 
De tre dimensioner kan paralleliseres med komponenterne i Antonovskys salutogeniske teori, 
(2000), som er en del af grundlaget for Aktiv hele Livet – konceptet. Hos Antonovsky ses 
”oplevelse af sammenhæng” (OAS) ses som afgørende for vores muligheder for at udnytte de 
stimuli og tackle de stressorer, som påvirker os livet igennem. OAS består af 
delkomponenterne begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Begribelighed er 
kognitivt funderet og handler om, hvorvidt man med fornuften forstår de ting, der sker 
omkring en. Håndterbarhed drejer sig om den udstrækning, i hvilken man opfatter, at der står 
ressourcer til ens rådighed, der er tilstrækkelige til at klare de krav, man bliver stillet over for. 
Meningsfuldhed vil sige den udstrækning, i hvilken man føler, at livet er forståeligt rent 
følelsesmæssigt, at i hvert fald visse af de problemer og krav, tilværelsen fører med sig, er 
værd at investere energi og engagement i, at de er udfordringer, man glæder sig over i stedet 
for byrder, man hellere ville være foruden (Antonovsky 2000:36). Meningsfuldhed udgør 
OAS-begrebets ”motivationsdimension”, der beskriver menneskets drivkraft for at engagere 
sig i sit liv og forsøge at tackle dets udfordringer. De to teoretiske tilgange er enige om 
betydningen af meningsfuldhed som drivkraft for hhv. læring og sundhed. 
 
I artiklen ”Lærings- og kompetencebegreberne i arbejdslivsforskningen” diskuterer Steen 
Høyrup og Kim Pedersen kompetencebegrebets facetter (2002: 85-103). Ligesom læring ses 
som en proces, hvori kognitive, emotionelle og sociale/samfundsmæssige dimensioner er 
uadskillelige (Illeris 2006), anlægges en tilsvarende forståelse af begrebet kompetence. De to 
forfattere slår kompetence fast som et relationelt begreb. Det vil sige som et begreb, der både 
favner individets kvalifikationer i bred forstand – og spørgsmålet om, hvordan individet i en 
given sammenhæng udfolder sin viden og sine færdigheder. Viden, færdigheder og 
kapaciteter ses som knyttet til individet, men samtidig som noget, der altid kun realiseres i en 
bestemt kontekst.  

 
Høyrup og Pedersen citerer den svenske lærings- og arbejdslivsforsker Per-Erik Ellström, der 
definerer kompetence som ”et individs handlingsformåen i relation til en bestemt opgave, 
situation eller kontekst.” (Ibid.:93.) De konkluderer, at kompetence er handlemuligheder i en 
social sammenhæng, hvor man foretager sig noget i forhold til de udfordringer, man står 
overfor. Handlingerne afspejler mere end færdigheder og kvalifikationer; de afspejler også 
holdninger, tidligere erfaringer, engagement og vilje – og frem for alt en evne til fortolkning 
og meningstilskrivning af den unikke situation, man står i. (Ibid.:95.)   
 
Hvis kompetence er handlemuligheder i en social sammenhæng, lægges der i forhold til 
kompetenceudvikling op til både at se på medarbejdernes handlemuligheder og på de sociale 
sammenhænge, de indgår i. Mere konkret, og med inddragelse af nogle af de udfordringer, 
som analysen af undersøgelsens materiale rejser, kan der peges på kompetenceudvikling i 
form af fælles tematiseringer og diskussioner af problemstillinger fra det daglige arbejde. 
Væsentligt er erkendelsen af, at der i menneskearbejdet trækkes på medarbejderens både 
kognitive, emotionelle, kulturelle og sociale ressourcer, hvorfor alle dimensioner må 
medtænkes i en kompetenceudvikling.  
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Uddannelsesforløbets form  
Kompetenceudviklingsforløbet for medarbejdere og ledere var organiseret i to moduler. På 
det første modul deltog ud over ledere og medarbejdere fra de daværende dagcentre også 
repræsentanter for frivillige foreninger og klubber. På andet modul deltog kun ledere og 
medarbejdere. Kursusforløbet var organiseret af uddannelsesgruppen under SUF i samarbejde 
med Professionshøjskolen Metropol og Social- og Sundhedshjælperskolen i København. 
Professionshøjskolen Metropol stod for modul 1 og kurset blev afholdt i Metropols lokaler. 
Sosuskolen i København stod for modul 2, der blev afholdt i skolens lokaler. Underviserne 
kom tilsvarende hhv. fra Metropol og Sosuskolen i København. Kursus 2 var tilrettelagt i 
AMU-regi, således at deltagerne fik AMU-kursusbeviser som afslutning på forløbene. 
I interviewene skelner nogle medarbejdere mellem modul 1 og modul 2, hvor der er størst 
tilfredshed med undervisning på og organisering af modul 1.  
 

At få tilbudt kurser 
Indledningsvis er det vigtigt at slå fast, at medarbejderne er meget glade for 
kompetenceudviklingsinitiativerne i forbindelse med ”Aktiv hele livet”. Det opleves 
tydeligvis som en anerkendelse at få tilbudt kurser – uanset hvad man mener om indholdet 
heraf. At opkvalificering af medarbejdernes viden prioriteres så højt af Kommunen, at man 
får besked på at lukke centret opleves som udtryk for, at man som medarbejder er vigtig; ja 
uundværlig for de ændringer der skal ske. Dette giver bevidsthed om ens værdi og betydning 
– i samme retning peger det forhold at hele centret inklusive lederne er på kursus sammen.   
 
I samme åndedrag som dette fortælles kommer medarbejderne ofte ind på deres bekymring 
for gæsterne, når centret er lukket. Det er nyt for dem, at deres faglige udvikling ses som 
vigtigere end at holde åbent. Der udtrykkes sympati med både gæster og de hjemmepleje-
medarbejdere, der vil få mere at lave når de ældre ikke kan gå i Aktivitetscentret. 
Bekymringen kan ses som udtryk for en ”omsorgsorientering”, som i andre undersøgelser er 
fundet som en arbejdsorientering hos pleje- og omsorgspersonale (fx Liveng 2007). 
Orienteringen beskriver hvad der er grundlæggende meningsfuldt for medarbejderne i denne 
type arbejde; nemlig relationen til og opfyldelsen af behovene hos den, man yder omsorg 
overfor. At det at lukke centret og få tid til faglig udvikling på længere sigt kan være 
medvirkende til bedre at opfylde de ældres behov, er sandsynligvis en ny måde at tænke på 
for mange medarbejdere.  Spørgsmålet om at prioritere egen uddannelse for på sigt at højne 
kvaliteten af aktivitetscentrene, frem for at opfylde medlemmernes umiddelbare behov, er et 
godt eksempel på, hvordan DTA-projektet er med til at ændre en faglig selvopfattelse hos 
personalet. 
 
I det følgende skelner vi mellem synspunkter på  
a) det faglige indhold og undervisningsniveau, og  
b) synspunkter på det at være sammen, få tid til at diskutere og reflektere, og møde 
medarbejdere og ledere fra andre centre, frivillige og visitatorer face to face.  
 
Vi har valgt opdelingen, fordi medarbejdernes synspunkter som tendens falder ud således, at 
kursernes faglige indhold og niveau vurderes meget forskelligartet, mens det at mødes og 
udveksle synspunkter og erfaringer til gengæld fremhæves som hele forløbet værd.  
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Forudsætninger og fagligt indhold 
Som nævnt udgør medarbejderne i Aktivitetscentrene en uddannelsesmæssig sammensat 
gruppe. Der er primært ansatte med social- og sundhedsuddannelser (overvejende social- og 
sundhedshjælpere samt assistenter) og professionsbachelorer (fx pædagoger, ergo- og 
fysioterapeuter), men også beskæftigelses-vejledere og endelig enkelte uuddannede. . 
Medarbejderne har som oftest mange års erfaring på arbejdsmarkedet, og flere har været 
ansat på det samme center over 10 år. Dvs. at medarbejderne som gruppe har en grundfæstet 
erfaringsbasis, men meget forskelligt uddannelsesniveau. Samtidig befandt centrene sig på 
tidspunktet for kurserne sig forskellige steder i forhold til omstillingsprocessen.  
 
Det varierende uddannelsesniveau afspejler sig i den måde hvorpå medarbejderne møder 
kursernes faglige indhold og de opgaver, der stilles undervejs. Både i interviewene og i de 
undervisningssituationer, vi som evaluatorer overværer, viser den differentierede 
uddannelsesvanthed sig tydeligt:  
 
”Medarbejderne har fået til opgave at skrive ønsker og visioner for nye tiltag i deres 
aktivitetscenter ind i et fortrykt skema. Når man har formuleret sin ide, skal man sende 
skemaet videre ved bordet, sådan at ens kolleger kan skrive videre, komme med indvendinger 
osv. til ideen. Gruppen går vidt forskelligt til opgaven. Lederen og (det finder jeg ud af 
senere) to medarbejdere med assistent- og bacheloruddannelse reflekterer og diskutere deres 
ideer højt. Der er nogen usikkerhed, men hurtigt får de hver især formuleret sætninger på 
papiret. En anden medarbejder er gået helt i stå. Udtaler at hun ikke ved hvad hun skal 
skrive. Sidemanden prøver at forklare, men der sker ikke så meget. Efter nogen tid skriver 
hun ét enkelt ord på papiret. Jeg får den fornemmelse, at bare dette er en stor udfordring for 
hende.” (Observation 1. modulkursus.) 
 
Den forskellige uddannelsesvanthed afspejler sig i medarbejdernes oplevelse af kurset. For 
enkelte medarbejdere ligger indhold og opgaver tydeligvis i overkanten af, hvad de kan 
magte. En anden del af medarbejderne oplever derimod, på baggrund af deres uddannelse og 
erfaring, at de i undervisningen blev nedvurderet, og at de faktisk ikke fik meget nyt at vide. 
De føler ikke, at der er blevet taget tilstrækkeligt udgangspunkt i den viden, de allerede har, 
og beskriver kursusforløbet som en ”top down process”: 
”Hvorfor tager de ikke udgangspunkt i det vi har?” Hvorfor hørte man ikke medarbejderne 
INDEN man satte projektet i gang? Hvad er det, der sker ude hos Jer nu? Hvad er det I har? 
Hvad er det I mangler? Jeg synes man skulle tage mere udgangspunkt i det sted, hvor vi var. 
Det kunne de gøre en anden gang, spørge - hvad er det I gerne vil vide noget mere om. Man 
sidder og keder sig, hvis man ikke bliver inddraget.  
Jeg føler vi blev undervurderet. Har de opfundet den dybe tallerken? Det vidste vi da godt. Vi 
har jo 30 års erfaring!”  
 
En anden medarbejder erklærer sig enig i kursets teoretiske indhold, som hun selv arbejder ud 
fra, men siger: ”Vi har alle sammen uddannelser. Vi har forholdt os til teorier gennem vores 
uddannelser. De kunne godt have ”sat baren” lidt højere. Som det var, fik vi ikke styrket 
fagligheden.”  
 
Holdningerne til det faglige indhold er således forskellige, hvilket til dels – men også kun til 
dels - afspejler medarbejdernes forskellige uddannelsesbaggrund.   
 
Det faglige indhold i kurserne bestod ligesom konceptet af flere forskellige elementer. På 
grundkursus 1 blev der undervist i de teoretiske forståelser bag konceptet Aktiv hele livet; 
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vigtigheden af meningsfulde aktiviteter for den ældre, at tage afsæt i livsforløb og ressourcer, 
at arbejde motiverende/aktiverende, frem for at gøre tingene for den ældre. På grundkursus 2 
blev medarbejderne introduceret til de nye dokumentationsredskaber, der indføres i 
forbindelse med konceptet; startsamtale-skemaet og ”Spørgeskema om helbred og livskvalitet 
i forbindelse med aktivitetstilbud”, samt metoder til planlægning og dokumentation af nye og 
eksisterende aktiviteter.  
 
På et af de fire centre hvor vi interviewer mener man, at man fik nogle værktøjer til i 
dagligdagen at arbejde med ting, man måske nok vidste i forvejen, men alligevel har fået 
genopfrisket: 
”Jeg synes kurset var en øjenåbner. Der var ikke så meget ny i indholdet, men vi fik nogle 
værktøjer.  Vores leder er fremsynet, så vi var forberedte på, hvordan vi skulle arbejde, da 
konceptet startede. Men vi fik understreget det med at holde ”nurse-tingen” væk.” 
 
Medarbejderne på dette center fremhæver ligeledes det givtige i at blive bedre til at 
dokumentere, og især at lære at dokumentere ensartet. De synes det er en fordel at 
aktivitetsplanerne er blevet standardiseret, sådan at det er nemmere for alle at forholde sig til 
hvad aktiviteten indebærer. Citatet viser også – hvilket går igen i fokusgruppeinterviewene – 
at lederne har spillet en stor rolle for i hvor høj grad medarbejderne har været forberedte på 
indhold og formål med kurserne.  
 
I forhold til det faglige indhold på kurserne er der synspunkter der går på, at det er samlende 
for centrene at alle ved hvad hinanden har lært – og at det er det samme som der undervises i 
på sosu-skolerne: 
Det sidste kursus på sosu-skolen, der var underviseren jo sosu-lærer. Ok. Så det vi lærer her 
er også det, de lærer på sundhedsuddannelserne. Det er en ens læring, der kommer ud i 
systemet. Så tænker man, ”Det må være det rigtige sted vi er på kursus””.  
 
Noget af det mest motiverende medarbejderne har fået med sig ”hjem” fra kurserne viser sig 
at være denne følelse af, at vi er sammen om noget, der er større end den enkeltes center og 
dets hverdag, vi har et fællesskab og en fælles viden, som vi deler med andre indenfor vores 
fagområde. 
 

Undervisere og lederes centrale rolle 
Materialet viser, at det for medarbejderne er uhyre centralt hvor godt underviserne er klædt 
på til at kunne besvare spørgsmål, og i hvor høj grad lederne på centrerne er med, engagerer 
sig i og tager hånd om læringsprocesserne. 
 
Alle taler om deres ledelse som meget betydningsfuld. Det er svært her at skelne mellem den 
enkelte leders betydning og den positive holdning overfor selve konceptet. Det er dog tydeligt 
at lederne i deres funktion har en meget væsentlig rolle. Under kursusforløbet observerer vi, 
at samtalerne og indholdet i grupperne går i stå, hvis lederen ikke er til stede. Dette 
understøttes af vores fund fra interviewene, hvor der bl.a. fremkommer disse udtalelser:  
”Vores leder er fremme i skoene. De var med inde over kursusdelen”.  
”Jeg vil give en gave til lederen. Hun er meget nytænkende. Vi er med til at lave vores 
rammer. Vi er fremsynede, vi bygger videre på hinandens ideer…..Der blev åbnet op for ens 
ideer. Det har vi fået lov til, og nu har vi fået papir på, at vi skal det. Det er en skøn måde at 
arbejde på.”   
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I forbindelse med kursets faglige indhold kommer flere medarbejdere ind på undervisernes 
viden om konceptet ”Aktiv hele livet” og viden om konsekvenserne af konceptet i praksis. 
 
En fokusgruppe retter særligt kritik mod underviseren på modul 2, der ifølge gruppen ikke 
kunne svare på medarbejdernes spørgsmål:  
”På kurset blev det opfattet lidt negativt, når vi stillede for mange spørgsmål. Det blev 
opfattet som negativt, som om vi ikke ville det. Det vil vi gerne, men vi har en masse 
spørgsmål. Vi er dukket ned i en verden, de andre centre har været i, i et par år. De 
spørgsmål, vi har, havde andre for 2 år siden. Men læreren på kurset (modul 2), hun kendte 
egentlig ikke til konceptet, så vi fik ikke svar på spørgsmålene. Ergoterapeuten (modul 1) var 
god til at fange spørgsmålene. Den sidste der..det kan godt være hun var cand. et eller andet, 
men hun kan ikke noget med mennesker. Hun havde ikke forståelse for os og hvor vi kom 
fra.” 
 
I en anden fokusgruppe går kritikken mere generelt på, hvordan man som medarbejder bliver 
opfattet, når man stiller spørgsmål. Medarbejderens udsagn retter sig ikke specifikt mod det 
ene eller det andet af de to kursusmoduler:  
”Det er frustrerende, når man udtrykker skepsis, og det ikke bliver taget alvorligt, men 
henvist til at der er modstand. Selv fornuftig kritik bliver henvist til modstand. Beslutningen 
er taget og så skal vi ikke komme og sige noget. Men vi prøver at være konstruktive.” 
 
De pædagogiske metoder, der blev taget i anvendelse af læreren på modul 2 kritiseres af 
nogle medarbejdere stærkt:  
”Vi skulle starte med at sige noget med hvad vi kunne lide… så havde man allerede tabt 2 /3 
dele. Det var for børnehaveagtigt. Det var pinligt lavt niveau.” 
 
Som medarbejder vi man gerne tages alvorligt og have svar på sine spørgsmål – og ikke 
”udsættes” for pædagogiske øvelser. Der fremkommer en disharmoni mellem den realitet 
medarbejderen kommer fra og et pædagogisk univers som underviseren søger at skabe på 
kurset.  
 
En anden i gruppen skildrer modul 2 som en kaotisk oplevelse.  Denne fornemmelse 
genfindes i observationerne af gruppen under kurset: 
”Medarbejderne fra de tre centre går ud i området og finder steder at sidde.  Jeg vælger at 
sidde med 15-20 minutter i hver gruppe. I en af grupperne er der nærmest opløsning, da jeg 
kommer ind. Folk taler i munden på hinanden, fægter rundt med papirerne og virker meget 
frustrerede. Der er ligesom ingen der tager styringen. Jeg finder senere ud af at deres leder 
ikke er til stede, men læreren på kurset er tilsyneladende heller ikke til rådighed. Gruppen 
skal arbejde med noget, som læreren har præsenteret som ”SMARTE mål” og der er stor 
diskussion om, hvad bogstaverne står for. Jeg bliver spurgt til råds, men ved det ikke. Efter 
nogen tid drejer samtalen sig over på oplevelser med gæsterne i centret, lidt indbyrdes 
smådrilleri, og brok over at man er træt. Stemningen er dårlig, opgivende.” 
 (Observation 2. modulkursus.) 
 
Observationerne fra den pågældende dag viser, at arbejdet i de øvrige to grupper fungerer 
glimrende. Her er lederne til stede, og selv om der også i disse grupper udtrykkes nogen 
usikkerhed, påtager lederne sig en rolle, hvor de samler medarbejdernes indspil op, skriver 
ned, og er ordstyrere. Stemningen i disse grupper er rolig og konstruktiv. 
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Under modulkursus 1 opstod der begge de kursusgange vi observerede en række spørgsmål 
angående transport af de ældre til og fra centrene. At underviseren ikke kunne svare – og at 
der ikke var ledere heller der kunne – gav en frustreret stemning. 
 
Frustrationen over ikke at kunne få klare svar hænger sandsynligvis sammen med de 
ændringer af de vante hverdagsrutiner som konceptet medfører, men også med at elementer 
af konceptet kan være truende for centrenes overlevelse og dermed medarbejdernes job. 
Usikkerheden omkring visse rammer forstærker en følelse af ikke at kunne overskue 
ændringerne og deres konsekvenser, og vækker vrede hos medarbejderne. Uafklarede 
områder, der udefra set kan virke mindre betydningsfulde, kan således virke som 
”opsamlingspunkter” for bekymringer, der reelt handler om andre forhold – forhold som det 
er mindre legitimt at udtrykke.  
 

At være på kursus – sammen! 
Hvor der er blandede holdninger til kursernes faglige indhold, er der til gengæld bred enighed 
om det givtige i at få mulighed for at være sammen, møde hinanden, reflektere og diskutere 
sine arbejdsrutiner – og få kendskab til de andre centres. Lytter man til medarbejderne er det 
denne dimension af kursusforløbet, der for alvor rykker fagligt. Her gives der uden 
undtagelse udtryk for at kursusforløbet har været en succes. Det gælder både det at være på 
kursus sammen – og med sin leder, fra det enkelte center, og det at træffe kolleger fra andre 
centre, visitatorer og frivillige repræsentanter. 
 
Kursusforløbet har tilbudt de ansatte en tiltrængt mulighed for at være sammen og reflektere 
over den måde, man arbejder på i hverdagen. Dette ”helle” fra hverdagens arbejdsopgaver 
beskrives enslydende positivt: 
”Kurset har været godt, fordi vi alle sammen har været sammen. Vi har haft tid til at arbejde 
med vores fælles holdning. Lederen var med på samme vilkår som os. Det var godt de var 
med.”  
 
”Her er der tilfredshed med kurset. Jeg kan ikke komme i tanke om noget der skulle have 
været anderledes. Men det var rigtig godt, at vi havde TID og RO. I hverdagene har vi jo ikke 
tid til at diskutere tingene grundigt igennem.”  
 
”Det var godt at have tid. Så ser man de forskellige opfattelser af den samme ting. Det er 
vigtigt at få snakket om, hvad vi gør og hvordan vi tænker. Godt at sætte ord på hvad vi laver 
i dagligdagen.” 
 
Kurserne har åbnet rum til refleksion. Både den interne samtale og afklaring af holdninger 
blandt de ansatte på det pågældende center fremhæves som vigtig, og det at møde ”de andre”. 
Man har haft mulighed for at afklare sine holdninger og på den måde bidrage til at udvikle sit 
centers kultur. 
 
Der er stor tilfredshed med at både medarbejdere og frivillige deltog i Kursus 1  hvilket har 
øget bevidstheden om hvordan man kan tænke forskelligt og alligevel have samme mål: 
 
”Det var en øjenåbner, at brugerne også deltog. Man kom i tanke om, ”Ok, det kan man også 
støtte borgeren til at bruge”, altså fx pensionisternes samvirke og lignende. Man kom 
simpelthen i tanke om dem, fordi de var med. Jeg tror også det var en øjenåbner for den 
frivillige side, fx dem der kom fra Sct. Josef.” 
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”Det var godt at møde de andre, fra de andre centre. At få sat ansigt på personerne. Vi blev 
klare over at vi opfattede ting forskelligt. Men det er godt at se, at de samme ting kan 
fortolkes forskelligt. Sådan er det jo også med vores medlemmer…” 
 
”Vi fik fornemmelse af de andre personer i de andre centre. Det tror jeg er rigtig godt for 
samarbejdet. Der var gode diskussioner på kurset, om hvordan er de andre centre formet? 
Man fik en fornemmelse af de andre, både forskelligheden og ensheden ved centrene. Vi gør 
tingene på hver sin måde, men grundlæggende er målene de samme. Vi fandt dog ud af hvor 
forskelligt det kan gøres. Men det virkelig gode – det er at man kommer til at reflektere. Man 
stiller spørgsmål til egen praksis. Vil det her medføre et andet forhold til vores brugere? 
Hvem kan være med til det her?” 
 
Nogle medarbejdere fremhæver i denne forbindelse modul 2 som det bedste forløb, fordi de 
mener det lagde op til samarbejde i lokalområdet: ”Det var godt da vi kun var dem fra 
Amager, vi er underlagt de samme ældre og samme visitator.”  
 
Som citaterne viser, er det det den meget praksisnære nye viden man har fået, der særligt 
vægtes. Det er i meget høj grad det konkrete kendskab til personer, til centrene og deres 
særpræg og refleksioner over, hvordan kan vi i praksis gøre det her, der findes vigtigt og 
meningsfuldt af medarbejderne. Det drejer sig om viden der kan lette arbejdet og inspirere i 
hverdagen. 
 

Sammenfatning 
Medarbejderne oplever det som en ny anerkendelse at få tilbudt kompetenceudviklende 
kurser og er grundlæggende positive overfor deltagelse.  
Men medarbejderne på centrene har forskellig uddannelsesmæssig baggrund og centrene har 
befundet sig forskellige steder i forhold til den omstillingsproces, som Aktiv hele livet har 
impliceret. Disse variationer afspejler sig i holdningerne til indholdet i kursusforløbene. 
 
Kurserne har for deltagerne fungeret som et læringsrum, hvor selve rammen: at have tid og 
rum for kendskab til hinanden, rum for refleksion sammen med kolleger og ledere, har 
muliggjort en erfaringsbaseret og praksisnær læring. Som medarbejderne beskriver det, er det 
dette rum for læring, man særligt har haft udbytte af, og i mindre grad de faglige input 
formidlet af underviserne på kurserne.  
Samtidig er det vanskeligt at afgøre hvilken effekt oplæg, undervisningsmateriale og øvelser 
har haft i forhold til at inspirere til og igangsætte de refleksioner og diskussioner 
medarbejderne har haft. Input i form af oplæg og fælles øvelser er med til at sætte rammen og 
give et fælles grundlag at tale ud fra. Særligt i vores observationer fra Modul 1, hvor 
deltagergruppen også involverede repræsentanter fra de frivillige foreninger, er det indtrykket 
at de mere underviserstyrede input fungerede på denne måde.  Men medarbejdernes 
udtalelser understreger, hvor centralt det i en forandringsproces er, at have mulighed for at 
bearbejde de nye krav og forventninger på baggrund af og i relation til de erfaringer, man 
allerede har.  
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Uddannelsesforløbets mål: en ny hverdag i centrene 
Væsentligt i den læringsforståelse herværende evaluering bygger på er, at den 
indholdsmæssige dimension i en læreproces altid er central. Derfor er det nødvendigt at 
beskæftige sig med det indhold medarbejderne forventes at tilegne sig i et 
kompetenceudviklingsforløb; her ideer og ændringer som følge af konceptet Aktiv hele Livet. 
 
Det viste sig gennem vores interviews med medarbejderne både under kursusforløbet og i de 
efterfølgende fokusgruppeinterviews, at det var vanskeligt udelukkende at evaluere 
medarbejdernes udbytte af kursusforløbene uden også at inddrage deres syn på selve 
konceptet ”Aktiv hele livet” og de ændringer, det medførte. Kurserne handlede om indholdet 
i de kommende forandringer, organisering, nye metoder og brugen af nye redskaber, der var 
knyttede til de ønskede forandringer.  Men man kunne på tidspunktet for interviewene ikke 
sige noget fornuftigt om medarbejdernes lærings- og kompetenceudviklingsforløb, uden også 
at inddrage de holdninger og synspunkter, der rettede sig mod selve de forandringer, som 
kurserne skulle motivere dem for og få dem til at forstå og tilegne sig som deres egne. Denne 
iagttagelse stemmer overens med Illeris (2006) understregning af, at for voksne mennesker er 
meningsindholdet centralt, når de forventes at lære nyt. Synes man ikke det nye stof er 
meningsfuldt for en selv, er motivationen for at lære det begrænset. Samtidig er det tydeligt at 
medarbejderne modtager forandringerne på baggrund af mange års erfaringer, vaner og 
kultur; de fleste er ”gamle i gårde” og den forandring af deres professionsidentitet som 
”Aktiv hele livet” medfører, er på tidspunktet for interviewene stadig kun en proces, der 
netop er påbegyndt. 
 
I det følgende vil vi derfor beskæftige os med kompetenceudviklingstiltagene i relation til 
den nye hverdag i centrene, sådan som den fremstår gennem interviewene med 
medarbejderne. De observationer, vi har foretaget i centrene efter gennemførslen af 
kursusforløbene benyttes som en baggrund, interviewmaterialet holdes op imod. 
Observationsmaterialet i sig selv finder vi for begrænset til, at vi gennem det kan påvise 
forandringer i de enkelte centre.  
 
Vi begynder med de mere abstrakte konsekvenser DTA-projektet kan siges at have for 
medarbejdernes professions-identitet og bevæger os derefter over imod de mest konkrete 
nytiltag. 
 

Faglig identitet   
Den (professions-) faglige baggrund er adgangsgivende for at arbejde i Københavns 
Kommunes aktivitetscentre1. Centrene er sammensat med en mangfoldighed af fagligheder, i 
form af primært sygehjælpere og social og sundhedsassistenter, men også af pædagoger, 
ergoterapeuter, fysioterapeuter m.m. Endelig arbejder der på nuværende tidspunkt enkelte 
uuddannede i centrene. Københavns Kommunes ønske er i fremtiden at hæve 
uddannelsesniveauet generelt. 
Baggrunden for flerheden af fagligheder er, at fag og professioner har forskellige 
kompetencer. På den ene side er medarbejderne ansat på deres respektive faglige baggrund, 
og på den anden side skal alle nu ændre arbejdsperspektiv og primært fungere som 

                                                 
1 Da personalet i aktivitet centrene både har faglige og professions uddannelser bag sig, skelner vi i det 
følgende ikke skarpt her imellem.  
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motivatorer og facilitere rammerne for at opfylde borgerens behov. Faglighederne  har en del 
tilfælles men har også forskellige forståelser i deres ”professionsidentitet”. 
  
Wackerhausen beskæftiger sig med udviklingen af professionelt identitet. Han hævder at   
dannelsesfasen for den faglige identitet rækker langt ud over skoleår og studier og ind i en 
situeret deltagelse i praksisfællesskaber og er derfor ikke skabt i en færdig form på et givent 
afgrænset tidspunkt (Wackerhausen 2004). Det skal ikke forstås således, at skole- eller 
uddannelsestiden er uvæsentlig, tværtimod, for her etableres en læringshorisont og tilhørende 
optik, der er af afgørende betydning for senere erfaringsdannelser. Men på den anden side 
lader professionsfællers relative fælles identitet sig ikke ændre signifikant ved små ændringer 
på cv’et eller enkeltstående kurser. Den daglige praksis er nemlig i mindre grad styret af 
eksplicitte antagelser, boglig viden, artikulerede principper og bevidste overvejelser end af 
habituerede og selvfølgeliggjorte handlingsrutiner. Af samme grund fører nye paroler, 
formålserklæringer og enkeltstående kurser snarere til overfladiske og retoriske ændringer 
end til grundlæggende forandringer i praksisudøvelsen (ibid.).  
 
I relation til en klient, patient eller borger og de specifikke opgaver eller problemer, som 
praktikeren arbejder med i den givne situation, vil det være bestemte spørgsmål, som 
praktikeren i særlig grad ønsker besvaret. Praktikeren stiller således bestemte spørgsmål – 
nogle forekommer mere naturlige end andre, mens nogle slet ikke overvejes. Praktikerens 
spørgepraksis udfoldes inden for et professionsbestemt spørgerum, hvis grænser ikke 
umiddelbart lader sig definere. I dette spørgerum relevansgøres nogle spørgsmål frem for 
andre, alt afhængig af praktikerens opfattelse og klassificering af de problemer, situationer og 
fænomener vedrørende patienten, klienten eller borgeren, der træder frem i lyset.  
 
Denne selektion af relevante hændelser, den tilhørende klassifikation og opfattelse af disse 
hændelser, de afledte spørgsmål og det overordnede spørgerum samt værdimæssige 
prioriteringer, kalder Wackerhausen med en samlebetegnelse for det ’professions-blik’ som 
praktikeren er udrustet med. Som samlebetegnelse for professionsudøverens handlings- eller 
aktivitetsrutiner benyttes udtrykket aktivitets-dispositioner. Tilsammen betegnes blikket og 
aktivitets-dispositionerne som det professionelle beredskab – det beredskab som den 
etablerede praktiker møder sit genstandsfelt med. I dette perspektiv identificerer 
Wacherhausen (2004) professionsidentiteten med praktikerens samlede professionelle 
beredskab. 
I forhold til aktivitet centrene har både fagligt uddannet og profession uddannet således et 
professionelt beredskab som de møder gruppen af medlemmer med. Det er dette 
professionelle beredskab som DTA- projektet er i gang med at ændre og udvikle.  
 
Fælles for professionsgrupper er, ifølge Wackerhausen (2002), at de kontinuerligt er i gang 
med en identitetsdannelsesproces, som handler om at finde et stå - og handlested i det 
videnskabelige felt – et professionsmæssigt perspektiv med anerkendelse, rettigheder og et 
bestemt vidensdomæne. At ændre et fagligt perspektiv handler således ikke kun om at være i 
stand til at ændre på faggruppens viden og kunnen, men også om at nye kompetencer skal 
høste anerkendelse og medføre rettigheder. 
 
Hos Wackerhausen anvendes udtrykket professionsidentitet i relation til såvel det almene, 
professions-institutionelle niveau som til det konkrete, individuelle praktikerniveau 
(Wackerhausen: 2002,53). Der er ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem den enkelte 
professions institutionelle selvforståelse (dvs. det professionen ønsker dens identitet skal 
være) og det andre instanser, og øvrige sundhedsprofessionelle opfatter og anerkender som 
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den pågældende professions kompetence. Hvis en faggruppe ønsker at ændre professions 
identitet kan det kun foregå i samarbejde med andre professioner. 
 
I hver faggruppe, eller i hver institutionelle professionsidentitet er der fælles elementer, men 
på trods af dette er der plads til den enkeltes individuelle elementer, der afspejler den enkeltes 
historie, tidligere erfaringer og nuværende deltagelse i andre praksisfællesskaber. 
Wackerhausen påpeger at der under alle omstændigheder indgår mere professionsidentitet i 
det, der legemliggøres på praktikerplan, end det der formuleres på det institutionelle plan, og 
identiteten er ikke et isoleret og privat fænomen hos den enkelte praktiker (Ibid.: 53-55).  
 
Afvigelse fra professionsidentiteten, specielt hvis den er centreret i kerneindholdet af en 
identitet, kan ifølge Wackerhausen medføre straffe eller udstødelsesmekanismer. Ligeledes er 
det vigtigt at den allerede erhvervede professionsidentitet opretholdes.  
 
Det ønskede paradigmeskift i DTA projektet berører, som vi fortolker medarbejdernes 
udtalelser, kerneindholdet i den faglige identitet, medarbejderne på centrene har etableret. De 
oplever en ændring af det, de forstår som omsorg. Tidligere har det at være ”værtinde” og 
betragte centrets medlemmer som ”gæster” været almindeligt. Nu er medarbejderne bevidste 
om, at de skal undgå at servicere og i stedet bidrage til at motivere borgerne for at bruge egne 
ressourcer. Når en fagligt uddannet, fx en social og sundhedsassistent, udtrykker ændringen 
som ”vi skal ikke servicere” der et krydspres i form af at afvige fra de traditionelle 
arbejdsopgaver og den erhvervede professionsidentitet. Derefter udrykkes tvivlen ”Hvad skal 
vi så? Hvordan gør vi det?” En del af gruppen af social og sundhedshjælpere og -assistenter 
kan ønske at bevare den oparbejdede faglige identitet, og forsøge at forhindre forandringen, 
da den så at sige underminere deres egen faglige selvopfattelse. 
 
Endvidere kan det være af afgørende betydning at fokusere på metoder eller ”værktøjer” for 
og i forandringerne. Som en social og sundhedsassistent udtrykker det ”vi er praktisk anlagt” 
(udtalelse under observationsbesøg). Med en udpræget opfattelse af sig selv som praktiker, 
kan en teoribaseret forandring virke overvældende.  
 
I følge professionsforskningen er en ændring af et professionsperspektiv en langvarig proces, 
og det er kun muligt at ændre et professionsperspektiv over tid og gennem praksiserfaring og 
teoretisk undervisning.(Wackerhausen:2002+2004, Wenger: 2004).  
I forhold til DTA projektet er det er derfor vigtigt at den skolastiske viden som er givet på 
kurserne, følges op på praksisniveauet evt. i form af supervisering og deltagelse i praksisfeltet 
og/eller via udveksling mellem de forskellige professioner og institutioner.  
 
Det er ikke kun på praktikerplan, at der hersker en vis forventning om at opretholde en given 
professionsidentitet. Andre professioner har også en forventning om at man opfører sig som 
andre i professionen gør (Ibid:51-56). Sammenholdt med, som vi beskrev tidligere, at en 
profession kun kan ændre sin professionsidentitet via samarbejde med andre professioner er 
det vigtigt organisatorisk at understøtte et tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde som 
DTA projektet jo også ligger op til. Vi vil anbefale at dette samarbejde udvides og fastholdes 
over tid.  
 

Teorien bag konceptet 
Den generelle holdning blandt medarbejderne er at ideen og filosofien bag konceptet er godt. 
Nogle medarbejdere har kendskab til sundhedsfremmeteori, herunder til Antonovskys 
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salutogeniske teori og de medarbejdere, der har kendskab til teorien, erklærer sig enige i den 
som baggrund for deres arbejde. 
Der er udtalelser om ah-ha oplevelser især fra medarbejdere fra institutioner, der tidligere har 
været tilbud, der udelukkende har modtaget de svageste ældre. Hos medarbejdere fra de 
tilbud, der tidligere har arbejdet med de lidt mere ressourcestærke ældre peger udtalelserne 
mere i retning af bekræftelse af viden og faglige overbevisninger: ”Altså Antonovsky, det 
omkring motivation, det er jo det, vi har arbejdet med, altså det er vores grundlærdom. Det 
er det, der er min arbejdsbibel, kan man sige”. 
 
Andre giver udtryk for at teorien bag konceptet er godt, men at de er bekymrede over 
implementeringen, da de som de siger ”er praktisk anlagt”. De har svært ved at forestille sig 
hvordan de i praksis skal arbejde ud fra teorien.  
Men det i højere grad at skulle involvere de ældre og se dem som en ressource i arbejdet er 
medarbejderne forstående overfor og enige i.  
 
Fokusset på motivering af borgerne skaber refleksion hos den del af personalet, som kommer 
i borgernes hjem:  
 
”Jeg kommer hos mange, der kommer ude i aktivitetscentrene og som siger ”der sker ikke 
noget” men når jeg så snakker med dem, så har de faktisk ikke lyst til, at der sker noget. Det 
er meget nemmere end at sige ”jeg magter det faktisk ikke”. Men når vi får snakket om det, 
så får de måske en indsigt i ”jamen, der er faktisk fordi jeg ikke kan mere. Men det er 
alligevel godt og det er rart at komme ud og snakke med nogle. Men der er det nemmere at 
sige ”der sker ikke noget”, så jeg kan ligeså godt blive hjemme - Nej, du kan ikke ligeså godt 
blive hjemme. Der er træning i sig selv bare at komme derhen. Altså de skal have den indsigt 
at det faktisk er godt, selvom der er lidt..selvom de ikke kommer ud og danse på gulvene. ”  
 
Der eksisterer således en grundlæggende forståelse hos medarbejderne af, hvor centralt det er 
at kunne støtte den ældre i fortsat at leve et aktivt liv, på de præmisser den enkeltes 
funktionsniveau sætter. 
 

En ny faglighed? 
DTA konceptet ønsker et paradigme-skifte indenfor de ansattes tilgang til medlemmerne i 
centrene, og dermed at de professionelle anvender en sundhedsfremmende vinkel i det 
daglige arbejde frem for at praktisere en mere traditionel og servicerende omsorgsfunktion.  
Gennem kursusforløbet er medarbejderne blevet præsenteret for denne nye tilgang og det er 
tydeligt at medarbejderne har forstået budskabet. Under vores interviews fremkommer talrige 
fortællinger herom:  
”Før ville jeg måske have kørt damen i kørestolen i stedet for at tage talerstolen, der havde 
jeg nok tænkt, at det var bedre for hende at blive kørt end at gå selv. Hvor tilbyder vi hjælpen 
og hvornår kan de selv? Den tilgang er nok blevet ændret”. 
 
Andre fortæller om at blive opmærksomme på ikke at dække bord eller hente mad til 
medlemmere, der godt selv kan, eller at indrette rummene sådan aten person,der fx sidder i 
kørestol godt selv kan nå materialer til at male eller sy med, og ikke behøver at spørge 
personalet om hjælp. Alt sammen små ting, der peger på, at der er sket en refleksion hos 
medarbejderne, og at de tænker i, hvordan de konkret i praksis kan ændre hverdagen i centret 
med små skridt. Der diskuteres i flere interviews forskellen på at yde omsorg og servicere, og 
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selvom mange er usikre på hvor skellet går, må det ses som en positiv udvikling af 
fagligheden, at medarbejderne reflekterer over deres rolle.   
 
Medarbejderne accepterer generelt at tiltag til ændringer kommer fra ledelsens side: ”Det er 
godt at der sker noget. Men vi skulle nok have et skub oppefra”. Måske fordi ændringerne 
også potentielt kan indebære et andet og mere fremadrettet konstruktivt syn på eget arbejde: 
”Jeg er vant til at se problemerne, nu skal vi tage hinanden i nakken og se muligheder”. Som 
nævnt er der mange udtalelser, der peger på at man som medarbejder i dagscentrene nærmest 
har ”trængt” til udvikling og udefra kommende opmærksomhed.  
 
Med DTA-projektet er der tale om, at professionernes egen selvforståelse eller 
professionsidentitet bliver udfordret og ændret. Medarbejderne forstår at de forventes at gøre 
ting anderledes, men der fremkommer gennem de forskellige interview samtidig en 
usikkerhed på den nye omsorgsrolle. Hvor går grænsen mellem servicering og omsorg, 
mellem borgerens frie valg/fravalg og formidling af professionel faglig viden om, hvad der 
kan være bedst for borgeren set i sundhedsfremmeperspektiv? Hvordan anvendes 
professionernes kompetencer i et nyt praksisfællesskab med et sundhedsfremme perspektiv, 
som i praksis udmønter sig mere i en facilitator-rolle end i en omsorgsyderrolle? 
   
Den ”gamle” omsorgsfaglighed kan ikke blot kasseres, men må integreres med en ny mere 
aktiverende og ressourcemobiliserende tilgang. Ændringen af fagligheden er en 
længerevarende proces, der kræver stadig refleksion og diskussion i medarbejdergruppe. 
Denne proces er medarbejderne på tidspunktet for evaluering kun netop gået i gang med. 
 

Dokumentation  
Det nye tiltag, der måske mest konkret symboliserer den ændrede hverdag for personalet i 
Aktivitetscentrene, er de to nye dokumentationsskemaer: Start-samtaleskemaet og 
”Spørgeskema om helbred og livskvalitet i forbindelse med aktivitetstilbud”. Måske derfor 
fylder kravet om at bruge de standardiserede skemaer meget i medarbejdernes bevidsthed 
både når de fortæller om deres oplevelser på kurserne og når de fortæller om en ny praksis 
der langsomt etableres efterfølgende i hverdagen. Oplæring i brugen af skemaerne og 
forståelsen af dem har været et væsentligt indholdselement særligt i kursusmodul 2, og 
medarbejdernes syn på brugen af skemaerne blander sig derfor med synet på denne del af 
undervisningsforløbet. 
 
Blandt de interviewede medarbejdere fra centrene er der vidt forskellige holdninger til både 
hvad skemaerne kan bruges til, og til hvorvidt de medfører positive eller negative ændringer.  
Medarbejderne taler sommetider om skemaerne i flæng, andre gange specificeres det, om der 
er tale om det ene skema eller det andet. Holdningerne til skemaerne ”følges ikke 
nødvendigvis ad”; nogle medarbejdere forholder sig ensartet overfor begge skemaer, mens 
andre skelner imellem dem. Som tendens er der dog mest kritik af ”Spørgeskema om helbred 
og livskvalitet i forbindelse med aktivitetstilbud”, som mange ikke kan se formålet med. 
 
De medarbejdere, der er kritiske overfor skemaerne, fokuserer dels på at skemaerne betyder 
mere dokumentationsarbejde for de ansatte, hvilket tager tid fra samværet med borgerne. Dels 
opleves skemaerne at medføre en unødig og uhensigtsmæssig registrering af de ældre. En del 
medarbejdere har svært ved at forstå, hvorfor de nu skal dokumentere oplysninger og læse 
informationer om medlemmerne i KOS. Noget af modviljen herimod skyldes at det tager tid, 
som man synes er brugt bedre sammen med medlemmerne. Andre medarbejdere fortæller 
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ligeud, at de har svært ved at finde ud af at arbejde med computeren, fordi de aldrig har lært 
det. Endnu en gruppe mener, at det er fint at dokumentere for eget brug, fordi man kan lære 
af sine refleksioner og erfaringer, men stiller sig tvivlende overfor om det er en fordel i det 
daglige at ”vide alt” om hvert enkelt medlem.  
 
De medarbejdere, der er positive overfor dokumentationskravene, slår enten de nye tiltag hen 
i ”at sådan har vi jo egentlig altid gjort”, eller fremhæver netop at man ved at sætte sig ned 
og lave et interview med medlemmet af centret faktisk skaber rum for og fokus på netop 
denne person. I det følgende uddyber vi holdningerne.  
 
De kritiske holdninger til skemaerne formuleres af nogle medarbejdere så skarpt, at det nye i 
DTA-projektet egentlig mest er kravet om dokumentation: ”Det nye er, at vi skal 
dokumentere. Vi skal taste alt ind. Tidligere har vi fået det samme at vide, vi havde stamkort 
på alle medlemmer.” En anden taler om ”Alle de skemaer I trækker ned over hovedet på os.”   
 
Mange medarbejdere ser de nye krav om dokumentation som noget, der stjæler tid fra 
samværet med de ældre, hvilket de tydeligvis opfatter som det centrale i deres arbejde: ”Vi 
dokumenterer! Det tager vores tid fra de ældre.”  
 
Denne skelnen mellem det, man opfatter som sin faglige kerneopgave, og det ”udenoms” 
arbejde går igen i flere citater: ”Hvordan skal jeg kunne sige, hvordan de har det? Jeg har jo 
ikke tid til at snakke med dem.” 
 
Andre medarbejdere skelner mellem en positiv effekt af skemaerne i selve samtalen, men 
beklager også den tidskrævende dokumentation. Om startsamtalen siger en medarbejder fx: 
”Den giver noget en til en. Den giver kontakten, men indtastningen tager lang tid.”  
 
Alle medarbejder-fokusgrupper finder at de fleste af de oplysninger, de i dag skal indhente 
via startsamtalen, også var nogle man fik tidligere. Det nye er måden man får oplysningerne 
på. Hvor oplysningerne tidligere fremkom gennem samvær og løbende samtaler, er processen 
nu formaliseret i et interview. Nogle medarbejdere er meget kritiske overfor denne ændring, 
som de mener, vil ændre relationen mellem personale og medlemmer. Andre siger omkring 
startsamtaleskemaet, at det ”bare” svarer til det man gjorde tidligere, og at medarbejderne 
omformer de formelle spørgsmål til situationen: ”Vi får det til at blive vores ord.” 
 
”Spørgeskema om helbred og livskvalitet i forbindelse med aktivitetstilbud” giver anledning 
til både kritik, ros og tvivl om brug og formål. 
En medarbejder siger: ”Det går meget tæt. Jeg syntes det er grænseoverskridende. Jeg vil 
hellere have det at vide på en anden måde. Som vi gjorde før, fik vi det samme at vide, på en 
mere naturlig måde.” 
 
Andre medarbejdere finder derimod at man netop via den mere formelle interviewsituation 
kan skabe et rum, hvor der er plads til refleksion og fokus på netop det menneske, man som 
ansat nu taler med: 
”Det giver et specielt bånd. Man føler sig speciel. Det man spørger om giver refleksion. Det 
dækker et behov for menneskelig kontakt. Man er ikke lige på vej ned ad gangen … ”  
 
Interviewguiden i forbindelse med startsamtalen kan ifølge disse medarbejdere legitimere, at 
man taler om tabuiserede emner. Når medarbejderne i forvejen kender de ældre og ved hvor 
deres ”svage” områder er, giver interviewsituationen anledning til at man kan tage vanskelige 
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emner op, så som manglende hygiejne og dårlig ernæringstilstand. I den forstand ser de 
spørgeguiderne som anvendelige redskaber, der gør det mindre grænseoverskridende for både 
medarbejder og centermedlem at tale om vanskelige spørgsmål. Det bliver i en forstand ikke 
den ansattes ansvar at tage spørgsmålene op, men noget der ligger i og kræves af 
spørgeguiden.   
 
En medarbejdergruppe fremhæver at de ældre reflekterer over fortolkningen af 
spørgeskemaet, og deri kan der være noget godt. De ældre kommer til at reflektere ”måske 
har jeg det ikke så dårligt som jeg tror.” På nogle punkter kan samtalen om skemaet være en 
ah-ha oplevelse for dem.  
 
I forhold til ”Spørgeskema om helbred og livskvalitet i forbindelse med aktivitetstilbud” er 
flere af medarbejderne i tvivl om, hvorvidt det faktisk giver et reelt billede af de ældres 
sundhedstilstand. Der er svært for de ældre at gennemskue spørgsmålene, siger de, og nogle 
påpeger, at det ofte er lidt tilfældigt, hvordan det er besvaret. Skemaet skal de ældre selv 
udfylde, men mange vil gerne have hjælp af personalet, der dermed både får en magt og en 
indsigt, nogle give udtryk for de hellere ville have været foruden.  
 
Medarbejderne mener, at nogle af spørgsmålene kan have en effekt, hvor man som medlem 
føler sig udstillet. Det kan medføre en negativ oplevelse for den ældre, og i værste fald 
medføre at man ikke svarer så ærligt som hvis informationerne var kommet frem gradvist, 
siges det: 
”Det kan være problem, hvis folk er ensomme. Det kan være grænseoverskridende for dem, 
hvis de skal udstille deres ensomhed. Det kan give en skævvridning. Fordi det er dem, der har 
det godt, der vil være med til at udfylde skemaet. Lidt ala´ ”se mit gode liv”.   
 
Igen er det overvejelserne over, om skemaerne egentlig giver de informationer, der ønskes, 
der er i centrum. Nogle medarbejdere sætter spørgsmålstegn ved validiteten af ”Spørgeskema 
om helbred og livskvalitet i forbindelse med aktivitetstilbud”, som ikke er udformet specifikt 
med henblik på ældre borgeres hverdagsliv. Nogle af spørgsmålene har simpelthen ikke 
relevans hævdes det; andre er meget svære for de ældre at svare på:  
”Sundhedsskemaet skal de jo selv gøre, men de vil gerne have hjælp. Der er svært at 
gennemskue spørgsmålene”. Sundhedsskemaet, som medarbejderne kalder det, skulle give 
indblik i folks selvvurderede helbred, men som en medarbejder udtrykker det; ”det er 
tilfældigt hvordan det er besvaret”. 
 
I et fokusgruppeinterview giver medarbejderne sig til at diskutere, om de skal acceptere hvis 
de ældre ikke vil svare på spørgsmålene i spørgeskemaet. Kravet om, at svarene skal indtastes 
på computeren giver problemer/usikkerhed omkring mulighederne for at lade være med at 
svare. Medarbejderne har en reflekterende holdning til anvendelse af skemaet og accepterer 
at de ældretager forskelligt imod det. Men flere kender, som det fremgår, ikke til det dybere 
formål med skemaet. De har en opfattelse af, at de faktisk bør presse medlemmerne til at 
udfylde sundhedsskemaet, hvilket de finder forkert og ubehageligt. Denne opfattelse fik de 
formidlet af underviserne på kurset, siger de, der som de fremfører, slog deres kritiske 
spørgsmål hen og talte om hvordan man kunne få ”lusket spørgsmålene ind”. 
 
Som det fremgår af citaterne forekommer den stærkeste kritik og tvivl i forbindelse med 
”Spørgeskema om helbred og livskvalitet i forbindelse med aktivitetstilbud”. Startsamtalen 
har man tidligere gennemført på centrene, men i en mindre formel form, og med andre krav 
til registrering end i dag. Sundhedsspørgeskemaet er derimod et helt nyt tiltag, der både rejser 
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en række etiske spørgsmål og spørgsmål af mere anvendelsesorienteret karakter. Der erhos 
medarbejderne stadig efter kursus forløbene tvivl om borgernes rettigheder og de 
professionelles rolle i forhold til udfyldelsen af skemaet.   
 
Den store optagethed af dokumentationskravene kan afspejle tidspunktet for 
ændringsprocesserne; da vi interviewer medarbejderne er brugen af skemaerne ny – ikke i 
alle de centre, der er udvalgt til interview, har man taget dem i brug endnu. Medarbejderne 
har endnu ikke afprøvet skemaerne i praksis og indarbejdet dem som en del af den daglige 
rutine.  
I en læringssammenhæng er det væsentligt at være opmærksom på de følelsesmæssige 
reaktioner, der som i det ovenstående afspejles hos medarbejderne, idet de selvfølgelig 
påvirker udbyttet af kursusforløbet. Sidder man som medarbejder tilbage med en opfattelse 
af, at de nye tiltag kun vil gøre forholdet til medlemmerne i centret værre, er det svært at lære 
at anvende dem (Illeris 2006).  
 
I forhold til uddannelsesforløbet må man sige, at ikke alle medarbejdere har forstået og 
accepteret formålet med skemaerne; en del føler at deres holdninger til skemaerne er blevet 
underkendt. I et fremadrettet perspektiv kunne det være hensigtsmæssigt at undersøge 
hvordan medarbejderne bruger skemaerne, når de er blevet en mere integreret del af 
hverdagen. Er der stadig stor modstand mod dem kan der kræves mere information om deres 
formål; evt. en nyvurdering der inddrager medarbejdernes erfaringer med brugen af dem.  
 

Ændrede relationer til medlemmerne  
Medarbejderne berører alle, at der med konceptet er sket ændringer i deres relationer til de 
ældre – på godt og ondt.  DTA-projektet har medført ændringer i personalets opgaver og syn 
på deres rolle i hverdagen i centret. I forhold til disse ændringer fokuseres der især på 
spørgsmålet om, hvor meget man skal ”servicere” i forhold til at yde omsorg og ”aktivere”. 
 
Med konceptet kan relationen mellem medlem og medarbejder, som nogle medarbejdere ser 
det, blive ændret. Med sundhedsskemaet skal de ældre selv tage stilling til, hvordan deres 
psykiske og fysiske tilstand er her og nu. Det kræver refleksion og måske tvinges den ældre 
til at forholde sig til områder i eget liv, som ellers skubbes i baggrunden. Det sætter nogle 
krav til medarbejderne, men også nogle krav til de ældre, som er helt nye for dem, fortæller 
medarbejderne:: ”Og det er det, vi skal til at arbejde med at sætte krav til dem om at tage 
hånd om eget liv. Det er dig der skal bestemme, det er dig, der skal det her. Det er ikke for 
min skyld du skal komme her. Det er og må være for din egen skyld. Og det syntes jeg de har 
taget rigtig godt imod.” 
Rollen som en, der ikke bare tager ansvaret for de ældre men faktisk skubber en del af 
ansvaret tilbage, er tilsyneladende ny for mange medarbejdere. Der er forståelse for den nye 
rolle og tilslutning til den, men også nogen usikkerhed om hvordan man faktisk gør i praksis.  
 
Bevidstheden om det skal være meningsfuldt for den enkelte ældre at komme i aktivitets- 
centret er tydelig hos medarbejderne. Der er således en stor forståelse for, at man som 
medarbejder i et aktivitetscenter har ansvaret for at skabe de rammer, der betyder at borgerne 
stadig kan bruge sine egne ressourcer og vedligeholde dem så vidt muligt.  
 
Men nogle medarbejdere ser ønsket om at tiltrække friskere borgere og dokumentationskravet 
som modstridende. De mener, at det for de friskere borgere ikke vil virke meningsfuldt at 
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skulle udfylde skemaer om egen sundhedstilstand: ”De friske borgere går til AOF og fitness 
og de vil ikke registreres.  Jo friskere de er, jo mere modstand vil de give til skemaet.”   
Til udtalelsen kan man indvende, at borgere, der er så friske at de kunne gå på AOF ikke 
hører hjemme i et aktivitetscenter. På den anden side må man være opmærksom på den 
modstand mod dokumentationskravene, der ligger i en udtalelse som den ovenstående.   
 
Nogle medarbejdere mener at de langt hen ad vejen har dokumenteret det samme før, når de 
har indhentet stamoplysninger. Men det har været borgerens liv som medlem i centret, der er 
blevet registreret informationer om, ikke livet udenfor. Der stilles spørgsmålstegn ved om 
viden om et menneske kan hindre at du møder mennesket åbent. Det kan skævvride forholdet 
til de ældre at man ved ”for meget”, mener de, samtidig med at den situation hvor 
medarbejderen kan og skal gå ind og tjekke oplysninger fra andre kommunale aktører 
medfører en klientgørelse af borgeren: ”Der er tale om en klientgørelse. Samtidig med at 
projektet vil have de ældre til selv at vælge, bestemme, tage ansvar. ”  
Den pågældende medarbejder oplever således et dilemma i konceptet, og at den rolle hun vil 
få i forhold til den ældre er uklar.   
 
En medarbejder der har arbejdet i et fængsel fortæller om, hvordan hun der fik at vide, hun 
skulle lade være med at læse folks journaler. ”Det er svært at møde folk hvis man ved for 
meget. Det samme kan gælde her… ”En anden medarbejder svarer på et spørgsmål om 
ændret forhold til gæsterne: ”JA, vi kikker på deres stamdata og vurderer. Læser for 
eksempel at der i hjemmet er lort på gulvet. Det skævvrider vores forhold. Det er ikke frit.”  
 
Udtalelserne er meget stærke, og peger på at det, der opleves som ændringer i den sociale 
relation til medlemmerne medfører et stort følelsesmæssigt ubehag hos nogle af de ansatte. 
Om det er realistisk set, at DTA-projektet vil medføre sådanne negative ændringer i 
personalets forhold til medlemmerne er det ikke muligt at svare på på tidspunktet for 
interviewene. Men det er vigtigt at anerkende at viden om betydningen af den sociale relation 
er en del af mange ansattes faglighed.  
Som fx Birte BechJørgensen mener, opstår social integration i anerkendende relationer 
mellem mennesker. Kvaliteten af relationen er central for, om mødet mellem hjælper og 
borger fører til oplevelsen af udstødelse eller til styrkelse af borgerens følelse af at være en 
integreret del af en social sammenhæng. Forudsætningen skriver BechJørgensen, er ”det 
ligeværdige møde, hvor man møder hinanden nærværende og åbent, selvom relationen 
hjælper og hjulpet er asymmetrisk.” (BechJørgensen 2003).  
Bl.a. på baggrund af denne viden er det værd at tage medarbejdernes indvendinger alvorligt 
og nøje følge, om kravene til medarbejderne om at registrere medlemmerne og følge med i 
deres journaler kan stille sig hindrende i vejen for det åbne og ligeværdige møde.  
 

Organisatoriske ændringer 
Den demografiske udvikling skaber ændrede brugergrupper, hvor de svageste gamle er en 
gruppe, der bliver meget færre af. Konceptet skal bl.a. ses som et forsøg på at ændre 
tilbuddene så de bliver interessante for en bredere målgruppe. 
Centrene vil fremover kun få visiteret borgere i vedligeholdende tilbud, mens borgere der har 
behov for forebyggende tilbud selv i højere grad skal opsøge centret. Man vil kunne komme 
ind fra gaden, men der vil stadig være megen rådgivning i forhold til de ældre, der er i 
kontakt med det kommunale plejesystem. Der vil således stadig være tale om, at 
hjemmeplejen opfordrer ældre med behov herfor til at henvende sig. Dette vil kunne ske både 
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ved forebyggende hjemmebesøg og ved de daglige besøg hos ældre der allerede modtager 
hjemmepleje.  
 
Selve det forhold, at centrene får ændrede brugergrupper, accepteres uden indvendinger, men 
nogle medarbejdere udtrykker samtidig bekymring over, hvad der skal ske med de svageste 
gamle. Medarbejdernes bekymring drejer sig om at når centrene selv i højere grad skal 
tiltrække sine medlemmer og grundlægge deres økonomi herigennem, kan det medføre at 
centrene, måske uden at være bevidste herom, fokuserer på arbejdet med at tiltrække den 
målgruppe, der ”kun” har behov for forebyggende tilbud. Dette mener medarbejderne er at 
svigte deres opgave.  
Selvom medarbejderne har modtaget information om Gallup undersøgelsens resultater og 
dermed baggrunden for ændring af tilbuddene til de ældre i Københavns Kommune, 
fremkommer der således stadig en bekymring for den svageste gruppe af ældre:  
”Det er en stor forandring, at vi har været et visiteret tilbud, der nu skal være et 
aktivitetstilbud. Vi skal rumme ”de nye” som vi ikke kender noget til. Vi skal ikke servicere…  
de nye – det skal vi skabe plads til…. der er udfordrende, og jeg håber det bliver en ressource 
for de svageste.” 
 
På baggrund af den udtalte bekymring for de svageste ældre kan man sige, at mange 
medarbejdere hælder til et ”universalistisk velfærdsparadigme” (Knudsen:2007). De har en 
grundlæggende bekymring for, om centrene vil kunne opfylde deres velfærdsstatslige 
forpligtelser overfor de borgere med mest behov, når de samtidig skal tiltrække ”kunder” på 
mere markedslignende vilkår. Hvor realistisk denne frygt er at det dog ikke muligt at fastslå 
på nuværende tidspunkt. 
Bekymringen for om man kan magte den nye opgave handler dels om arbejdet i hverdagen, 
dels handler den sandsynligvis hos nogle medarbejdere om en mere grundlæggende frygt for 
om nogle centre bliver lukkede, hvis det ikke lykkes at tiltrække flere medlemmer. 
 
Oplevelsen af en lukningstrussel medfører ligeledes forskellige holdninger til at centrene i 
højere grad gennem en form for ”markedsføring” selv skal tiltrække de ældre borgere med 
behov for forebyggende tilbud.  På nogle centre ser man denne nye rolle som nærmest en 
befrielse; endelig kan vi få lov at gøre aktivt opmærksom på vores tilbud, være opsøgende, 
annoncere, mm. På andre centre vejer bekymringen for økonomien tungt, vil man 
overhovedet kunne klare sig i konkurrencen med de andre? 
 
Gennem konceptet forandres det enkelte centers forhold til de øvrige centre. Medarbejderne 
er enige om at det er godt med kendskab til hinanden, men fortæller at man også ”lurer lidt på 
hinanden”. Som en medarbejder udtrykker det: ”Vi skal ikke give væk af kunderne for de er 
vores livsgrundlag.” Dette er så at sige den anden side af begejstringen for at være på kurser 
sammen og diskutere viden og praksis: Man føler man lærer meget heraf, men er også meget 
optaget af at bevare sit eget center; sin egen arbejdsplads.  
 
De nye opfordringer til at samarbejde på tværs af institutioner vægtes højt. Alle medarbejdere 
mener at tilbuddene kun kan bliver bedre gennem samarbejde. Men der gives også bredt 
udtryk for det paradoksale i, at centrene med den nye struktur også bliver konkurrenter 
ommedlemmerne. Der vil blive tale om en balancegang i forhold til, hvornår man sender et 
medlem videre og hvornår man vil tænke at dette medlem er en ressource for ens eget center. 
I den forbindelse diskuteres der i et af fokusgruppe interviewene, hvordan retningslinjerne for 
visitationen til centrene vil blive. Der efterlyses et større kendskab til visitationsreglerne og 
mere samarbejde mellem personalet i aktivitetscentrene og visitatorene.    
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Under vores interviews beskrives således et dilemma omkring det tværinstitutionelle 
samarbejde. På den ene side er der stor enighed om at ville samarbejde på tværs og en 
beskriver optimistisk; ” Vi er ikke er lukket system, vi er et åbent system”. På den anden side 
beskrives hensynet til ens eget centers overlevelse: ”Jeg tror ikke andre sender kunder til os. 
Det er lidt af et dilemma. Selvfølgelig vil man gerne dele borgere, men vi har brug for 
kunder. Når centrene når en fornuftig belægning vil det være oplagt, men lige nu er det 
modsatrettet.”  Eller ”man saver ikke den gren over man selv sidder på” (Udtalelse på AMU 
kursus). 
 
Der beskrives her en manglende motivation til at praktisere det tværinstitutionelle 
samarbejde, som kompetenceforløbet også lægger op til. Medarbejderne er klare over, at øger 
man ikke belægningsgraden vil nogle centre skulle lukkes, og det kan betyde en alvorlig 
hindring for samarbejdet. Hertil kommer en usikkerhed overfor hvilke kriterier man skal 
henvise medlemmer videre til andre centre efter. I et af fokusgruppeinterviewene fortælles 
der om, at man har efterlyst kurser eller orientering om disse kriterier, som både ledelse og 
medarbejdere synes mangler. Klarere linjer herfor ville måske kunne imødegå noget af den 
uro, der udtrykkes, ved at man som medarbejder bedre kunne forestille sig, hvilke grupper 
ens eget center skal møde. 
 
I forhold til medarbejdernes kompetenceudvikling kunne det have været en fordel i højere 
grad at tage højde for denne bekymring, da bekymringen som det fremgår i nogle tilfælde ser 
ud til at være så dyb, at den kan risikere at blokere for nytænkning. Endnu mere fokus på 
hvad det enkelte center kan gøre udadrettet og opsøgende, hvad det kan profilere sig på, ville 
muligvis kunne have været medvirkende til at flere kunne se mulighederne i de 
organisatoriske ændringer.  
 

Sammenfatning 
Medarbejdernes professionsidentitet bliver ændret gennem kompetenceudviklingsprojektet; 
både hvad angår medarbejderens relation til medlemmerne og centrenes indbydes relationer. 
DTA-projektet har medført ændringer i personalets opgaver og syn på deres rolle i hverdagen 
i centret. Medarbejderne er positive overfor konceptets vidensbasering og teoretiske 
indlejring.  
Medarbejderne har taget ideen om at arbejde ressourceunderstøttende til sig. Man vil gerne 
arbejde således at man støtter de ældre i brug af egne ressourcer, og via tilrettelæggelsen af 
aktiviteter sætter rammerne for, at de ældre kan engagere sig og få ejerskab til aktiviteterne. 
Medarbejderne diskuterer på den baggrund spørgsmålet om, hvor meget man skal ”servicere” 
i forhold til at yde omsorg. I den forbindelse udtrykkes der nogen bekymring for de svageste 
borgere, som det ligger medarbejderne meget på sinde ikke bliver ”glemt” i processen.  
Medarbejdernes refleksioner over deres egen (omsorgs-) rolle tyder på en begyndende 
ændring i deres professionsidentitet. Ændringen af fagligheden er en længerevarende proces, 
der kræver stadig refleksion i medarbejdergruppen og på tværs af de fagligheder, der arbejder 
i centrene. Den ”gamle” omsorgsfaglighed må integreres med en ny mere 
ressourcemobiliserende tilgang, der sikrer at både de stærkeste borgeres ressourcer udnyttes 
og at de svageste får den nødvendige støtte. Dette kan kræve fortsatte læringsaktiviteter.  
 
I forhold til ændringerne fokuseres der stærkt på de nye dokumentationskrav, der mødes med 
både skepsis og forståelse. Der fremføres kritik af ”Spørgeskema om helbred og livskvalitet i 
forbindelse med aktivitetstilbud”, og skemaet rejser en række etiske spørgsmål og spørgsmål 
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af mere anvendelsesorienteret karakter. Der er således tvivl om medlemmernes rettigheder og 
de professionelles rolle i forhold til udfyldelsen af skemaet. Det hensigtsmæssige i 
dokumentation af aktiviteter er der derimod forståelse for. Dokumentationskravene og de 
rammer der er vedtaget omkring udfyldelse/besvarelse af skemaerne beskrives som noget, der 
kan ændre personalets forhold til medlemmerne i retning af et mindre ligeværdigt møde. Heri 
ligger et dilemma for konceptet – mellem ressourceunderstøttelse og klientgørelse. 
 
Størstedelen af de medarbejdere, vi taler med, har på tidspunktet for interviewet endnu ikke 
arbejdet med skemaet i egen praksis, men kun beskæftiget sig med det i forbindelse med 
kompetenceudviklingsforløbet. En del af usikkerheden kan således skyldes, at man ikke har 
opnået erfaring med brugen endnu.  Samtidig ligger der dog også i flere medarbejderes 
udsagn en holdningsmæssig tilkendegivelse af, at man med skemaet kan komme til at skulle 
påtage sig en rolle overfor den ældre, som man egentlig ikke ønsker. Flere finder 
spørgsmålene for ”private” og føler de er grænseoverskridende at stille.   
 
Spørgeskemaet, der skal danne baggrund for startsamtalen er der større accept af; dog 
fremfører flere medarbejdere at skemaet indeholder områder, man har talt om før, bare på en 
mindre systematisk og ”formel” måde. Nogle medarbejdere fortæller, at de ”oversætter 
skemaet” sådan at det passer til deres egen og medlemmernes sprogbrug.  
 
Endnu et dilemma tegner sig hvad angår det enkelte centers relationer til de øvrige centre. 
Det forventes at blive en samarbejdsrelation, samtidig med at centrene også opleves som 
værende blevet konkurrenter. I den nye relation til de øvrige Aktivitetscentre ses 
samarbejdsdimensionen som klart positiv. Konkurrencesituationen derimod vækker i nogle 
centre uro for egen overlevelse, mens den i andre opleves som en ny frihed til at være kreativ 
og udadvendt. 
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Bilagsoversigt 
 
BILAG 1 
 
Arbejds- og tidsplan 
 
Deltagelse i 2. temadag 18.Jan.2010 

 
”Før-besøg” på 2 udvalgte aktivitetscentre. 
VBH: Aktivitetscenter Bonderupgård.  
Amager: Aktivitetscenter Hørgården.  
 

Sept. 2010 

Besøg og observation på uddannelsestilbud under 
Professionshøjskolen Metropol: To besøg på grundforløb 1, og to 
besøg på grundforløb 2.   
 
I forbindelse med observationer på uddannelsesforløbene interviewes 
udvalgte medarbejdere omkring forståelse for, motivation for og brug 
af kurserne i praksis. (Gennemført tre enkeltinterviews og et 
gruppeinterview.) 
 

Sept.- dec. 2010 
 

Møde med referencegruppe 
 

1. marts 2011 

Besøg og observation på 4 Aktivitetscentre med henblik på afdækning 
af medarbejdernes brug af det nylærte i praksis.  
4 fokusgruppeinterviews med medarbejdere på udvalgte 
Aktivitetscentre: 
Bispebjerg, 
Bodillestuerne 
Hørgaarden, 
Bonderupgaard 
 

Jan.-april 2011 

Analyse og tematisering af interviews og observationer. 
 

Løbende  
 

Møde med referencegruppe 
 

5. april 2011 

Udarbejdelse af kortere forskningsrapport (30-35 sider) indeholdende 
undersøgelsens resultater. 
 

April-juni 2011 

Kvalitetssikring via projektgruppen 
 

9. Juni 2011 

Deltagelse i mundtlig præsentation af rapportens konklusioner (i et 
omfang af max. en dags varighed). 
 

Forår 2012 
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Bilag 2  Citatoversigt 
 
Citat  Side i 

Rapporten 
Interview / Observation 

”Medarbejderne har fået til opgave at skrive ønsker og 
visioner for nye tiltag i deres aktivitetscenter ind i et 
fortrykt skema. …...” 

S 13 Anne Liveng. observation 
Modul 1 

Hvorfor tager de ikke udgangspunkt i det vi har?” 
Hvorfor hørte man ikke medarbejderne INDEN man satte 
projektet i gang? Hvad er det, der sker ude hos Jer nu? 
…..() sidder og keder sig, hvis man ikke bliver inddraget.  

S 13 Citater sammensat fra 
Fokusgruppe interview E-G 

Jeg føler vi blev undervurderet. Har de opfundet den dybe 
tallerken? Det vidste vi da godt. Vi har jo 30 års 
erfaring!”  
 

S 13 Fokusgruppe interview  E –G 

”Vi har alle sammen uddannelser. Vi har forholdt os til 
teorier gennem vores uddannelser. De kunne godt have 
”sat baren” lidt højere. Som det var, fik vi ikke styrket 
fagligheden.”  

s.13 Fokusgruppe interview 
A-D 
G 

”Jeg synes kurset var en øjenåbner. Der var ikke så meget 
ny i indholdet, men vi fik nogle værktøjer. Vores leder er 
fremsynet, så vi var forberedte på, hvordan vi skulle 
arbejde, da konceptet startede. Men vi fik understreget 
det med at holde ”nurse-tingen” væk.” 

S 14 Fokusgruppe F 

Det sidste kursus på sosu skolen, der var underviseren jo 
sosu lærer. Ok. Så det vi lærer her er også det, de lærer 
på sundhedsuddannelserne. Det er en ens læring, der 
kommer ud i systemet. Så tænker man, ”Det må være det 
rigtige sted vi er på kursus” 

S 14 Fokusgruppe F 

Vores leder er fremme i skoene. De var med inde over 
kursusdelen”.  
”Jeg vil give en gave til lederen. ()…skøn måde at arbejde 
på.”   

S 14 Interview F 

”Det er frustrerende, når man udtrykker skepsis, og det 
ikke bliver taget alvorligt, men henvist til at der er 
modstand. Selv fornuftig kritik bliver henvist til modstand. 
().. Men vi prøver at være konstruktive.” 

S 15 Interview G 

”På kurset blev det opfattet lidt negativt, når vi stillede 
for mange spørgsmål.()... Hun havde ikke forståelse for os 
og hvor vi kom fra.” 
 

S 15 Interview G 

”Vi skulle starte med at sige noget med hvad vi kunne 
lide… så havde man allerede tabt 2 /3 dele. Det var for 
børnehaveagtigt. Det var pinligt lavt niveau.” 

S 15 Interview G 

”Medarbejderne fra de tre centre går ud i området og 
finder ….. 

S 15 Observation af Anne Liveng 
 modulkursus 2 

”Kurset har været godt, fordi vi alle sammen har været 
sammen. Vi har haft tid til at arbejde med vores fælles 
holdning. Lederen var med på samme vilkår som os. Det 
var godt de var med.” 

S 16 Interview F 

”Her er der tilfredshed med kurset. ().. Men det var rigtig 
godt, at vi havde TID og RO. I hverdagene har vi jo ikke 
tid til at diskutere tingene grundigt igennem.”  

S 16 Interview F 

Det var godt at have tid. Så ser man de forskellige S 16 Interview E 
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opfattelser af den samme ting. Det er vigtigt at få snakket 
om, hvad vi gør og hvordan vi tænker. Godt at sætte ord 
på hvad vi laver i dagligdagen.” 
”Det var en øjenåbner, at brugerne også deltog ().. også 
det var en øjenåbner for den frivillige side, fx dem der 
kom fra Sct. Josef.” 

S 16 Interview A-D 

Det var godt at møde de andre, fra de andre 
centre.()..samme ting kan fortolkes forskelligt. Sådan er 
det jo også med vores medlemmer…” 

S 17 Interview G 

”Jeg kommer hos mange der kommer ude hos dem (i 
aktivitetscenterne) og….()have den indsigt at det faktisk 
er godt, selvom der er lidt..selvom de ikke kommer ud og 
danse på gulvene.  

S 21 Interview D 
 
 

Vi er praktisk anlagt. S 21 Heidi Lene Andersen 
Før observation 

”at sådan har vi da altid gjort” S 23 Heidi Lene Andersen 
Før observation 

”Jeg er vant til at se problemerne, nu skal vi tage 
hinanden i nakken og se muligheder”  

S 22 Interview C 

Vi dokumenterer! Det tager vores tid fra de ældre.”  S 23 Interview H 
 

Hvordan skal jeg kunne sige, hvordan de har det? Jeg har 
jo ikke tid til at snakke med dem.” 

S 23 Interview E-H 

Den giver noget en til en. Den giver kontakten, men 
indtastningen tager lang tid.”  

S 23 Interview E 

Vi får det til at blive vores ord.” S 23 Interview G 
Det går meget tæt. Jeg syntes det er 
grænseoverskridende. Jeg vil hellere have det at vide på 
en anden måde. Som vi gjorde før, fik vi det samme at 
vide, på en mere naturlig måde.” 

S 23 Interview E 

Det giver et specielt bånd. Man føler sig speciel. Det man 
spørger om giver refleksion. Det dækker et behov for 
menneskelig kontakt. Man er ikke lige på vej ned ad 
gangen … ”  

S 23 Interview F 

Det kan være problem, hvis folk er ensomme.().. de skal 
udstille deres ensomhed. Det kan give en skævvridning. 
Fordi det er dem, der har det godt, der vil være med til at 
udfylde skemaet. Lidt ala´ ”se mit gode liv”.   

S 24 Interview E 

Sundhedsskemaet skal de jo selv gøre, men de vil gerne 
have hjælp. Der er svært at gennemskue spørgsmålene” 

S 24 Interview G 

det er tilfældigt hvordan det er besvaret” S 24 Interview E 
lusket spørgsmålene ind S 24 Interview H 
Og det er det, vi skal til at arbejde med at sætte krav til 
dem om at tage hånd om eget liv. () Det er og må være for 
din egen skyld. Og det syntes jeg de har taget rigtig godt 
imod.” 

S 25 Interview F 

”Der er tale om en klientgørelse. Samtidig med at 
projektet vil have de ældre til selv at vælge, bestemme, 
tage ansvar. ”  
 

S 26 Interview E 

De friske borgere går til AOF og fitness og de vil ikke 
registreres.  Jo friskere de er, jo mere modstand vil de 
give til skemaet.”  

S 26 Interview G 

Det er svært at møde folk hvis man ved for meget. Det S 26 Interview E 
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samme kan gælde her… 
JA, vi kikker på deres stamdata og vurderer. Læser for 
eksempel at der i hjemmet er lort på gulvet. Det 
skævvrider vores forhold. Det er ikke frit.  

S 26 Interview E 

Det er en stor forandring, at vi har været et visiteret 
tilbud, der nu skal være et aktivitetstilbud. Vi skal rumme 
”de nye” som vi ikke kender noget til. Vi skal ikke 
servicere…  

S 27 Interview C 

De nye – det skal vi skabe plads til…. der er udfordrende, 
og jeg håber det bliver en ressource for de svageste.”  

S 27 Interview C 

Vi skal ikke give væk af kunderne for de er vores 
livsgrundlag.” 

S 27 Interview G 

Vi er ikke er lukket system, vi er et åbent system S 27 Interview F 
Jeg tror ikke andre sender kunder til os. Det er lidt af et 
dilemma. Selvfølgelig vil man gerne dele borgere, men vi 
har brug for kunder. Når centrene når en fornuftig 
belægning vil det være oplagt, men lige nu er det 
modsatrettet.”  

S 27 Interview E 

man saver ikke den gren over man selv sidder på”  
 

S 27 Udtalelse på AMU kursus 
observeret af Heidi Andersen. 
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