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Indledning 
Demografien taler sit tydelige sprog: Flere migranter bliver ældre i Danmark. Forskningen viser, at for 
mange er fattigdom et livsvilkår. Ældre mennesker, der er født og opvokset uden for Danmarks grænser, 
er kommet hertil som arbejdsmigranter, flygtninge, eller de er blevet familiesammenført. 

Ældre migranter er kommet til Danmark fra mange forskellige lande i hele verden. Gennemgående er 
det, at disse ældre lever med et savn af familie, venner og kultur i det hjemland, de har forladt. Sprogpro-
blemer er for nogle en uovervindelig barriere i forhold til at kunne leve selvstændigt og godt i Danmark. 
Forskningen viser således også, at migranter føler sig mere ensomme end danskere, uanset om de kom-
mer fra ’vestlige’ eller ’ikke-vestlige’ lande.

De personer, der er flyttet hertil fra såkaldt ’ikke-vestlige’ lande har ofte ikke boet her længe nok til at 
opnå en fuld folkepension, og enkelte har ingen egen indtægt. Nogle er immigreret som yngre voksne, 
andre senere i livet. Mange er forældre og bedsteforældre og bor tæt på børn og børnebørn, andre har 
ingen familie i Danmark. Ældre migranter fra ikke-vestlige lande får tidligere end danske ældre komplek-
se, kroniske sygdomme. De bliver for det meste passet hjemme, ofte af kvindelige familiemedlemmer, og 
færre modtager hjemmehjælp end danske ældre. Ældre migranter er heller ikke i samme udstrækning, 
som etnisk danske ældre, deltagere i aktivitetscentre eller beboere på plejehjem.

Med manglende sprogkundskab og forståelse for et offentligt system som det danske, hvor adgang til 
hjælp og støtte finder sted via kontakt med sagsbehandlere, visitatorer og et utal af (elektroniske) blanket- 
ter, er ældre migranter også på denne måde en udsat gruppe. 

ANTAL ÆLDRE MIGRANTER I DANMARK
Ifølge Danmarks Statistik var der i maj 2017 51.600 ældre indvandrere og flygtninge i Danmark på 65 år 
og derover. Heraf var 29.500 personer – svarende til lidt over halvdelen – fra vestlige lande, mens 21.100 
var fra ikke-vestlige lande (baseret på tal fra Danmarks Statistik, FOLK2, maj 2017).

Befolkningsfremskrivninger forudser, at antallet af ældre migranter vil vokse betydeligt i de kommende 
årtier. En fremskrivning til 2030 angiver således, at der til den tid forudses at være 98.800 ældre migranter i 
Danmark. Heraf vil 38.700 personer – godt en tredjedel – være fra vestlige lande, mens 60.100 personer 
vil være fra ikke-vestlige lande (baseret på tal fra Danmarks Statistik, FRDK116, maj 2017).

Fremskrivningen til 2060 forudser 253.500 ældre migranter i Danmark. Heraf forudses 74.500 personer 
– godt en fjerdedel – at været immigreret fra vestlige lande og 179.000 personer fra ikke-vestlige lande 
(ibid.).

Der ses altså over tid en forventet forskydning fra flest ældre migranter fra vestlige lande til flest ældre 
flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande, efterhånden som de yngre generationer bliver ældre. 

Med den aktuelle globale situation mht. flugt og migration er det klart, at det er vanskeligt at forudsige 
udviklingen ved fremskrivning på baggrund af allerede kendte faktorer.
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FONDEN ENSOMME GAMLES VÆRN
Ensomme Gamles Værn er en forskningsorienteret humanitær fond. Organisationen blev grundlagt i 
1910. I 1986 etableredes medlemsforeningen Ældre Sagen, og samtidig ændrede organisationen formål 
og navn til Ældre Fonden og siden til EGV-Fonden. I 2010 tog fonden sit oprindelige navn tilbage. Ud-
delinger gøres mulige af afkast fra midler fra indsamlinger og aktiviteter gennem de mere end hundrede 
år samt fra gaver og arv. Fonden gennemfører og støtter nyskabende forskning og sociale projekter om 
ensomhed, relationer og fællesskaber i alderdommen. Fonden uddeler også mindre personlige legater 
til gamle mennesker, der er syge og har særlige, udækkede behov, og afholder ferier i samarbejde med 
humanitære organisationer.

Fondens fokus er på de ældre, der er økonomisk og socialt dårligst stillet, og formålet er at medvirke til 
at bekæmpe ældre menneskers ensomhed, ulighed og marginalisering i samfundet. Ca. hver sjette ældre 
lever i dag hovedsageligt af folkepension. Som et udtryk for den både sociale og helbredsmæssige ulig-
hed i samfundet, har de fattigste og socialt udsatte ældre statistisk set udsigt til et kortere liv end de mere 
velstillede. Mænd med den laveste indkomst lever ca. 10 år kortere end dem med den højeste indkomst, 
og kvinders liv forkortes med ca. seks år.

Fonden Ensomme Gamles Værn har i mere end et årti haft ældre indvandrere og flygtninge som indsats-
område og iværksat forskningsprojekter, støttet organisationer, som udvikler tilbud til denne målgruppe, 
og gennemført ferier for bl.a. et multikulturelt værested i Esbjerg, somaliske ældre mænd i samarbejde 
med Dansk Flygtningehjælp, Venskabsforeningen for ældre indvandrere og danskere i Aarhus samt for en 
nyetableret forening af vietnamesiske seniorer, VI-Senior. Vi uddeler løbende personlige legater til ældre 
migranter.

Ældre og migration er således et område, der har fondens opmærksomhed og interesse. Derigennem fik 
vi for nogle år siden kontakt med SeniorCentret Sct. Joseph, hvilket har ført til det projektsamarbejde, 
der afrapporteres i denne rapport.

SENIORCENTRET SCT. JOSEPH
SeniorCentret Sct. Joseph er en forening med en lang tradition for at skabe en ramme om nærvær og 
fællesskab blandt ældre. Foreningen har eksisteret i mere end 40 år, med flere navneskift undervejs. Fra 
2008 har foreningen holdt til i en historisk bygning i Griffenfeldsgade på Nørrebro i København, der i 
slutningen af 1800-tallet blev opført som Sankt Josephs Hospital af den katolske nonneorden Sankt 
Joseph Søstrene. Senere var der i en periode plejehjem. 

SeniorCentret Sct. Josephs eksistens bygger på en partnerskabsaftale med Københavns Kommune, der 
også ejer bygningen, foreløbig til og med 2020. I aftalen er der bl.a. fokus på at tilbyde og synliggøre 
forebyggende, sundhedsfremmende aktiviteter for ældre efter Servicelovens paragraf 79 samt at inklude-
re ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Foreningen, hvis arbejdskraft hovedsagelig varetages af frivillige, bestræber sig på at være et sted for 
medmenneskelighed og hjælp til ældre i deres hverdag. Cirka to tredjedele af foreningens medlemmer 
har dansk baggrund, en tredjedel har ikke-dansk baggrund. Gennem en længere årrække har Senior- 
Centret Sct. Joseph udviklet sig til at være et aktivitets- og mødested for ældre migranter fra alverdens 
lande. De mødes i aktiviteter, de selv har iværksat, fx motion for arabiske kvinder, chi gong og fælles-
spisning af kinesisk mad, og flere kommer løbende til og skaber nye sammenhænge og aktiviteter, også 
på tværs af kultur og sproggrupper. Gensidighed er en væsentlig tilgang i huset, og det er etablering af 
fællesskaber, hvor man hjælper hinanden, der er omdrejningspunktet.
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PROJEKTET ’EN HJÆLPENDE HÅND’
Projektet En hjælpende hånd er et tilbud med rådgivning og praktisk bistand og et sted at mødes med lige- 
sindede. Projektet udsprang af et pilotprojekt i centret, der pegede i retning af, at rådgivningsformen 
tiltrak borgere, der allerede var brugere af centret, og at disse brugere også fik andre ældre til at komme.

Ensomme Gamles Værn bevilligede i 2013 en halv million kr. til at videreudvikle tilbuddet i en udvidet 
åbningsperiode med socialpædagog Karin Obel som rådgiver og ankerperson for projektet. Formålet 
var primært at give ældre migranter, men også danske ældre, mulighed for at opsøge den hjælp, de har 
behov for – og som de ikke kan finde andre steder – og gennem rådgivning at bidrage til, at de ældre 
udvikler mod og kompetencer til selv at løse nogle af deres problemer. I et mere overordnet perspektiv 
har formålet også været, at ældre indvandrere og flygtninge sikres de ydelser, de er berettiget til efter 
Serviceloven, at de således ligestilles med danske ældre, og at de herved får en bedre alderdom. Projektet 
er forløbet fra 1. juni 2013 til 31. maj 2016 og er efterfølgende fortsat i en mere begrænset åbningstid.

Projektets indhold består i personlige samtaler og rådgivning, konkret løsning af opgaver gennem kon-
takt til kommunale instanser, netværksarbejde i mødestedet, information om projektet, bl.a. gennem en 
folder, sparring med relevante organisationer mv. Fonden Ensomme Gamles Værn har fulgt projektet og 
udarbejdet skabeloner til dokumentation af konkrete rådgivninger og deres resultater i form af hjælp og 
støtte og evt. indslusning af de ældre i SeniorCentrets netværk. Materialet til rapporten er således frem-
kommet gennem registrering af rådgivningssamtaler og aktiviteter.

SeniorCentret Sct. Joseph
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FØLGEFORSKNING OG RAPPORT
Rapporten har til formål at dokumentere projektets effekt på baggrund af systematisk indsamlet data-
materiale vedrørende de enkelte rådgivninger, som er registreret af projektmedarbejder Karin Obel. Det 
har været hensigten at belyse:

l Om antagelsen, at ældre med anden etnisk baggrund end dansk ikke får den hjælp, 
 de er berettiget til, er rigtig.

l Om ældre med behov for hjælp får kendskab til, tilbud om og nytte af kommunens 
 sundhedsfremmende tilbud.

l Om den enkelte ældre får mod og kompetencer til at håndtere egen livssituation.

l Om de ældre via rådgivningen kommer til at deltage i SeniorCentrets sociale fællesskaber.

l Om brugere bringer budskabet om rådgivningen videre til andre ældre med anden etnisk 
 baggrund, og om disse opsøger hjælp i mødestedet.

l Om denne form for rådgivning kan medvirke til, at ældre med anden etnisk baggrund end 
 dansk kan opnå en bedre livskvalitet og hverdag.

Rapporten er udarbejdet af studentermedhjælper Caroline Lundsgaard Wégens, Bsc i sociologi og kultur- 
og sprogmødestudier og direktør Christine E. Swane, mag.art. i kultursociologi, ph.d., som har forestået 
Fonden Ensomme Gamles Værns dataindsamling i forbindelse med projektet. Desuden deltog studenter- 
medhjælper Cecilie Kirchhoff i projektets første år. Forskningsdelen er gennemført i samarbejde med 
projektmedarbejder Karin Obel og i projektets første år med centerleder John Lagoni og fra 2014 med 
centerleder Lisa Tange i SeniorCentret Sct. Joseph.
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En hjælpende hånd 
– teori, metode og praksis

Denne rapport omhandler primært rådgivning og hjælp til ældre, som er migreret til Danmark fra nær 
og fjern, fra vestlige og ikke-vestlige lande, skønt også danske ældre har opsøgt rådgivningen med deres 
problemer. Rapporten går ikke ind i en diskussion af begrebet etnicitet, men der kan læses om begrebet 
i rapporten om Danmarks første mangfoldighedsplejehjem i København (Algreen-Petersen, Blaakilde & 
Swane 2016).

Generelt når man taler om ældre, refereres der til folk som er 65+ år, dvs. over folkepensionsalderen. 
Denne rapport har valgt at udvide målgruppen til at medregne personer på 50+ år. Det skyldes, at pro-
jektets fokus er på hjælp til ældre migranter, som ofte er fysisk og psykisk svækket i en lavere kronologisk 
alder end etniske danskere. De har derfor brug for bl.a. sygdomsbehandling, hjælp og pleje i en langt 
tidligere alder.

HVEM RÆKKER HÅNDEN UD?
Karin Obel har i projektet været det menneskelige og faglige omdrejningspunkt i rådgivningen. Karins 
uddannelsesmæssige baggrund er først beskæftigelsesvejleder, dernæst blev hun pædagog, og senere 
påbegyndte hun et ikke-afsluttet psykologistudie på Århus og Københavns Universiteter. Karins person, 
faglige viden og medmenneskelighed er den hjælpende hånd.

Karins arbejdsmæssige baggrund inkluderer indsatser over for socialt og økonomisk udsatte, marginali-
serede mennesker og grupper i samfundet. Gennem disse erfaringer har hun tilegnet sig en solidaritet med 
de pågældende mennesker. Det begyndte med et praktikophold i De kollektive børne- og ungdomsmiljøer, der 
bestod af kollektiver med forskellige beskæftigelsestilbud. Det økonomiske fundament for disse kollek-
tiver var betaling for vanskeligt stillede børn og unge i familiepleje, der skulle hjælpe dem videre i livet. 
Kollektiverne var inspireret af den russiske pædagog Anton Makarenko (1888-1939), der er kendt for 
sit arbejde med forældreløse og kriminelle børn og unge og for i 1920’erne at opbygge Gorkij-kolonien 
(Marenko 1987, 1988). Gorkij-kolonien er historien om, hvordan en gruppe børn med afvigende adfærd 
og fjendtlighed over for omgivelserne gradvist omdannede et forfaldent gods til et mønsterlandbrug, og 
samtidig selv blev en gruppe velfungerende unge mennesker. Her er empowerment en helt central tilgang 
(se nedenfor).

Karin arbejdede senere i kriminalforsorgen på Skejby Ungdomspension i Århus, hvor man kæmpede med at 
forandre rutinerne på området. Et ophold på Den Rejsende Højskole med rejse til Sydamerika gav indsigt 
og forståelse for, hvor udfordrende tilværelsen er for mennesker i ’den tredje verden’ og for den globalt 
set ulige fordeling af ressourcer.

Teori om Gentle Teaching og afhjælpning af indlært hjælpeløshed ligger bag og kan anvendes til at forstå 
tilgangen i ’En hjælpende hånd’. Det at afhjælpe indlært hjælpeløshed kan ses som en form for empower- 
ment.
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GENTLE TEACHING 
Til grund for rådgivningen af de ældre, som søger hjælp, ligger Gentle Teaching, som er en filosofiskpæ-
dagogisk teori og praksis. Teorien er formuleret og praktiseret af John McGee og beskriver en relations-
pædagogik, der sigter mod at sikre menneskers fundamentale behov for sikkerhed, tryghed, frihed, glæde 
og kærlighed. Det ses som nødvendigt for alle, at man får disse behov dækket som en forudsætning for 
læring og udvikling. Teorien beror på evnen til at være positivt til stede i relationen med mennesker, der 
befinder sig i en marginaliseret position. Det sker ved, at man mødes med tillid – i modsætning til møde 
og kommunikation, der fx er præget af kontrol. McGees filosofiske pædagogik anvendes i store dele af 
verden, i Danmark bl.a. på institutioner, hvor man tager sig af personer med voldsom eller selvskadende 
handlinger (se McGee & Brown 2010).

INDLÆRT HJÆLPELØSHED 
Teorien beskriver, hvordan en person, der i længere perioder befinder sig i en situation, som vedkommen-
de ikke selv har indflydelse på, og hvor personen er uden handlemuligheder, på et tidspunkt vil reagere 
med passivitet og hjælpeløshed. En definition på indlært hjælpeløshed er således, at en person er opgiv- 
ende og passiv med en negativ indstilling til sin egen adfærd og egne handlemuligheder (Seligman 2011). Kon-
sekvensen er, at personen senere i livet fortsat vil reagere med passivitet og hjælpeløshed, selv om hun 
eller han nu faktisk har mulighed for at handle.

Ifølge Seligman vil det at skabe situationer, hvor personen igen oplever at kunne handle, afhjælpe person- 
ens passivitet og hjælpeløshed.

RÅDGIVNING OG STØTTE I ’EN HJÆLPENDE HÅND’ 
En del af de personer, der søger rådgivning og hjælp i En hjælpende hånd, er havnet i, hvad der kan beskrives 
som en håbløs eller fastlås situation. En del er flygtninge, som har levet med få eller mange års belastning 
og uden indflydelse på egen situation, og dertil for de fleste traumatiserende flugt- og krigsoplevelser. 
Flugten er efterfulgt af en kortere eller længere årrække som migrant i et fremmed land, hvor de oveni 
sociale, materielle, kulturelle og økonomiske tab har mistet deres status – og måske også deres identitet.

Erfaringen fra de personer, der henvender sig i rådgivningen, er, at de i mødet med det offentlige system 
sjældent bliver forstået, og at de mødes med mistillid og kontrol, snarere end med tillid. I det offentlige 
system bruges der mange ressourcer på henvendelser, der enten ikke bliver forstået eller afvises på grund 
af manglende dokumentation eller andet. De samme personer henvender sig igen og igen. 

De personer, der henvender sig, har tilhørt eller tilhører grupper af mennesker med psykisk sygdom, 
langtidsarbejdsløse, langtidssygedagpengemodtagere og langtidskontanthjælpsmodtagere, hvoraf en 
del har nået pensionsalderen. Disse personer har været afhængige af det offentlige system i Danmark 
i mange år. De har været genstand for skiftende indgreb, og manges sager er aldrig blevet afklaret og 
afsluttet. Mange har været i utallige, for dem ydmygende praktikforløb, hvor de har fungeret som gratis 
arbejdskraft. Disse personer er derfor sat uden for indflydelse på deres eget liv, og mange har udviklet 
depression og ’indlært hjælpeløshed’.
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Bestræbelsen i rådgivningen går således ud på, at når man mødes med venlighed og får oplevelsen af, at 
man faktisk kan få hjælp, og at det er muligt at komme ud af bare én håbløs situation, så vil personen 
med tiden kunne nå dertil, at vedkommende igen opsøger hjælp ved behov. Når man mødes i en tillids-
fuld atmosfære, vil der også komme langt flere brugbare oplysninger frem, som igen kan hjælpe til at 
identificere og forfølge brugbare løsninger og handlemuligheder.

”Der er mange, der ikke får det, de har brug for og ret til. Medmindre man er veluddannet eller har 
børn, der slås for én, kan det være utroligt svært. For eksempel hvis man søger om at få en trehjulet 
cykel, fordi man er dårligt gående, og så ender man med at få en rollator. Men kommer de til mig, 
kan vi skrive en ansøgning eller sørge for, at de har argumenterne klar, når de skal til møde med 
kommunens visitator.” 

”Der skal ikke så meget til, før de føler sig som ofre: ’Ingen vil hjælpe mig’, siger de. De kan have svært 
ved at forstå systemet. Men både de ældre med anden etnisk baggrund og mange danske ældre har 
brug for en anden form for imødekommenhed, når de møder det offentlige, end den, vi ser i dag.” 

Citaterne er af Karin Obel i en artikel i Kristeligt Dagblad skrevet af Dorte Remar, ”Udenlandske ældre 
har brug for ekstra rådgivning” 28.01.14.
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Teori, metode og datamateriale
 

For at analysere resultaterne af projektet og indsætte erfaringerne i en samfundsmæssig kontekst, ind-
drages i rapporten teori om netværk relateret til etniske minoriteter samt om empowerment, defineret som 
bestræbelser på at fremme valg, kontrol og selvbestemmelse. I dette afsnit beskrives disse to teorier samt 
undersøgelsens metoder og datagrundlag, som består af 81 cases noteret i undersøgelsens registre-
ringsskema samt fire kvalitative interview med personer, der har søgt rådgivning i En hjælpende hånd. 

NETVÆRKSTEORI 
Maja Cederberg (2012) anvender Pierre Bourdieus begreb om social kapital, forstået som netværk og 
ressourcer. Hendes formål er at belyse uligheder blandt etniske minoriteter og majoritetsbefolkningen 
i Sverige. Begrebet social kapital indbefatter de ressourcer, som ens netværk og venner har og giver ad-
gang til. Et stærkt netværk af sociale relationer er nødvendigt for at opnå og sikre en række fordele og 
mindske forhindringerne. Samtidig har netværk en ekskluderende funktion, idet der er forskel på, hvor 
ressourcestærke netværk er. Ifølge Cederberg er nogle migranter og etniske grupper ekskluderet fra net-
værk i majoritetsbefolkningen på grund af racisme og diskrimination, hvorved de udelukkes fra at have 
adgang til visse ressourcer. Netværk er derfor med til at producere og reproducere sociale og økonomiske 
hierarkier.  

Cederberg inddrager Putnams teori om ”bridging and bonding social capital” (Ibid. s. 65). Bridging 
henviser til det danske begreb brobygning, som kan foregå på tværs af forskellige grupper, fx på tværs af et-
nicitet og kultur, og kan derfor foregå mellem minoriteter og majoritet. Bonding foregår mellem grupper, 
der bindes sammen af lighed med hinanden, og begrebet refererer til det at netværke med sin egen etniske 
gruppe eller med andre minoriteter.

Migranter indgår oftest i netværk med hinanden, mens de har sværere ved at etablere netværksrelationer 
med majoritetsbefolkningen. I forhold til ældre indvandrere og flygtninge er det endnu vanskeligere set i 
lyset af, at de fleste er pensioneret og dermed ikke er på arbejdsmarkedet, hvor de bedste chancer for at 
møde danskere og danne netværk findes. En del ældre migranter har dertil haft en løs tilknytning til ar-
bejdsmarkedet i Danmark (Liversage & Jacobsen 2016). Som Cederberg argumenterer, betyder arbejds-
markedstilknytning som migrant ikke nødvendigvis, at man opnår at danne og indgå i netværk med sine 
kollegaer. Derudover er danskerne, ligesom svenskerne, et venligt, men privat folkefærd, og det kan være 
svært at finde steder at mødes.

Flere af de migranter, Cederberg har interviewet, understregede vigtigheden af at indgå i netværk med 
majoritetsbefolkningen, da dette er adgangsgivende i forhold til information og ressourcer i samfundet, 
som er mindre tilgængelige eller svære at få adgang til gennem myndigheder eller coetniske netværk. 
Samtidig kan et netværk med majoriteten bidrage til følelsen af et stærkere tilhørsforhold til landet.

Cederberg understreger problematikken i en essentialistisk, homogen opfattelse af majoritetsnetværk 
som ressourcestærke – og minoritetsnetværk som udelukkende ’svage’. En sådan forståelse negligerer 
interne forskelligheder, hierarkier og det faktum, at både majoritets- og minoritetsnetværk går på tværs 
af sociale klasser i samfundet. Desuden er netværk ikke statiske, men ændrer sig over tid i forhold til de 
samfundsmæssige betingelser.
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EMPOWERMENT
Der findes forskellige definitioner af begrebet empowerment. De fleste er fælles om, at selvbestemmelse 
og mulighed for og evne til selv at vælge, agere og tage ansvar for sit eget liv udgør centrale elementer i 
teori om empowerment.

I denne rapport lægger vi os op af den teori, der er udformet af Nancy R. Hooymann, Kevin J. Mahoney 
og Mark Scigaj (2016). De argumenterer for, at empowerment handler om at fremme valg, kontrol og 
selvbestemmelse. På individniveau kan empowerment beskrives som en proces, hvor personen går fra en 
tilstand af passivitet og hjælpeløshed til at tage aktivt kontrol over sit liv – både mentalt og i praksis. På 
det mentale plan vil personen kunne ændre sin selvopfattelse til at se sig selv som værende i stand til at skabe 
forandring i sit liv. I praksis er potentialet begrænset af de rammer og strukturer, som influerer personens 
kapacitet til at handle. Der skal derfor også ændringer til i de omgivende vilkår, hvis individet skal opleve 
at have reelle muligheder for at kontrollere sit eget liv. Man skelner derfor i teorien mellem det ikke at 
have nogen mulighed for at handle på grund af givne vilkår og personens manglende evne til at handle.

Ifølge Hooymann, Mahoney og Scigaj kan en person, som er i stand til at udnytte sine egne evner og res-
sourcer, gå fra at befinde sig i en magtesløs position med en lav social status – til at blive handlekraftig 
og med evne til at forandre. Fra et samfundsmæssigt perspektiv flytter individet sig fra kategoriseringen 
som ’klient’ eller ’patient’ til at blive betragtet som et deltagende, handlekraftigt individ med evne til at 
nå egne mål, fremme sit eget helbred og øge sit velbefindende.

METODER TIL INDSAMLING AF MATERIALE
Rapporten bygger på indsamling af materiale fra samtlige rådgivninger gennem projektperioden samt 
fire kvalitative interview med personer, der har søgt rådgivningen og fået hjælp. Forskerne og projekt-
lederen udarbejdede til projektets start et skema til anonym registrering af den enkelte rådgivende 
samtale. Skemaet blev udformet i to formater – ét til håndskrevne notater i forbindelse med rådgiv-
ning og et andet i et excel-ark til efterfølgende indtastning. Disse indtastninger, der udgør forsknings- 
projektets centrale data, blev løbende gjort tilgængelige for forskerne gennem programmet OneDrive. 

Den metodiske tilgang har bestået i indsamling af empiri gennem projektlederens udfyldning af et 
registreringsskema til dokumentation af hver enkelt rådgivende samtale. Skemaet omfatter en række 
spørgsmål om bl.a. alder, køn, nationalitet, indkomstgrundlag, problemstillingens karakter mv. Skemaet 
har dog primært fungeret som en guideline til, hvilke oplysninger det kunne være relevant at indhente. 
Den enkeltes problem, problematikkens karakter og kompleksitet samt konsultationernes varighed, og 
hvor mange gange den samme person er kommet igen og har fået rådgivning, er ufuldstændigt afspejlet 
i registreringsskemaerne.

Da konsultationen er en samtale mellem bruger og rådgiver, er kun de informationer, der har været nød-
vendige i den konkrete rådgivning, noteret i skemaet. Rådgivningens primære formål har været at hjælpe 
brugeren videre og ikke at indsamle oplysninger til forskningsmæssig dokumentation af personens situ-
ation, ligesom rådgivningen er anonym. Det empiriske materiale afspejler i høj grad dette. Der er ikke 
spurgt uddybende i samtalerne for at skabe et sammenligneligt materiale til forskningsprocessen, og 
derfor er materialet uensartet, bl.a. hvad angår information om familierelationer, økonomiske forhold 
mv.

Efter ca. 3 mdr. blev skemaets funktion evalueret, og der blev foretaget justeringer til den videre brug. 
Efter 6 mdr. blev processen evalueret første gang, idet der blev udarbejdet en delrapport med beskrivelse 
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af det første halvårs erfaringer og en primært kvantitativ karakteristik af brugere, køn, etnicitet, pro-
blemstillinger, løsninger mv. Materialet dannede baggrund for en vurdering af, hvorvidt projektet var på 
rette spor ift. følgende delmål:

l At ansøgninger skrives.

l At skemaer hentes på nettet, udfyldes og sendes.

l At relevante myndigheder kontaktes via telefon eller mail.

l At der følges op på sagerne, så den ældre sikres et svar.

l At der kommer nye brugere i rådgivningen, som ikke er medlemmer i SeniorCentret Sct. Joseph.

l At nye brugere sluses ind i sociale fællesskaber i mødestedet.

 
Rapporten bygger desuden på fire semistrukturerede interview med personer, som har fået rådgivning 
i En Hjælpende Hånd. Formålet med interviewene har dels været at skabe en uddybet forståelse for de 
problemstillinger, som var registreret i forbindelse med personens case i skemaet, ved at få informantens 
egen beskrivelse af problem(er) og den opnåede hjælp. Dels har formålet været at få mere viden om in-
formantens ressourcer, økonomi og sociale netværk, noget der kun er registreret i skemaet, hvis det har 
indgået i brugerens egen beskrivelse af problemer og behov for hjælp. Interviewene har endvidere haft 
til formål at danne grundlag for at belyse, hvilken betydning den hjælp, informanten har modtaget i En 
Hjælpende Hånd, har haft helt konkret  og for livet videre frem (spørgsmålet om empowerment). Dette var 
ikke muligt at udlede af skemaerne, da registreringerne automatisk sluttede, efter at informanten havde 
fået råd og hjælp. 

De interviewede er valgt ud fra, hvilke personer det var muligt for projektlederen at få kontakt med  og 
endvidere disse personers vilje til at medvirke. De fire informanter er tre kvinder fra hhv. Spanien, Kina og 
Pakistan samt en mand fra Polen. De er alle arbejdsmigranter, har boet i Danmark i mere end 40 år og 
har familie og børn i Danmark. Desuden har de alle fået rådgivning flere gange over længere tid.

TEMATISK ANALYSE OG CASES
Det empiriske materiale er analyseret ved at lave en tematisk opdeling af problemfelter for dermed at ud-
drage gennemgående problemer og løsninger. Ud af rådgivning af 81 personer er der endvidere udvalgt 
en række cases, som analysen går i dybden med. Nogle informanter har ønsket at være anonyme, andre 
ikke, og derfor vil det forekomme, at nogle personer nævnes ved navn, andre er blot betegnet med et 
bogstav.

Der er udarbejdet en karakteristik af brugerne fordelt på en række parametre (national baggrund, alder, 
køn mv.). Det har dog vist sig umuligt at udlede noget tværgående til karakterisering af brugerne, dertil 
er datamængden for begrænset. Karakteristikken er derfor beskrivende, og interviewmaterialet bruges til 
at illustrere forskelle i brugernes situationer, behov for hjælp og udbytte af rådgivningerne. 

Mængden og kvaliteten af data har vist sig at være meget forskellig fra person til person, idet den sys-
tematiske dataindsamling ved rådgivningsmøderne er indsamlet med hjælp til den enkelte for øje – ikke 
af hensyn til forskningen. Derfor anvendes det empiriske materiale i højere grad til eksemplificering og 
illustrering af projektets formål end til tværgående analyse. 
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Brugerne – socialt sårbare ældre 
migranter
Kapitlet indledes med inddragelse af viden fra eksisterende undersøgelser, der indkredser den komplekse 
sårbarhed, en stor del af de ældre migranter lever med i Danmark. Derefter gives en karakteristik af de 
81 brugere, som konsulterede En hjælpende hånd igennem den treårige projektperiode. Som nævnt er 
datamaterialet ufuldstændigt og er derfor ikke dækkende for alle brugere, hvorfor det udelukkende er 
anvendt til at give en beskrivende karakteristik af brugerne i forhold til køn, oprindelsesland, sprog, civil-
stand og netværk samt indtægtsgrundlag baseret på de data, der trods alt er indsamlet.

ØKONOMISK FATTIGDOM
Ældre migranter, der er kommet til Danmark som ufaglært arbejdskraft i 1960-70’erne, har oftest færre 
økonomiske ressourcer end personer, der er født og opvokset i Danmark. Det samme gælder flygtninge 
og personer, der er blevet familiesammenført. Ifølge en rapport fra SFI kan 10-30 pct. (afhængigt af 
opgørelsesmetode) af ældre migranter i aldersgruppen 65-74 år betegnes som ”økonomisk fattige”, 
mens tilsvarende gruppe blandt danske ældre kun er 1 pct. (Jakobsen & Pedersen, 2016). Forfatterne 
tilskriver den større fattigdom blandt ældre migranter en manglende integration på det danske arbejds-
marked samt reglerne om brøkpension. Desuden er ældre migranter som udgangspunkt mere afhængige 
af den pension og andre sociale ydelser, som de modtager, end danske ældre, der oftere har privat-
pensioner eller formueindkomster at tære på. Som det også gælder for danskfødte ældre, har adgang 
til uddannelse og lønnet arbejde gennem livet – eller mangel på samme – afgørende konsekvenser for 
en persons økonomiske situation i alderdommen. Dette illustreres i tabellen nedenfor, der viser tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet for ældre mennesker fra hhv. Danmark og en række ikke-vestlige lande på det 
tidspunkt, hvor de var 55 år.
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Et eksempel udgør de mange ældre tyrkiske arbejdsmigranter, der har haft perioder med arbejdsløshed 
og aktivering og generelt har haft svært ved at finde stabilt arbejde (Liversage & Jacobsen 2016). Des-
uden har nedslidning pga. hårdt fysisk arbejde bevirket, at en del har måtte forlade arbejdsmarkedet i 
en tidlig alder. Mere end halvdelen af de tyrkiske ældre har modtaget førtidspension eller anden form for 
social ydelse fra 55-års alderen.

BEGRÆNSEDE DANSK- OG IT-KUNDSKABER
I deres omfattende studie af hverdagsliv, vilkår og økonomi blandt tyrkiske ældre mennesker i Danmark 
påpeger Anika Liversage og Vibeke Jacobsen flere faktorer, som stiller tyrkiske ældre markant ringere end 
etnisk danske ældre. Manglende danskkundskaber er en barriere i forhold til kontakt til myndigheder, 
men også til sociale institutioner. Forfatterne argumenterer for, at mange af de arbejdsmigranter, som 
kom til Danmark i 1960-70’erne, har haft udfordringer i forhold til at lære dansk. Specielt for kvinderne 
gælder, at skønt de har levet i Danmark i over 30 år, taler de stadig ikke sproget, hvilket for nogles ved-
kommende skyldes analfabetisme. Derudover kræver det vedligeholdelse af et tillært sprog, for at det ikke 
skal forsvinde. For ældre migranter, som har boet og arbejdet i Danmark samt formået at lære nogen-
lunde dansk, kan det at forlade arbejdsmarkedet betyde, at de ikke kommunikerer på dansk i samme 
omfang som hidtil. Det gælder især migranter, hvis netværk primært består af familie og bekendte fra 
deres eget oprindelsesland, og hvis kontakt med andre danskere er begrænset.

Ringe danskkundskaber gør en person afhængig af en tolk. I Danmark har man ret til tolkebistand, hvis 
man skal til lægen eller snakke med offentlige myndigheder. Flere migranter vælger at tage et barn eller et 
andet familiemedlem med som oversætter. At være afhængig af familiemedlemmers tid og vilje eller kom-
munens bistand, kan gøre småproblemer mere omfattende og bevirke, at de ældre ikke får den hjælp, 
de er berettiget til. 

Ældre, som er opvokset i Danmark, har haft et langt liv til at opbygge netværk og til at få kendskab til det 
offentlige system og dets procedurer. Alligevel har nogle etnisk danske ældre svært ved at kontakte rele-
vante personer, i fx det kommunale eller sundhedsmæssige system, og ved at besvare spørgsmål og ud-
fylde skemaer korrekt (Danske Ældreråd & ÆldreForum 2015). I Danmark kræves det, at man selv tager 
initiativ, fx til at få udløst sin folkepension, når man går på pension, og at man selv ansøger om hjælp i 
forhold til diverse ydelser. Kendskab til systemer, procedurer, blanketter og krav knyttet hertil er derfor 
afgørende for at få et positivt udbytte i form af de ydelser og den hjælp og støtte, man har behov for.

Ældre indvandreres IT-færdigheder er markant ringere end etnisk danske ældres. Manglende eller ringe 
IT-kundskaber besværliggør kontakten til det offentlige yderligere, som siden 2014 næsten udelukkende 
foregår digitalt. Statistikken viser, at ældre danskere har langt mere erfaring med digitale medier, og over 
90 pct. har en computer i hjemmet, mens størstedelen af de interviewede tyrkiske ældre hverken havde en 
computer eller internetadgang og aldrig havde prøvet at maile eller skype (Liversage & Jacobsen 2016). 

KULTUREL OG SOCIAL ISOLATION
Det ikke at kunne begå sig uafhængigt, kan skabe usikkerhed hos den enkelte og være en ekskluderende 
og isolerende faktor i forhold til det øvrige samfund. Flere undersøgelser viser, at ældre migranters net-
værk ofte begrænser sig til deres egne etniske grupper (Liversage & Jacobsen 2016; Algreen-Petersen, 
Blaakilde & Swane 2016). Dette kan dels have at gøre med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, at man 
i alderdommen ofte mister nære sociale relationer pga. sygdom og dødsfald, og ikke mindst kan den 
sproglige barriere virke ekskluderende i forhold til det øvrige samfund. Egne etniske netværk (jf. begrebet 
om bonding ovenfor), hvor sprog, kultur og livsindstilling er en fællesnævner, får derfor en væsentlig be-
tydning i alderdommen. Dette kan også være en væsentlig grund til, at kun et fåtal af de tyrkiske ældre 
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deltager i det organiserede foreningsliv, hvilket for etnisk danske ældre ofte fylder meget (Liversage & 
Jacobsen 2016).

I rapporten ”Et liv som ældre i Kolding” (Olesen 2012) konkluderes det, at ældre med mindre kendskab til 
kommunale tilbud generelt er mere utrygge ved at skulle blive gamle i Danmark. Rapporten bygger på inter-
view med ’nydanske’ ældre i Kolding Kommune om deres ønsker og behov inden for ældresektoren. Analysen 
af interviewene viser tydeligt, at manglende erfaringsbaseret viden om kommunale tilbud skaber utryghed. De 
fleste af de interviewede havde hørt om kommunale tilbud såsom hjemmepleje, madservice og plejeboliger. 
Den viden, de besad om de to første tilbud, bundede ofte i erfaring enten hos dem selv eller deres nærmeste. 
Dette skabte en tryghed ved tilbuddene. Derimod var der generelt en større utryghed forbundet med pleje-
boliger og ældreboliger. Over halvdelen af de interviewede havde ikke hørt om ældreboliger, og mange havde 
aldrig set en pleje- eller ældrebolig. De fleste minoritetsetniske ældre ønskede deres børn eller svigerbørn som 
deres primære kilde til hjælp og omsorg, evt. med støtte fra kommunale tilbud. Samtidig var der en frygt for 
en sproglig isolation på plejehjem (se også Algreen-Petersen, Blaakilde & Swane 2016). 

Der ses endvidere kulturel mangfoldighed i forhold til de forventninger, ældre mennesker mødes med. I Dan-
mark dominerer strategier til sund og aktiv aldring de offentlige forestillinger om alderdommen (Lassen & 
Moreira 2014, Bülow & Söderqvist 2014). Ræsonnementet bliver derfor, at jo mindre man foretager sig, jo 
mere forfalder kroppen. Ud fra princippet om hverdagsrehabilitering, motiveres, trænes og aktiveres ældre, 
der modtager hjemmepleje (Bihl-Nielsen et al. 2014). Det kan eksempelvis ske ved at instruere og hjælpe ældre  
til selv at vaske tøj eller støvsuge. For en familie med ikke-dansk baggrund kan dette virke uhørt, da deres syn 
på alderdommen er, at når man er gammel, skal man ikke sættes til huslige pligter, men netop fritages herfra 
gennem familiens omsorg (Olesen 2012). Reglerne for, hvornår man er berettiget til at få hjælp, kan virke 
komplicerede, og flere af de interviewede ældre i undersøgelsen forstod dem slet ikke. En afgørelse om afslag 
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på tildeling af hjælp kan således være svær at forstå og virke forvirrende. Samtidig kan der være en sproglig 
barriere, hvor en tolk er nødvendig for at forstå de specifikke detaljer – og måske lykkes det alligevel ikke.

Ældre migranters viden om velfærdssystemet og de kommunale tilbud er således ofte begrænset til de 
erfaringer, de selv – og evt. familie og bekendte i deres netværk – har gjort sig. Disse forhold gør dem til 
en sårbar gruppe, fordi de ikke mestrer det danske systems krav til ’borgerne’.

BRUGERNES KØN, OPRINDELSESLAND, SPROG OG INDTÆGT
Nedenfor gives en karakteristik af de 81 brugere, som konsulterede En hjælpende hånd igennem den 
treårige projektperiode baseret på de data, der er indsamlet via rådgivningen.

To tredjedele af de 81 personer, der har henvendt sig i En hjælpende hånd er kvinder, en tredjedel er mænd. 

Brugerne kommer fra 18 lande, hvoraf Danmark er det ene. Borgere med dansk baggrund udgør cirka en 
femtedel af brugerne. 

Fire femtedele af brugerne fordeler sig på 17 nationaliteter: Algeriet, England, Færøerne, Indien, Irak, Iran, 
Kina, Makedonien, Marokko, Pakistan, Palæstina, Polen, Somalia, Spanien, Tyrkiet, Uganda samt et 
ukendt land i Østeuropa. 

Kineserne udgør cirka 16 pct. og er dermed den største ikke-danske gruppe. Herefter følger ældre fra 
Palæstina, Somalia og Pakistan med mellem 9 og 11 pct. for hver nationalitet, hvorefter de øvrige kun 
udgør få procent hver. 

Fraregnes personerne med dansk oprindelse, er det ca. 60 pct. af brugerne med ikke-dansk baggrund, som 
kun forstår lidt eller slet ikke dansk. Specielt personer med somalisk eller kinesisk baggrund forstår slet ikke 
dansk, og en del havde derfor medbragt et familiemedlem eller en ven til rådgivningen som tolk.

Brugernes økonomiske midler stammer primært fra forskellige typer af overførselsindkomster; førtidspen-
sion, kontanthjælp, brøkpension eller folkepension. Tabellen nedenfor viser de informationer, der er 
givet under rådgivningerne, men som det ses, har knap halvdelen af brugerne ikke fortalt om deres 
primære indtægtskilde.

Antallet af år, en person har haft bopæl i Danmark, og den tilknytning personen har haft til det danske 
arbejdsmarked, har indflydelse på udbetaling af pension. Fuld folkepension opnås i Danmark kun, når 
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man på pensionstidspunktet har levet 40 år i Danmark efter sit fyldte 15. år. Dette er sjældent tilfældet 
for ældre migranter, som derfor ofte modtager brøkpension, når de er fyldt 65 år. Brøkpension er en 
nedsat folkepension, som svarer til det antal år, den pågældende har levet i Danmark i forhold til de 40 år 
(fx 34/40 af en fuld folkepension). 

Derudover er nogle ældre migranter familiesammenført med deres børn. Børnene har forsørgelsespligten 
over deres forældre og har skrevet under på, at disse ikke er berettiget til nogen form for økonomisk 
støtte fra staten; hvilket de derfor heller ikke får.

CIVILSTAND OG FAMILIE
I nogle kulturer er det primært familien, som tager sig af den ældre økonomisk og socialt, i højere grad end 
det er en norm i dansk kultur. Eksempelvis forekommer det hyppigere blandt indvandrere fra fx Pakistan 
og Tyrkiet, at ældre flytter ind hos familien og bliver draget omsorg for der, oftest af svigerdøtre og døtre.

Knap halvdelen af de 81 personer, der har søgt hjælp, har oplyst, at de bor alene. Heraf er en tredjedel 
fraskilt, en tredjedel er enker og enkemænd, og en tredjedel har aldrig været gift. Ca. en tredjedel af de 
81 brugere har en partner, hvoraf langt størstedelen er gift. Det afspejles i boligsituationen, hvor 37 pct. 
har fortalt, at de bor sammen med en ægtefælle eller et familiemedlem. 

Selvom en stor del af brugerne bor alene, har lidt over 60 pct. angivet, at de har ét eller flere familiemedlem-
mer i Danmark. Næsten halvdelen har børn i Danmark. Der er ingen, som har sagt, at de slet ikke har 
familiære relationer i Danmark.

SAMMENFATNING
Projektets målgruppe er socialt og økonomisk sårbare ældre indvandrere og flygtninge, skønt etnisk dan-
ske ældre – og personer med en lavere kronologisk alder end de 65 år – også indgår. Ingen mennesker, 
der har brug for en snak, rådgivning eller hjælp afvises i En hjælpende hånd. 

Brugerne er en forskelligartet gruppe af ældre, hvad angår nationalitet, migrantforhold (arbejdsmigrant 
eller flygtning) og sprogligt. Disse mennesker karakteriseres og grupperes ofte som personer, der kommer 
fra ’ikke-vestlige lande’ (jf. Danmarks Statistik). Nogle er kommet hertil for årtier siden, andre for nylig. 
De har det tilfælles, at de på en række punkter er dårligt stillet sammenlignet med danske ældre. Det 
gælder især, hvad angår helbred, økonomi og socialt netværk. 

Baseret på de indsamlede data, kan der tegnes følgende karakteristik af brugerne i En hjælpende hånd.

l To tredjedele er kvinder, en tredjedel er mænd.

l Gennemsnitsalder er 68 år (fra 30 år til 96 år, hovedparten er mellem 60 år og 75 år).

l Indtægter kendes fra ca. halvdelen af brugerne; primært overførselsindkomster i form af 
 førtidspension, kontanthjælp, brøkpension eller folkepension.

l Halvdelen har angivet, at de bor alene – de er fraskilt, enker eller enkemænd eller har aldrig været gift.

l Knap to femtedele har fortalt, at de bor sammen med en ægtefælle eller et familiemedlem.

l Knap halvdelen har fortalt, at de har børn i Danmark.

I det følgende kapitel analyseres og præsenteres de problemer, brugerne i En hjælpende hånd er kommet med. 
Kapitlet rummer en række cases, der illustrerer problemstillinger og den hjælp, de har fået i rådgivningen.
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Problemstillinger og hjælp 
i rådgivningen

I dette kapitel er brugernes problemer inddelt i fire temaer: økonomi, bolig, hjælpemidler samt kom-
plekse psykiske og sociale forhold. 

En hjælpende hånds primære formål er at hjælpe ældre migranter, som har problemer, de ikke har kunnet 
løse på anden måde. De problemstillinger, som er kommet frem gennem samtalerne i konsultationen, 
spænder vidt, fra digitale og sproglige vanskeligheder til problemer af mere kompleks økonomisk, social 
og helbredsmæssig karakter.

En stor del af problemstillingerne spænder over flere temaer. Eksempelvis er der ofte et økonomisk aspekt 
i det, der ønskes hjælp til. Derudover vender nogle af de ældre tilbage og søger samtaler og støtte i 
rådgivningen – igen og igen. Her fremgår det af flere cases, at en henvendelse til at starte med ofte drejer 
sig om et konkret problem, der efterhånden viser sig at hænge sammen med mere komplekse og mere 
eksistentielle problemer.

De fleste af problemerne er løst helt konkret via fx hjælp til ansøgninger om specifikke ydelser, mens andre 
problemer er løst igennem én eller flere samtaler. Nogle problemer er forsøgt løst via en henvisning til, 
hvor eller hvem der kunne kontaktes for at finde svar. Denne form for hjælp gør det svært at vide, om 
problemerne faktisk blev løst i sidste ende, men da disse personer ikke kontaktede rådgivningen efter-
følgende, kan det tyde på, at de er hjulpet på rette vej.

ØKONOMISKE PROBLEMER
De personer, som henvender sig i rådgivningen, har som beskrevet meget begrænsede økonomiske midler. 
Der indgår derfor ofte et økonomisk aspekt i brugernes problemer, fx ønskes hjælp til at søge højere 
boligydelse, til dækning af en tandlægeregning eller til spørgsmål vedrørende overførselsindkomst. De 
overordnede problemer, der søges hjælp til, vedrører:

l Folkepension

l Kontanthjælp

l Fondsansøgning til personlig støtte.

I dag foregår kontakt og kommunikation til kommune og stat digitalt, med mindre man har fået dispen-
sation herfra. Det er for nogle en stor udfordring at betjene en pc, og nogen har ingen adgang til digital 
kommunikation. Størstedelen af offentlige hjemmesider er fyldt med information, og det kan for etnisk 
danske ældre være en jungle at manøvrere sig frem til det, man søger (Danske Ældreråd & ÆldreForum 
2015). De fleste af de etnisk danske brugere søger hjælp til løsning af administrative spørgsmål i kom-
munikation med kommunen eller andre instanser, enten grundet i deres manglende IT-kundskaber, eller 
fordi de ikke ved, hvor de skal søge og finde. Derudover er der en del økonomisk rådgivning om forskel-
lige ydelser. Danskernes spørgsmål bærer præg af, at de godt ved, hvad de er berettiget til, men at de ikke 
kan finde rundt i den digitale jungle. Flere af problemerne ville måske kunne løses i Borgerservice. Men i 
En hjælpende hånd er der tid til at hjælpe med både at finde og at udfylde skemaer.
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Ikke mindre kompliceret er det, hvis ens dansk- og engelskkundskaber er begrænsede – eller hvis man er 
analfabet. Hvis de øvrige i den ældres netværk er i samme situation, gør det personen afmægtig og ude 
af stand til at håndtere væsentlige aspekter af sin livssituation.

En stor del af henvendelserne handler således om, at ældre ønsker at finde ud af, om de har ret til en 
bestemt ydelse, og hvordan den kan søges. En del rådgivning handler om at få hjælp dels til at finde det 
rette ansøgningsskema, dels til at udfylde det så fyldestgørende som muligt. Dette gælder eksempelvis 
brugere, som ønsker at søge om kontanthjælp, førtidspension og folkepension. Derudover gives der i 
rådgivningen hjælp til at klargøre, hvorvidt pensionen vil kunne medbringes ved rejse til hjemlandet, om 
personen er registreret som folkepensionist, hjælp til udregning af, om man modtager det berettigede 
beløb i folkepension, eller hvorfor man ikke har modtaget en ældrecheck. Hertil kommer rådgivning i 
forhold til pensionsordninger.
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Casene viser, at for nogle brugere var deres problemer knyttet til en frygt for at blive frataget kontant- 
hjælp grundet manglende deltagelse i aktiveringstilbud. Den manglende deltagelse skyldtes bl.a. psykiske 
problemer som angst og depression, hvilket fra kommunens side var blevet underkendt. Dette gjaldt 
eksempelvis kvinden R, gift med manden M, hvis situation beskrives i følgende case.
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tysk, polsk, portugisisk, 
kantonesisk, mandarin, 
engelsk, indonesisk, malay, 
tagalog, kroatisk, bosnisk 
og serbisk.
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HER BOR VI

Beliggenheden er to minutter fra Nørreport Station i København. 
Rammen om forløbene foregår i ældre hyggelige lokaler ved Kultor-
vet i Indre By. Dertil har vi lokaler i bl.a. Valby og Frederiksberg.

Plan & Handling henvender sig til sygemeldte borgere, kontant-
hjælpsmodtagere samt til personer i ressourceforløb.
 
Borgere med anden sprogbaggrund, og som er sygemeldte af 
forskellige årsager, f.eks. stress, depression, angst eller af fysiske 
årsager, eller er ledige, kan tilbydes rehabilitering og udvikling 
samt jobsøgning i Plan & Handling. Det sker med inddragelse af 
jobkonsulenterne og mentorerne, som nævnes i denne folder.  
 
I samarbejde med jobcentret og Plan & Handling kan borgere, 
såfremt de er i et ansættelsesforhold, få hjælp til at genoptage ar-
bejdet eller blive raskmeldt, eller såfremt, der er brug for afklaring 
eller andre aktiviteter, få tilbudt redskaber og metoder til styrkelse 
og håndtering af deres situation.
 
Forløbet aftales individuelt og tager udgangspunkt i bestilling fra 
jobcentret. 

FASTHOLDELSESMENTOR
Projektnr.: 0029
Fasit ID: 90.934
 

HELHEDSORIENTERET MENTOR
Projektnr.: 0030
Fasit ID: 90.935

Case: Ægtepar fra Marokko, M er arbejdsmigrant, R familiesammenført

M migrerede fra Marokko til Danmark for ca. 40 år siden for at arbejde. M er 10 år ældre end 
sin kone R, der som 17-årig blev familiesammenført fra Marokko, da han havde været her nogle 
år. Parret har sammen fået syv børn, som nu alle er voksne, har en uddannelse og klarer sig godt 
ifølge forældrene. De har begge arbejdet, M som buschauffør og R med forskellige ufaglærte 
rengøringsjob. M er nu på førtidspension, og R får kontanthjælp, men søger også førtidspension 
på grund af psykiske problemer. 

M kommer på centret dagligt for at motionere og har fået udleveret en nøgle, så han om aftenen 
kan træne med sin kone, når der er fred og ro, da hun ikke tåler at være omgivet af mange men-
nesker. Han kontakter rådgivningen og centerets leder både for at søge hjælp til at finde en egnet 
psykiater til sin kone og for at have nogen at tale med om deres problemer. Senere kontakter M 
atter rådgivningen for at få hjælp, da kommunen har varslet ophør af kontanthjælp til R, fordi 
hun ikke magter at deltage i aktiveringstilbud.

R har haft en meget traumatisk opvækst i Marokko og har formodentlig på denne baggrund ud-
viklet en voldsom angst, der bl.a. medfører, at hun ikke kan færdes udenfor alene. Hun har i en 
lang periode været sygemeldt og har efterfølgende fået kontanthjælp samtidig med, at hun gen-
nem en årrække har søgt førtidspension. Jobcentret ønsker det nu afklaret, om R stadig har en 
arbejdsevne, og vil derfor sende hende til forskel-
lige arbejdsprøvninger og somatiske udredninger.

R har efter et halvt år afsluttet et forløb hos virk-
somheden Plan & Handling, der arbejder med 
udvikling, rehabilitering og arbejdsfastholdelse. 
Her vurderes det, at R er egnet til et ressourcefor-
løb, antageligt med en varighed fra 2 til 5 år. Der 
afventes beslutning fra Rehabiliteringsteamet. 

R har gennem hele forløbet hos Plan & Hand-
ling skullet ledsages af en anden person, enten 
ægtefælle, barn eller personer fra forvaltningen.

Da denne sag allerede har kørt i flere år, rådgives 
familien til at tage kontakt til en privat social-
rådgiver og selv betale for hjælpen, hvilket de 
vælger at gøre. Det formodes, at børnene hjælper 
med betaling for denne ydelse. 
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Det ses af ægteparrets komplekse problemer, at skønt de har hinanden, skønt de har børn, som er op-
vokset og uddannet i Danmark, og de således har et stort og potentielt ressourcestærkt familienetværk 
her, er de kørt fast og har oplevet ikke at kunne få hjælp andre steder fra end på SeniorCentret. Her fik de 
en mulighed for at træne, når der ikke er andre i lokalerne – og i En hjælpende hånd har de fået tilstrækkelig 
tid og er blevet mødt uden krav, som de ikke kunne opfylde. 

Ud over hjælp til at ansøge om forskellige økonomiske ydelser fra kommunen, henvendte en række per-
soner sig for at få hjælp til at ansøge om midler fra fonde, bl.a. Fonden Ensomme Gamles Værns legater 
til fattige og syge ældre. Disse ældre var alle kommet til Danmark som flygtninge og har særlige, udæk-
kede behov grundet en meget ringe økonomi, traumer og med et dårligt helbred og manglende familie 
og socialt netværk.

PROBLEMER I RELATION TIL BOLIG
Andre problemer, som optræder hyppigt i henvendelserne i En hjælpende hånd, er relateret til bolig. Pro-
blemerne har rod i ét af to aspekter: økonomisk eller praktisk.

Det økonomiske aspekt handler ofte om hjælp til at søge om midler i relation til boligen, såsom forhøjet 
boligydelse eller et lån i en andelsboligforening. Desuden bedes der om hjælp til at ansøge om en anden 
bolig grundet høje udgifter til den nuværende bolig.

Det praktiske aspekt handler om hjælp til at søge om at få en anden bolig eller at få sin egen bolig, herunder 
ældrebolig. For nogen skyldes behovet for flytning, at de har fået en nedsat gangfunktion og andre fysiske 
funktionstab. For andre er behovet primært psykisk betinget, hvilket oftest skyldes, at boligen deles med 
andre, herunder også egen familie – børn og børnebørn. Dette var tilfældet for den mandlige, iranske 
flygtning A.

Case: Mandlig flygtning fra Iran

A har boet og arbejdet i Danmark igennem 40 år, men efter at han blev enkemand i 2006, op-
sagde eller mistede han sin lejlighed. Nu bor han til leje hos en iransk kvinde. Ifølge A benyttes 
det fælles køkken ofte af andre personer, og han føler sig derfor tvunget til at spise ude. Tillige 
fortæller han, at han mangler mulighed for at have besøg, hvilket har medført, at han føler sig 
isoleret og ensom. Han ønsker derfor hjælp til at få sin egen lejlighed. 

Ønsket om egen lejlighed gjaldt også for flere andre brugere, som mere eller mindre ufrivilligt boede 
sammen med et enkelt eller flere familiemedlemmer. For eksempel følte en pakistansk kvinde sig tvunget 
til at bo sammen med sin psykisk syge, ustabile eksmand, som hun til tider var bange for, da hun ikke 
kunne få sin egen bolig. 

En algiersk kvinde boede sammen med sin psykisk syge søn, fordi han blev boligløs efter en brand i sin 
lejlighed. Det samme er tilfældet for den pakistanske kvinde Manzoor, hvis rådgivningsforløb beskrives i 
det følgende.



26

Case: Familiesammenført kvinde fra Pakistan

Manzoor har i en årrække boet sammen med sin søn, svigerdatter og deres to børn, fordi de 
stod uden bolig, og hun derfor tilbød, at de kunne bo hos hende. Manzoor har intet privatliv, 
fordi lejligheden er trang. Manzoor lider af migræneanfald, og den manglende mulighed for at 
kunne lukke døren og skabe ro omkring sig påvirker antallet af hendes migræneanfald. Hun føler 
sig derfor meget presset i hjemmet og ønsker inderligt sin egen lejlighed, som hun fortæller i in-
terviewet: ”Bolig, jeg har ikke noget bolig, for jeg bor sammen med min søn, og de har små børn, og jeg har 
problemer med hovedpine, migræne og diskusprolaps. Jeg vil ikke bo sammen med dem mere, fordi børnene 
skriger, så jeg vil gerne have min egen lejlighed og fred og ro”. 

Manzoor har selv kontaktet flere forskellige boligselskaber samt søgt om en ældrebolig, men hun 
har fået afslag med den begrundelse, at hendes situation ikke kan kategoriseres som akut, da 
hun frivilligt har overdraget lejlighedsrettighederne til sin søn. Efter at have opsøgt En Hjælpende 
Hånd, hvor hun fik hjælp til at udfærdige en ny ansøgning, fik Manzoor tildelt en ældrebolig. Hun 
udtrykker stor glæde ved at have sin egen bolig, idet hun nu har mulighed for at have et socialt 
liv, besøg fra venner og familie, og sommetider bor et af hendes børnebørn hos hende:

”(Det har) betydet meget, det her, slappe af der, hvor jeg er”. 

Manzoor kommer nu ofte på besøg hos sin svigerdatter og hjælper til med børnebørnene, men 
hun sætter stor pris på at kunne trække sig tilbage til sin egen bolig. Hun beskriver sit forhold til 
svigerdatteren som langt bedre nu.

Ældre migranters manglende kendskab til systemet og de krav, det stiller til borgerne, for at man fx 
kan få tildelt en ældrebolig, har bevirket, at fx Manzoor var tvunget til at bo under belastende omstæn-
digheder, hvilket forværrede hendes helbred. Hun har – lige som det marokkanske ægtepar – en omfat-
tende familie på flere sønner, svigerdøtre og mange børnebørn; de har ikke tid at hjælpe, fortæller hun. 
Hun fortæller også, at hun har danske venner, men at de ikke deler problemer med hinanden, når de 
ses; det er mest hyggesnak. Til trods for hendes tilgængelige netværk, der endog rummer personer fra 
majoritetsbefolkningen, har der i dette netværk ikke været hjælp at hente til løsning af de problemer, hun 
længe kæmpede med. 

Manzoor fortæller i interviewet, at hun ikke har kontakt til nogen i kommunen. Hun spørges, om hjælpen 
har ført til, at hun bedre kan klare sig selv, jf. teori om empowerment. Her fortæller hun, at hun selv 
prøver, men når nogen ikke kan forstå hende, så tyer hun igen til En hjælpende hånd.
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UDÆKKEDE BEHOV FOR PRAKTISK HJÆLP
Rådgivningerne omfatter en vifte af forskellige problemer af praktisk karakter. De fleste problemer ud-
springer af det ikke at vide, hvor eller hvordan man søger om fx en rollator eller andre hjælpemidler, eller 
at brugerne ikke formår at finde frem til det rette ansøgningsskema på nettet. Behovet for praktisk hjælp 
kan opdeles i forskellige typer af hjælpebehov.

l Hjælp til at finde frem til og udfylde ansøgningsskemaer vedrørende kommunale ydelser 
 som hjemmehjælp, rollator, flextrafik eller el-cykel. 

l Hjælp til at finde frem til og udfylde ansøgningsskemaer vedrørende produkter og procedurer 
 som håndværkerfradrag, nedsættelse af tv-licens, bestilling af rejsekort, skilsmisse mv.

l Hjælp til at indgå i den digitaliserede kommunikation med det offentlige system, særligt til 
 oprettelse og brug af NemID og e-Boks.

l Administrative problemer, såsom hjælp til at betale eller klage over bøder og regninger.

l Ansøgning af visum samt hjælp med oversættelse og/eller udfærdigelse af skriftlige henvendelser 
 fra/til offentlige instanser, forsikringsselskaber og lign.

l Henvendelser om diverse andre problemer: Rådgivning om en arvesag, hjælp til at finde en 
 gratis psykolog, hjælp til at skaffe en flybillet retur til hjemlandet, når man ingen penge har.

l Helbredsproblemer, der ofte drejer sig om manglende hjælp vedr. nedsat potens og inkontinens.

Som analysen og beskrivelsen af problemstillingerne illustrerer, vedrører henvendelserne vidt forskellige 
social- og sundhedsfaglige områder og instanser – adgang til fagfolk som jurister og læger, kommunale 
afdelinger eller offentlig transport. Desuden har brugerne ofte behov for henvendelse til flere forskellige 
instanser. Det er derfor væsentligt, at de i En hjælpende hånd kan få hjælp og vejledning i, hvordan de kom-
mer videre, og at det sker gennem kun én person, der kan hjælpe med at skabe et overblik over, hvad 
behovet er, og hvor hjælpen kan hentes.

Rådgivningerne har også det tilfælles, at de kan gives forholdsvist hurtigt, fordi det fx drejer sig om at 
finde et ansøgningsskema eller om at guide brugeren videre til rette sted. Det kan gøres, fordi Karin Obel 
ved, hvor man skal begynde, hvor man skal lede, og hvad målet er. En hjælpende hånd tilbyder god tid til 
hjælp med selv små ting, som kommunale kontorer, bl.a. Borgerservice, eller andre offentlige instanser 
ikke har evnet eller haft tid til at hjælpe med. 

Hvis man ikke ved, hvem man skal rette henvendelse til, og hvis man i forvejen har svært ved at kommu-
nikere eller finde rundt i systemer, institutioner, rettigheder og pligter, vokser små problemer sig typisk 
store og uoverskuelige. En række af de problemer, brugerne oplever, er af en sådan art, at personer med 
et ressourcestærkt netværk, med kendskab til adgang til offentlige ydelser mv. ofte vil kunne få hjælp 
gennem deres netværk, fx til brug af NemID, eller hvordan man bestiller et rejsekort eller en billet. Men 
et sådan netværk indgår disse personer ikke i.

At få hjælp til at løse sådanne praktiske forhold kan være med til at styrke handlekraften hos de ældre. 
Eksempelvis kan det at få en rollator, nye briller eller et rejsekort øge personens mobilitet og føre til, at 
bevægelsesradiussen uden for boligen kan forstørres. Det kan åbne nye døre og muligheder, som illus-
treret i følgende case med en ældre mand, Vigo, der oprindeligt kommer fra Polen. 
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Case: Arbejdsmigrant fra Polen

Vigo er født i Polen og kom til Danmark for ca. 40 år siden for at arbejde som tandtekniker. Han 
er i dag 78 år og folkepensionist. Han har været gift med en dansk kvinde, men bor nu alene på 
Nørrebro. Vigo har en søn, som kun kommer hjem til jul. 

Vigo har dårligt hjerte, kredsløb og diabetes, og han går til dialyse på hospitalet tre gange om ugen. 
Lægen har rådet ham til at flytte tættere på hospitalet. Vigo har store udgifter til medicin og mad, da 
hans sygdomme kræver en særlig kost. Han cykler til forskellige aktiviteter i byen, bl.a. til dialyse. Han 
havde derfor ansøgt kommunen om en elcykel, da det var blevet for trættende for ham at cykle på en 
almindelig cykel. Kommunen gav afslag med den begrundelse, at det så ud, som om han klarede sig. 

Vigo besøger ofte det sociale værested Paraplyen på Frederiksberg, når han har været i dialyse 
på det nærliggende hospital. Her kom han i kontakt med Karin og hørte om En hjælpende hånd. 
Han fortæller i interviewet:

”Jeg har fået økonomisk hjælp, men først og fremmest menneskelig kontakt. Mit problem er mange gange, når 
jeg går til myndigheder, for at få hjælp til et eller andet, så de siger, ’Hvad med din familie?’ Jeg har min søn, 
men han er på mission for Danmark, så han kommer kun til jul. Så det var taknemmeligt, da der var et sted, 
man kan henvende sig til. (…) Jeg har boet her i 40 år. Før i tiden kunne man gå til Borgerservice og bestille 
tid til sagsbehandler, men nu altså siger de til mig, ’Du har ingen sagsbehandler’.” 

Vigo fik i første omgang hjælp til at udfærdige en klage, hvorefter han fik medhold og bevil-
ligedes penge til at købe en el-cykel.

”Problemet med kommunen, de er så langsommelige. Indtil jeg fik, jeg tror det var ca. 2-3 år, indtil jeg fik 
bevilling, så kunne jeg ikke træde på pedalerne mere, så slemt var det. Jeg kunne ikke et eneste sted få hjælp, 
til sådan noget, så man går så længe og så alle de sygdomme og så videre”. 

Efterfølgende fik Vigo en samtale med visitationen, og det endte med, at der blev bevilget en el-
scooter i stedet for en el-cykel. Scooteren står dog stadig i kælderen, ubrugt. Vigo mener ikke, at 
han kan tage den med i metroen om morgenen, da der er for mange mennesker, og ingen giver 
ham plads til at komme med. Han tager derfor bussen, når han skal til dialyse, til SeniorCentret 
Sct. Joseph eller andre steder hen.

Vigo kontakter indimellem rådgivningen telefonisk eller møder Karin i Paraplyen. Disse møder 
handler ofte om opståede problemer såsom klager, mistede eller stjålne bus- og dankort eller 
andre økonomiske besværligheder, som plager ham. For eksempel har han haft brug for at skrive 
en klage over en tandlægebehandling. Tandlægen havde ikke taget højde for, at Vigo er i behand-
ling med blodfortyndende medicin, hvilket forårsagede, at det var svært at stoppe blødningen 
fra den behandlede tand. Han får rykkere og bøder, fordi han glemmer at betale sine regninger, 
eller sin aftale hos lægen. Hans oplevelse med det offentlige system udtrykkes overvejende i  
negative vendinger. Han har en oplevelse af at blive afvist gang på gang og følelsen af, at der 
aldrig er tid; tid til at spørge og få ting forklaret, tid til en snak, tid til det menneskelige. 

”Det er lidt besværligt. Før jeg var så langt nede, og det var den eneste trøst, at man havde lyst til at leve læn-
gere. Det kan jeg godt huske, fordi man tænker, ’Jeg ville bare ønske mig i lang tid ikke at stå op fra sengen igen 
til alle de problemer, det umulige’. Man får afvist og afvist og afvist alle steder, og det ikke bliver altid g jort på 
en venlig eller sød måde”. 

Hjælpen i En hjælpende hånd beskriver Vigo således:

”Det var fantastisk. Det er ligesom hjertevarme, solstrejf, ligesom (…) der er nogen, som gider høre på en”. 



30

For Vigo er En hjælpende hånd derfor blevet et holdepunkt og det sted, hvor han kan gå hen med sine pro-
blemer, og hvor der er tid til at forklare og spørge og blive lyttet til og hjulpet videre, og hvor der er men-
neskelig kontakt. Han forekommer i interviewet handlekraftig og opsøgende, mens gentagne afvisninger 
og uløste problemer tidligere fremmede håbløshed og ligegyldighed, når tingene blev for uoverskuelige. 

Desuden kommer Vigo nu ofte til Karin med forskellige projekter, som han har hørt eller læst om og 
ønsker hjælp til at søge om eller gøre. En hjælpende hånd har hjulpet ham fra en situation, hvor han ikke 
ønskede at stå op fra sengen grundet mængden af uoverskuelige og tilsyneladende uløselige problemer, 
til selv at finde på projekter og initiativer, som skaber forandring i hans liv. 

KOMPLEKSE PSYKISKE OG SOCIALE FORHOLD
En hjælpende hånd bliver ikke blot besøgt til rådgivning om økonomiske og praktiske problemer, men også 
om mere komplekse problemstillinger, hvor psykiske og sociale forhold er en del af brugernes svære livs-
situation. Nogle har selv en psykisk lidelse, andre har nære familiemedlemmer med psykiske problemer. 
Nogle har brug for at vende problemer og muligheder i forhold til svære beslutninger, som skal træffes, 
andre har blot brug for et lyttende øre og en at betro sig til. Carmen fra Spanien er et eksempel på en 
ældre kvinde, der i første omgang har brug for hjælp til løsning af nogle praktiske problemer – men der-
udover befinder sig i en komplekst belastende situation.
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Case: Immigrant fra Spanien

Carmen var 25 år, da hun blev gift med en dansk mand og flyttede fra Spanien for at bo sammen 
med ham i Danmark. Sammen har de en datter på 32 år og en psykisk syg søn på 38 år. Carmen 
boede overvejende alene med børnene, da hendes mand arbejdede i Grønland. I dag er hun 65 år, 
fraskilt og bor alene. Hun har haft forskelligt ufaglært arbejde på plejehjem, men har fået til-
kendt førtidspension grundet nedslidning. Carmen fortæller, at hun bruger mange kræfter på 
sin søn, som hun besøger dagligt for at motivere ham til at stå ud af sengen. Derudover hjælper 
hun ofte sin eksmand med praktiske opgaver, da han er syg med alvorlige hjerteproblemer og 
desuden tidligere har haft et alkoholproblem. Selv har Carmen udviklet en depression, som hun 
er i medicinsk behandling for. Hun føler sig ensom både pga. sprogproblemer og generthed, der 
gør, at hun ikke føler sig tilpas i større grupper.

Carmens henvendelse drejede sig i første omgang om forskellige praktiske problemer i hendes 
lejlighed, fx manglede der et håndtag på hendes badeværelsesdør. Hun havde forsøgt at få vice-
værten til at tage sig af disse reparationer igennem flere år, men uden resultat. I rådgivningen 
fik Carmen hjælp med at udforme en klage til boligforeningen, som hun afleverede på boligkon-
toret. I interviewet fortæller hun:

”Låsen var ikke i orden, og det har de lavet, fordi Karin har hjulpet mig. Men ellers jeg har ventet i flere år. 
(…) Han sagde, ’Jeg forstår ikke, du taler ikke godt dansk.’”

Efter hjælpen til at løse denne praktiske opgave henvendte Carmen sig i rådgivningen flere gange 
for at få hjælp og råd til både praktiske og til andre problemer. Eksempelvis ønskede hun at få 
sit danske efternavn tilbage, som hun mistede ved sin skilsmisse. Det fortrød hun og ønskede at 
generhverve det, så hun atter kunne dele efternavn med sine børn og sin eksmand. 

”Jeg blev separeret fra min mand, det er syv år siden. Så jeg havde en tolk, og så hun fjerner mit navn, jeg har 
heddet Nielsen tidligere – i 25 år – men hun sagde, ’Ja ja, du kan ligeså godt fjerne dit navn’. Jeg forstod ikke, 
hvad hun sagde, og alligevel fjernede hun mit navn. Så efter et par år, så har jeg en bøn til Karin: ’Kan jeg ikke 
godt få mit navn tilbage, for mine børn hedder Nielsen (…)? Og så min eksmand skriver under, så nu har jeg 
fået mit navn tilbage”. 

Rådgivningen hjalp med at bestille de fornødne papirer på navnekontoret. Carmen kontaktede 
selv sin eksmand for at få hans tilsagn. 

Ja, jeg var meget glad for det. Jeg sagde, ’Jeg kan godt, jeg kan godt.’ Man bliver sådan lidt, ’jeg kan godt’. Selv 
om folk siger, at jeg er håbløs, og jeg kan ikke noget, så jeg tænker, ’jeg kan godt, jeg kan godt, jeg kan godt.”

Carmen italesætter sig selv som et menneske med mange problemer. Hun fortæller, at hun 
grubler meget, og at der altid er mange problemer, dels økonomisk og sprogligt, men også 
psykisk. Hun har været indlagt med depression flere gange og ønsker inderligt at komme til en 
psykolog. Dels har hun mange bekymringer om sin psykisk syge søn, som hun er nervøs for og 
ønsker indlagt, og dels overvejer hun, om hun skal flytte ind hos sin eksmand igen og opgive sin 
egen bolig. Hun har gået til sin læge, da hun ikke har råd til en psykolog; men da hendes pro-
blemer ikke er akut opstået, kan lægen ikke henvise hende. Samtidig er hun i tvivl om, hvorvidt 
en psykolog forstår hende. Hun er af rådgivningen sat i kontakt med Startlinjen, som tilbyder 
gratis telefonisk rådgivning på de fleste sprog.
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Carmen har boet i Danmark hele sit voksenliv og har en dansktalende datter, men ligesom de andre af 
de fire interviewede ældre, har hun ikke lyst til at bede sine børn om hjælp. Dels ved de, at børnene har 
travlt, dels ønsker de ikke at være til besvær. Carmen har været på arbejdsmarkedet og haft danske kol-
legaer, men efter hun blev pensioneret, løb relationerne ud i sandet, og hun føler derfor ikke, at hun har 
danske venner, som hun kan betro sig til eller bede om hjælp. 

Manglende netværk og den sproglige barriere gør det svært for Carmen at spørge om og derved at få 
hjælp til selv simple ting, som at få viceværten til at udskifte et håndtag. Dette angiver hun også selv som 
grunden til, at hun ikke har kontakt til kommunen, da hun er usikker på, hvor hun skal gå hen. Hun synes 
ikke, at hun kan spørge, og hun er bange for at blive misforstået. Den digitaliserede kontakt med det of-
fentlige er for mange ældre en barriere og føles uoverskuelig. Gennem flere interview italesættes en læng-
sel efter dengang, hvor man kunne henvende sig til en person i kommunen og få svar på sine spørgsmål, 
i stedet for at blive henvist til en hjemmeside eller et ansøgningsskema på nettet.

Et andet eksempel på komplekse psykiske og sociale problemstillinger findes hos en palæstinensisk mand, 
som havde problemer med at forstå sin kones adfærd. Han fortalte, at hun ofte forlod hjemmet for at tage 
i SeniorCentret Sct. Joseph og deltage i aktiviteter sammen med andre kvinder. Han oplevede det som et 
problem, at hun var så meget væk fra hjemmet og ønskede at finde ud af, om det var normal adfærd for en 
kvinde. Karin hjalp ham gennem en samtale om kvinders rettigheder i Danmark og danske normer og værdier. 

Endnu et eksempel er en tyrkisk mand, E, som kom til Danmark som arbejdsmigrant for 30 år siden. Han 
har to små børn, der er anbragt i familiepleje i Tyrkiet, og to voksne børn, som bor i Danmark. E har flere 
alvorlige sygdomme, som han modtager behandling for, og han får tilskud til sine medicinudgifter. Han 
ønsker at vende tilbage til Tyrkiet, hvor hans familie og venner er. Han står derfor i et dilemma mellem at 
forlade den trygge tilværelse i Danmark med sikkerhed for behandling, nødvendig medicin samt førtidspen-
sion, til fordel for et liv i Tyrkiet, hvor han har familie og venner. Samtidig ønsker hans danske voksne børn 
ikke, at han flytter. Karin har informeret ham om hans muligheder for at være i Tyrkiet halvdelen af tiden og 
i Danmark den anden halvdel, hvilket vil sikre ham ret til fortsat behandling og førtidspension i Danmark.
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Konsultationernes varighed, og evt. hvor mange gange den samme person er kommet igen og har fået 
rådgivning, er ufuldstændigt afspejlet i registreringsskemaerne. Følgende case illustrerer betydningen af 
at have en fleksibel form for rådgivning til at hjælpe ældre med komplekse psykosociale problemer, som 
trods deres forsøg på at række ud efter hjælp, ikke gribes af systemet. 

O søgte selv hjemmehjælp og ældrebolig, men fik et afslag, og han stod alene i en meget svær situation. 
Karin Obel beskriver det således, at brugerne bliver konfuse i systemet. De kan ikke gennemskue, hvilke 
ydelser de har ret til og kender ikke reglerne. Omvendt er der heller ingen fra de offentlige myndigheder, 
der oplyser dem om dem. Flere sager har umådelig lang behandlingstid. Der er eksempler på sager, hvor 
der i første omgang blev givet afslag, og når Karin hjalp med at klage, blev der alligevel givet medhold. 
Mange af de personer, der henvender sig, er autoritetstro over for systemet og har ikke selv overvejet at 
klage.

De kvinder, der henvender sig, er ifølge Karin ofte ydmyge og giver udtryk for en ringe tiltro til deres egne 
evner. Kvinderne må derfor ofte opmuntres til at være aktivt deltagende i de handlinger, der initieres 
af Karin (fx udarbejdelse af en ansøgning). Til forskel fra kvinderne ønsker eller kræver mændene med-
bestemmelse; hvis der skal udarbejdes en ansøgning, vil de selv bestemme, hvad den skal indeholde.

Case: Mandlig folkepensionist fra Danmark

O er 68 år og modtog førtidspension, før han nåede pensionsalderen. Han har fysiske proble-
mer grundet en dårlig hofte samt psykiske problemer, som han får hjælp til hos en psykiater. O 
boede tidligere i en andelslejlighed, men han gik dårligt på trapperne. Dertil havde han økono-
miske problemer og ønskede derfor at flytte i en billigere ældrebolig. O mødte op i gældsråd-
givningen i Café Paraplyen sammen med en ven. Gældsrådgivningen var af den opfattelse, at 
O ikke kun havde økonomiske problemer og henviste ham derfor til En hjælpende hånd. O havde 
desuden søgt om hjemmehjælp, da han havde svært ved at gøre rent og at bære affald ned. 
Ifølge O var begge hans forespørgsler blevet afslået; anmodningen om hjemmehjælp angiveligt 
med den begrundelse, at visitatoren, som havde besøgt ham, mente, at der skulle ryddes op i 
lejligheden, før der kunne bevilliges hjælp. 

Karin tog efter O’s henvendelse i En hjælpende hånd på besøg hos O sammen med en medarbe-
jder fra Café Paraplyen. Ved besøget konstaterede de, at der ikke kun var tale om almindeligt 
rod i lejligheden, men om en sygdomspræget ophobning af ting og affald. Døren kunne knap 
nok åbnes, og den eneste frie plads i lejligheden var en stol, O kunne sidde på, og en seng. 
Resten af lejligheden var fyldt med store bunker af tøj, vasketøj, medicin og andre genstande. 
Derudover var køkken, borde, skabe og gulve tildækket med gammel mad og fyldte skralde-
poser. Lejligheden var både sundhedsskadelig og brandfarlig, og bagdøren var spærret af gen-
stande og kunne derfor ikke benyttes som potentiel flugtvej i tilfælde af brand. O var selv meget 
beklemt ved situationen, men indstillet på, at der skulle gøres noget. Han tillod derfor Karin og 
det øvrige personale fra Paraplyen at rydde op og smide ud. Her blev fjernet gammel mad fra 
køkkenet og adskillige sække med vådt vasketøj, gammel medicin og en mængde andre ubru-
gelige genstande.

Kommunen blev igen kontaktet og måtte give medhold i, at det ikke var i orden at give afslag på 
hjemmehjælp med begrundelsen manglende oprydning. Professionel rengøringshjælp blev bevil-
liget. Efterfølgende flyttede O ind i en ældrebolig i kommunen med elevator og en lille altan, som 
han er meget glad for. Desuden er han bevilliget hjemmehjælp, så situationen ikke gentager sig. 
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Mænd med mere intime problemstillinger er gennem rådgivningen sendt videre til en mandlig kollega på 
Sct. Joseph. Han havde gennem projektperioden 8-10 henvendelser fra mænd med minoritetsetnisk bag-
grund, som både havde brug for at dele deres tanker, og som havde behov for hjælp til at løse personlige 
problemer som bl.a. potensproblemer og ægteskabelige udfordringer. 

NETVÆRK I SENIORCENTRET SCT. JOSEPH
På SeniorCentret Sct. Joseph kommer der hver torsdag mange ældre kinesere for at lave kinesisk mad og 
gymnastik sammen. De behersker stort set ikke dansk, skønt nogle er arbejdsmigranter, typisk tidligere 
restaurationsejere, mens andre er familiesammenført. Karin Obel har gennem journalisten Winnie Kam 
Lien Asmussen fra Hong Kong, som også har læst engelsk på Københavns Universitet, skabt en kontakt 
mellem En hjælpende hånd og den kinesiske gruppe.

”Vi har været på aktivitetscenteret i mange år. Lige pludselig kom en venlig dame og smilede og spørger, ’Er der nogen, 
jeg kan hjælpe?’ (…) Jeg fortæller kineserne, at hvis de har problemer eller ansøgninger, eller ligesom i dag, hvor jeg skal 
overføre nogle ting, jeg ikke kan finde ud af, det her juristskrivning, så er jeg glad for, at jeg har Karin, som hjælper os 
og mig.” 

Karin oplyser Winnie om ældres rettigheder i Danmark, hvad man kan søge om i form af hjælpemidler, 
mulighed for repatriering mv. Winnie videreformidler informationen til de kinesiske ældre. Samtidig 
agerer hun tolk, hvis en ældre kineser har brug for at tale med Karin om sine problemer. Disse problemer 
er typisk behov for hjælp til at ansøge om flextrafik, rollator, visum, rejsekort mv. eller hjælp til den digi-
tale kommunikation med det offentlige system, såsom e-Boks og NemID samt oversættelse, forståelse 
og besvarelse af breve fra myndighederne.  

”Vi har også en ældre mand, han bor alene. Nogle gange når han skal betale strøm og vand, og han kan ikke læse, så 
siger jeg: ’Tag til Karin!’ Hun forklarer, hvad han skal gøre.”

Den sproglige barriere er et stort problem, hvad angår både mundtlig og skriftlig kommunikation. Winnie 
fortæller i et interview, hvordan selv hun – som har boet i Danmark i mere end 40 år og taler dansk – har 
problemer med at forstå breve fra de offentlige myndigheder:

”Det er godt, at Danmark er så hjælpsom til udlændingene. Men alligevel er det et problem for os, selvom jeg har boet 
her i mange år, og jeg har lært sproget og tager på universitetet her, alligevel når jeg skal læse de her juristpapirer, så 
opgiver jeg med det samme”. 

Samtidig beskriver hun kontakten til kommunen som vanskelig, bl.a. pga. følelsen af ikke at blive lyttet 
til og manglende tid. 

”Jeg vil sige, at hver gang, hvis man kommer til kommunen, de har det her lange ansigt: ’Klokken er mange, det er luk-
ketid, kom i næste uge!’ Og de har ikke tid. Og så, ”næste nummer”.  Så man er ikke glad for at komme til de steder, 
når de har så travlt og underlige nummersystem, det er ligesom en robot”. 

Det kan derfor være svært at få hjælp til sine problemer, hvis de systemer, som skal facilitere hjælpen, af 
de ældre opleves som distancerede og uhjælpsomme. De kinesiske ældre, som kommer på SeniorCentret 
Sct. Joseph, er et godt eksempel på en gruppe, som har holdt sig for sig selv. De ældre har primært hinan- 
den som netværk. Selvom flere har familie, og nogle har dansktalende børn, er det et generelt træk, at 
de ikke vil forstyrre eller belemre deres børn med egne problemer. Kinesere er sammenlignet med dan-
skere ikke tilbøjelige til at snakke om deres problemer eller bede om hjælp – og slet ikke fra offentlige 
myndigheder. 
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En hjælpende hånd har alligevel rådgivet og hjulpet flere ældre kinesere. Dette skyldes formentlig til dels, at 
Karin i projektperiodens tre år har haft sin hyppige gang på Sct. Joseph og ofte har spist med om torsdag- 
en, når der laves kinesisk mad. Hun er derfor blevet et kendt ansigt. Desuden har Winnie kunnet fungere 
som tolk, så frygten for at blive misforstået eller ikke at kunne forklare sig er mindsket. Winnie beskriver 
det som en stor tryghed at kunne kontakte Karin og vide, at ens problemer bliver forstået og forsøgt løst:

”Vi ved, at Karin er her om mandagen, det og det tidspunkt, og vi har hendes telefonnummer, så vi ved vi har en, som 
kan hjælpe. Ligesom når du kommer hjem til din mor og får mad, så du er sikker på, at du har noget”. 

Sammenligningen med trygheden i at have en mor, der altid er der, og hvor man kan få mad, siger no-
get om den væsentlige betydning, Karin og En hjælpende hånd har fået for de kinesiske ældre i centret. 
Hvordan denne hjælp i øvrigt ruster dem til at klare hverdagens problemer, og om deres handlekraft 
styrkes ved, at de får hjælp til at løse en række problemer, kan ikke udledes af det empiriske materiale i 
projektet. Men det står klart, at SeniorCentret Sct. Joseph danner fysisk ramme om et netværk, som de 
ældre kinesere har adgang til og danner med hinanden. Centret udgør desuden et sted, hvor de også 
møder bl.a. danske ældre, når de en gang om ugen underviser alle, der vil være med, i kinesisk Qi Gong  
samt laver kinesisk mad, som alle kan tilmelde sig. Disse aktiviteter, der rækker ud over den enkelte 
og bidrager socialt og kulturelt, peger i retning af, at kineserne hver især og sammen får styrket deres 
selvbestemmelse og mulighed for og evne til selv at vælge, at agere og at tage ansvar for deres liv – hvilket 
er væsentlige elementer i empowerment.

Det var et af formålene med følgeforskningsprojektet at belyse, hvorvidt nye brugere ville blive indsluset i 
SeniorCentret Sct. Josephs mødested og aktiviteter og således både bidrage til og selv få et større socialt 
netværk; det ser på baggrund af analysen af rådgivningsmateriale og interview ikke ud til at være tilfældet 
– men nogle indgår som beskrevet i forvejen i centrets aktiviteter.
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Konklusion – små skridt videre
Rådgivningsprojektet En hjælpende hånd fandt sted i en treårig periode fra 2013-16 på SeniorCentret Sct. 
Joseph med socialpædagog Karin Obel som rådgiver. Rapporten beskriver resultaterne af følgeforskning 
baseret på skriftlig dokumentation fra rådgivningsmøder med de i alt 81 brugere samt personlige, kvali-
tative interview med fire ældre migranter, der gennem længere tid har fået hjælp i rådgivningen. 

Rapporten dokumenterer, at der er ældre i Danmark, særligt blandt arbejdsmigranter, flygtninge og 
familiesammenførte, som befinder sig i en særligt udsat livssituation. De kæmper med små og store 
problemer af økonomisk, praktisk, social, familie- og helbredsmæssig art – og de har svært ved at finde 
løsninger. Deres liv bliver derfor tiltagende kaotisk og problemfyldt, fordi de ikke ved, hvor de skal rette 
sig hen for at få den personlige hjælp, der er nødvendig for dem. Rapporten dokumenterer også, at det i 
Danmark kan lade sig gøre at hjælpe og støtte selv de mest sårbare ældre gennem en fagligt kompetent 
og menneskelig tilgang.

Lidt over halvdelen af de personer, som henvendte sig, var i forvejen brugere af SeniorCentret Sct. Joseph. 
Desuden kom nogle ældre fra den sociale Café Paraplyen, hvor Karin Obel også er tilknyttet, og som 
samarbejder med SeniorCentret Sct. Joseph. Færre har fundet vej til rådgivningen uden i forvejen at have 
tilknytning til nogle af disse steder; af disse er nogle henvist igennem den socialøkonomiske virksomhed 
Ishtar, De Etniske Rødstrømper, der driver et værested og et cateringfirma på Nørrebro for kvinder med 
anden kulturel og/eller etnisk baggrund end dansk. 

Kendskabet til En hjælpende hånd er således ikke nået vidt omkring i løbet af de tre år, da brugerne primært 
har fået kendskab til rådgivningen gennem eksisterende relationer. Projektet viser, at kvaliteter i råd-
givningen som direkte adgang, kontinuitet, tryghed og fortrolighed er afgørende for at nå målgruppen. 
Der er tale om personer, hvoraf mange har årelange erfaringer som klienter i det offentlige system, bl.a. 
pga. dårligt helbred og nedslidning, og de er usikre på eller har negative erfaringer med ’systemet’, som 
fx Borgerservice eller Jobcentret.

For de fleste personer, der har henvendt sig i rådgivningen, handlede deres problemer om det at finde 
en formular eller et ansøgningsskema, et behov for hjælp til at udfylde diverse dokumenter så fyldest-
gørende som muligt, eller om at kontakte en bestemt myndighedsperson, som kunne hjælpe i en konkret 
sag. Karin Obel har som rådgiver også fungeret som bisidder i sager, hvor brugeren har ønsket moralsk 
eller juridisk støtte i mødet med en offentlig person.

Af dokumentationen fra rådgivningerne ses, at de fleste problemer er blevet løst på et enkelt rådgiv-
ningsmøde. Det gjaldt især problemer af mere konkret karakter, hvor der fx var brug for hjælp til at finde 
og udfylde et ansøgningsskema eller til at kontakte kommunale instanser eller egen læge. Evt. efterfølg-
ende rådgivningsmøder kunne synliggøre problemer af mere kompleks og eksistentiel karakter. Denne 
’kadence’ i rådgivningen kan tilskrives, at der opbygges en tillid gennem brugerens oplevelse af at blive 
lyttet til, forstået samt hjulpet med i første omgang at løse et konkret problem. 

Det gælder for en del af samtalerne, at resultatet af rådgivningen er ukendt. Det har at gøre med ansøg-
ninger, som Karin Obel har hjulpet med at sende afsted, men hvor brugeren aldrig har henvendt sig igen 
og fortalt om resultatet. Det har i disse tilfælde drejet sig om personer, som ikke er kommet regelmæssigt 
i SeniorCentret Sct. Joseph, og som ikke er set efterfølgende. I andre tilfælde er der tale om sager, som 
ved projektets ophør stadig afventede afgørelse fra systemets side. 
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Der er i En hjælpende hånd mange eksempler på problemer, der for den udenforstående kan forekomme 
at være bagatelagtige, og som man derfor ikke kan opnå hjælp til hos fx Borgerservice – selv om man 
selv kan finde løsninger via internettet. Tilgangen i En hjælpende hånd er, at ved at få hjælp til at løse et 
mindre problem, får personen et håb om og styrket sin tro på, at problemer kan løses, og at det nytter 
at handle; empowerment med andre ord. Personen kan dels få mod på selv at løse lignende og andre 
problemer, dels ses det ofte, at løsning af ét problem influerer på andre områder i livet, hvor der er van-
skelige forhold og problemer. Eksempelvis kan det at få hjælp til at anskaffe sig et rejsekort eller en rolla-
tor medvirke til, at personen tør bevæge sig omkring og besøge familie og venner eller gøre egne indkøb. 
Samtidig indvirker en øget radius positivt på humør og initiativ, hvis en person har følt sig isoleret og 
ensom i sin lejlighed.

En del af de sårbare ældre har et større socialt netværk – oftest voksne børn og andre fra samme etniske 
gruppe – men her kan de ikke få hjælp til løsning af deres problemer. Det kan skyldes, at netværket ikke 
rummer ressourcer eller erfaring til at løse problemerne. Det kan også skyldes, at de ældre ikke vil ligge 
deres børn til last – eller at børnenes forhold er medvirkende årsag til, at de har brug for hjælp. Dette sås 
fx i casen med en ældre pakistansk kvinde, der boede med sin søn, svigerdatter og deres børn i hendes 
lejlighed, hvor der dårligt var plads til hende selv, indtil hun selv fik en anden bolig med hjælp fra Karin 
Obel.

Alt i alt kan det konkluderes, at det er afgørende, at En hjælpende hånd er bemandet med et menneske, 
der har tid, socialfaglig kompetence og en tillidsvækkende personlighed, der kan overbevise selv sårbare 
mennesker, der har erfaring med at føle sig afvist og ikke at kunne finde hjælp til at løse deres problemer, 
om, at der er hjælp at hente. 

Socialt sårbare ældre migranter, men også danske ældre, der kæmper med fattigdom, dårligt helbred 
herunder psykisk sygdom og traumer, måske bolig- og familiemæssige problemer, har brug for tilbud, 
der rækker ud over, hvad den aktuelle, digitalt baserede kontakt til de offentlige systemer kan befordre. 
Projektet viser, at når mennesker, der føler sig hjælpeløse og afmægtige, får løst små problemer i samar-
bejde med et kompetent menneske, så kan det styrke deres egne kræfter og deres mod på og håb for 
fremtiden. 
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