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Inddragelse og samskabelse 

Hvordan bidrager ældrerådene bedst? 
 

Vores velfærdssamfund og nærdemokrati er under pres fra mange sider. Vejen fra borger til byråd er blevet 
længere efter strukturreformen, fordi alle lokalsamfund i storkommunerne ikke længere kan have deres egen 
repræsentant. Derfor diskuterer politikere landet over, hvordan kommunens indbyggere bedst sikres indflydel-
se. Samtidig er borgernes forventninger til, hvilke opgaver velfærdssamfundet skal kunne løse, store. Som svar 
på dette forventningspres er der blandt mange politikere og eksperter enighed om, at der fremover skal skabes 
mere velfærd for færre ressourcer.  
 
Der er altså flere gode grunde til, at borgerinddragelse og ikke mindst samarbejde og samskabelse mellem re-
levante offentlige, private og frivillige organisationer og med aktive og interesserede borgere står højt på kom-
munernes dagsorden. Netop dialog, samarbejde og inddragelse på kryds og tværs kan være en vigtig del af 
løsningen på udfordringerne. I den nære demokratiske dialog kan borgerne komme til orde og føle engage-
ment, og politikere kan både blive inspireret og stillet til ansvar for deres løfter og udsagn. Når dialogen lykkes, 
kan vi sammen skabe mere holdbare og nyskabende løsninger til gavn for velfærdssamfundet og demokratiet.  
 
Kritikere peger omvendt på, at borgerinddragelse er blevet et modeord, hvor politikere offentligt kan udvise vilje 
til at afgive indflydelse til borgerne, men hvor sagerne, som behandles, i virkeligheden ikke rykker det store. En 
anden faldgrube er risikoen for, at det kun er de stærkes stemmer, der bliver hørt.  
 
Ældrerådene har siden 1997 været med til at sikre alle ældre borgere en stemme i det kommunale nærdemo-
krati og har derfor tradition for at være inddraget og tale direkte ind i den kommunalpolitiske dagsorden. Ældre-
rådene er således en unik institution for Danmark og et konkret eksempel på danske politikeres ønske om bor-
gerdeltagelse og brugerindflydelse; noget som ældrerådene skal værne om og udvikle.  
 
Konferencens hovedoplæg tager temperaturen på borgerinddragelse og velfærdssamfundet set fra en nærde-
mokratisk vinkel. Vi vil kaste et kritisk blik på udfordringerne – og hvordan vi kan handle på dem.  
Nogle seminarer præsenterer en vifte af vellykkede og meget forskellige eksempler på borgerinddragelse og 
samskabelse. Andre seminarer er skarpe indspark i forhold til, hvilke grupper vi risikerer at hægte af udviklin-
gen, hvis vi ikke er opmærksomme. 
 
Følgende spørgsmål bliver behandlet på konferencen: 
 Hvordan kan borgerinddragelse og samskabelse bidrage til udviklingen af de tiltrængte og unikke vel-

færdsløsninger, som Danmark er kendt for? 
 På hvilke måder kan vi genoprette tilliden i den demokratiske samtale? 
 Hvordan kan ældrerådene på samme tid fastholde, udvikle og bidrage til borgerinddragelse og samska-

belse af velfærdsløsninger? 
 Hvordan sikrer vi, at borgerinddragelse og samskabelse bliver en reel gevinst for samfundet og demokra-

tiet?  
 
Målgruppen for konferencen er ældre-/seniorråd, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i 
frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt 
kommunal- og landspolitikere. 



PROGRAM 
09:00 - 09:10 Konferencen åbnes 

I 22 år har ældrerådene bidraget til at sikre ældre borgere en stemme i det kommunale nærdemokra-
ti. I disse år eksperimenterer kommunerne med borgerinddragelse og samskabelse på nye måder; 
en tendens der peger i retning af brugen af flere uformelle former for borgerinddragelse på mere 
konkrete områder. Det er vigtigt, at ældrerådene er med i denne udvikling. For at lytte, for at deltage 
og for at blive hørt.  
Erik Stagsted, landsformand, Danske Ældreråd 

09:10 - 09:40 Fremtidens brændpunkter – livet på en evigt brændende platform 
Færre penge – flere opgaver – bedre kvalitet. Hvordan håndteres den umulig opgave? Årtiers be-
sparelser og effektiviseringer angriber efterhånden kernen i velfærdssamfundet. De aktuelle løsnin-
ger er fusioner, frivillighed og borgernes selvhjælp, men redder det velfærdssamfundet? Og hvad 
betyder demokratisk deltagelse? Kan deltagelse være udemokratisk? Og er demokratiet overhove-
det i krise? Det er nogle af de spørgsmål Roger Buch besvarer i sit oplæg som skaber en ramme om 
dagens emner.  
Roger Buch, chefforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  

09:40 - 10:20 Er Danmark verdensmester i borgerinddragelse og samskabelse?  
Filosofien bag borgerinddragelse og samskabelse er, at sammen er vi både klogere, mere nyska-
bende og i stand til at udrette mere, end hvis vi er hver for sig. Hvis vi samarbejder på kryds og 
tværs, forstår vi samfundets små og store problemer bedre, kan udvikle nye og bedre løsninger, og 
gennemførelsen af disse bliver i bedre i praksis. Kommunalpolitikere ønsker på denne baggrund i 
stadig højere grad at inddrage borgerne i politiske processer for at skabe nye løsninger. Derfor ar-
bejdes der i disse år med borgerpaneler, borgerbudgetter, samskabelsesprojekter mv. Hvad er det 
karakteristiske ved de forskellige typer af borgerinddragelse og samskabelsesmodeller, som afprø-
ves? Hvordan kan de understøtte de kommunale beslutningsprocesser og velfærdsudfordringer? Er 
der en risiko for, at det kun er ressourcestærke borgere, der deltager og bliver hørt? Og risikerer 
ældrerådenes lovfæstede høringsret ikke let at blive udkonkurreret af andre borgergrupperinger? 
Jacob Torfing introducerer os til dagens overordnede tema, og giver perspektiv på spørgsmålene. 
Jacob Torfing, cand.scient.pol. & ph.d., Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC  

10:20 - 10:45 Kaffepause og besøg i udstillerområdet 

10:45 - 11:25 Er det danske demokrati i krise? 
Efter sigende har vi i Danmark verdens bedste demokrati, men demokratiet synes på én gang at væ-
re både nødlidende og blomstrende. Mulighederne for at deltage i offentlige debatter har aldrig været 
mere mangfoldige. Vi ligger stadig i toppen af verdensranglisten, når det handler om demokratisk 
valgdeltagelse og den almindelige borgers deltagelse i civilsamfundet er fortsat højere i Danmark 
end nogen andre steder i Europa. Men tilliden til de centrale institutioner og politikere er bemærkel-
sesværdig lav. Der synes at være bred enighed om, at vi er midt i en ’demokratikrise’ - selv statsmi-
nisteren taler om ”krise i den demokratiske samtale”. På samme tid er de samfundsmæssige udfor-
dringer i dag åbenlyse – der skal skabes mere velfærd for færre penge. Hvad er der gået galt, og 
hvordan får vi genoprettet tilliden, dialogen, samarbejdet, nærheden, velfærden og verdens bedste 
demokrati? Eva Sørensen giver sine bud på spørgsmål og svar. 
Eva Sørensen, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet 

11:30 - 12:20 Seminarer, 1. runde – se næste side 

12:20 - 13:20 Frokost og besøg i udstillerområdet 

13:25 - 14:15 Seminarer, 2. runde – se næste side 

14:15 - 14:45 Kaffepause og besøg i udstillerområdet 

14:45 - 15:25 Velfærdsillusionen og mønstersamfundet 
Danmark bliver hyldet verden over som et mønstersamfund. Et trygt og velstående samfund, som 
sikrer lige vilkår for alle og tager hånd om dem, der snubler. Det er en model, som over årtier har 
samlet bred opbakning blandt danskerne. Den model er nu truet indefra. I stedet for at tale om møn-
stersamfundet Danmark, spørger Nick Allentoft om vi faktisk lever i det mønstersamfund vi taler så 
højt og flot om. Et af svarene er, at velfærdsstaten er blevet dominerende, og langsomt er ved at 
kvæle velfærdssamfundet. Men vi kan alle gøre noget ved det. Trods et dystert afsæt giver Nick in-
spiration til eftertanke og handling, så vi bedre forstår mange forhold i politik, debat og i verden om-
kring os - og dermed bedre kan gøre noget ved det.  
Nick Allentoft, journalist, forfatter og tidligere chefredaktør, denoffentlige.dk  

15:25 - 15:30 Afslutning 
Erik Stagsted, landsformand, Danske Ældreråd   

https://forskning.ruc.dk/da/organisations/institut-for-samfundsvidenskab-og-erhverv
http://denoffentlige.dk


SEMINARER 

Ved tilmelding - vælg to af 10 seminarer 

SEMINAR K Hvad er på spil, når kommunerne vil samskabe med borgerne? 
Det kan umiddelbart virke enkelt at få kommune og civilsamfund til at samskabe: Vi danskere har jo tradition 
for at samles, være fælles om initiativer og løsninger. Tænk bare på arbejderbevægelsen, andelsbevægel-
sen, idrætsforeninger, velgørende og frivillige initiativer og mange, mange flere. Det er derfor forståeligt, at 
mange kommuner har store forventninger til, at lokalsamfund kan blive mere ’selvkørende’, og at borgerne 
kan være med til at lette presset på velfærdsstaten. Men måske glemmer vi at se på, hvad vi egentlig ’har 
gang i’, når vi vil samskabe. Samskabelse kræver nye roller af alle deltagere – og en omfordeling af magten. 
Der er brug for en særlig form for ledelse for at skabe gode vilkår for et ligeværdigt og givende samarbejde. 
Med afsæt i konkrete eksempler ser vi kritisk på, hvad der er på spil, når offentlige medarbejdere byder op til 
samarbejde med borgere og civilsamfund. Og dermed også, hvad der skal til for at samskabelsen lykkes. 
Anne Tortzen, grundlægger og leder af Center for Borgerdialog, ph.d. og ekspert i borgerinddragelse 
og samskabelse  

SEMINAR L Fra inddragelse til deltagelse i din kommune – sådan bliver du en god samskaber 
I jagten på mere kommunalt nærdemokrati og velfærd er samskabelse kommet på mange kommuners 
agenda. Det hævdes nemlig, at samskabelse kan få borgere til at sætte pris på kommunen, og at kommu-
ner kan undgå en klagekultur og i stedet skabe en samarbejdskultur. Kommunerne vil derfor gerne have 
samarbejdet med borgerne og lokalsamfundet til at fungere, men giver de borgerne plads til at deltage? Nis 
G. Madsen, som selv har arbejdet i mange kommunale sammenhænge, hævder, at for at kommunerne kan 
få borgerne til at deltage, skal de først give dem mulighed for det, og at kommunerne ikke bare kan nøjes 
med at ”inddrage” borgerne, men de skal få borgeren til at ”deltage”, hvis samskabelse skal lykkes. Nis G. 
Madsen giver eksempler hentet fra virkelighedens kommunale verden på, hvordan samskabelse lykkes og 
på hvordan den enkelte borger gives mod på at være mere samskabende. 
Nis Grønager Madsen, forfatter, foredragsholder og konsulent  

SEMINAR M Når offentlige og private virksomheder samskaber velfærdsteknologiske løsninger 
I Danmark er vi glade og stolte af vores velfærdssamfund. For at sikre, at vi fortsat får værdi af velfærds-
samfundet, skal det løbende udvikles, og det kan gøres gennem OPI (offentlig-privat innovationssamarbej-
de). Det er en samarbejdsmodel for, hvordan offentlige og private aktører kan arbejde sammen om at skabe 
nye innovative løsninger. I et OPI-projekt udforsker kommuner, hospitaler og virksomheder sammen nye 
fælles definerede problemer med udgangspunkt i brugernes behov. Viden og kompetencer udveksles på 
tværs af organisationerne, så der udvikles løsninger, som skaber værdi på de tre bundlinjer: Effektivisering 
af de offentlige ydelser, vækst i de private virksomheder og ikke mindst øget livskvalitet for borgere og pati-
enter. Welfare Tech er en forening, stiftet i 2010. Formålet er samskabelse med brugere, virksomheder, 
kommune, regioner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner i offentlig-privat innovation (OPI). Welfare Tech 
har på denne måde bidraget med mange samfundsgavnlige løsninger og høstet mange erfaringer om de 
bedste rammer for samskabelse inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område. Direktør Christi-
an Graversen orientere om både faldgrupper og de gode rammer for et godt OPI samarbejde, samt hans 
erfaringer med konkrete projekter, hvor borgerinddragelse har været helt afgørende for projektets succes.  
Christian Graversen, direktør, Welfare Tech 

SEMINAR N Når ældre og skolebørn lærer af hinanden 
Alt for mange ældre på landets plejecentre føler sig ensomme og oplever at kede sig. Samtidig ønsker 
mange skoler i disse år at skabe mere meningsfulde læringsfællesskaber, der i højere grad tager af-
sæt i det omkringliggende samfund. Projekt HeartWork i Herning Kommune fokuserer på begge dele. I 
de seneste tre år er en gruppe elever fra Lind skole én gang om ugen blevet undervist på Lind Pleje-
center. Samarbejdet, som en skolelærer og en medarbejder på plejecenteret har taget initiativ til, har 
vist sig at være en stor gevinst for både børn og ældre, idet initiativet styrker de fagligt svage elever, 
mens plejecenterets ældre får langt mere indhold og glæde i hverdagen. Hør om skolelærer Belinda 
Hornshøj og plejecenterleder Gundi Halfmanns samarbejde, visioner og erfaringer med projektet. 
Belinda Hornshøj, skolelærer og projektleder, Gundi Halfmann, plejecenterleder, Herning Kommune  

SEMINAR O Google er ikke min ven – Ældrelivet som minimal digital 
FN kårede i juli 2018 Danmark som verdensmester i digitalisering, men medaljen har en bagside. Digi-
taliseringsstyrelsens tal fra samme år viser, at næsten hver tredje dansker over 65 år er permanent 
fritaget fra digital post. Den lovbestemte digitalisering giver livsduelige, voksne og kompetente menne-
sker et kæmpe hak i selvforståelsen, hvis de har en blind, digital vinkel i livet. De oplever at blive sat 
på samfundets B-hold, fordi de hverken har smartphone eller er online særlig tit. Digitaliseringen har 
også betydet afkald på selvstændighed, for pludselig kræver det andres hjælp at kunne få adgang til 
sin egen selvangivelse eller telefonregning. Hvordan er dagligdagen for mennesker, der lever på kan-
ten af internettet? Hvor oplever de digitale sammenstød med systemet? Marianne Vestergaard Nielsen 
fortæller om sit arbejde med at e-hjælpe ældre mennesker og om bogen ’Google er ikke min ven’. 
Marianne Vestergaard Nielsen, forfatter og journalist ved Fonden Ensomme Gamles Værn  



SEMINARER 

SEMINAR P Når sproget og ordet har magten 
Hvem taler udsatte borgeres sag i en tid, hvor forventningen til aktiv deltagelse og kravet om medinddragelse 
bliver tillagt større og større betydning. På den ene side stilles der flere og større krav til hjemløse, psykisk 
syge, misbrugere og andre socialt udsatte menneskers ansvarstagen for at skabe forandring i eget liv. På 
den anden side bliver de samme mennesker oftere straffet eller sanktioneret for de valg, de træffer, og det liv 
de lever. Antallet af hjemløse borgere er i hastig stigning, og spørgsmålet er om udsatte borgere har en 
stemme i dag, og i så fald om den bliver tillagt en reel betydning, når politiske beslutninger bliver truffet? Det 
er sproget og ordet, der har magten til at definere hvilke hjælpeforanstaltninger, der iværksættes, og hvilken 
straf og sanktion, der skal følge uønsket adfærd. Leder af Kirkens Korshær i Aalborg og Brønderslev, Jonas 
Jakobsen, vil give en indføring i de liv, der leves på kanten af vores samfund og med et kritisk blik give plads 
til dialog om borgerinddragelsens faldgruber.   
Jonas Jacobsen, leder i Kirkens Korshær, Ålborg og Brønderslev  

SEMINAR Q Altid til stede! Om drivkraften bag det frivillige engagement i Røde Kors 
Alt for mange ældre mennesker i Danmark lever – og dør – i ensomhed. Røde Kors’ 34.000 frivillige er imid-
lertid drevet af at gøre en forskel og handler, hvor de ser et behov. Derfor kan Røde Kors over hele landet fx 
tilbyde besøgsvenner til ældre ensomme, og vågere der skaber ro og tryghed for ensomme døende og deres 
pårørende i livets sidste timer. Frivillige patientstøtter giver medmenneskelig støtte hos syge rundt på landets 
hospitaler, og tusindvis af frivillige knokler med tøjsortering og butiksdrift for at skaffe penge til det humanitæ-
re arbejde i Danmark og ude i verden. I mange år har Røde Kors haft et tæt samarbejde med kommuner, 
regioner, institutioner og organisationer – alt sammen funderet og drevet i Røde Kors’ 204 lokale afdelinger. 
Det går med andre ord godt med frivilligheden og lysten til at bidrage til velfærdsdanmark. Hvad driver Røde 
Kors’ frivillige til at arbejde ”gratis”? Og hvad karakteriserer det gode samarbejde mellem civilsamfund og 
myndigheder? National chef, Marie-Louise Gotholdt kaster lys over nogle af de vigtigste ingredienser i et 
succesfuldt samarbejde og samskabelse - og giver sit bud på, hvorfor så mange mennesker i dagens Dan-
mark ønsker at gøre en forskel. 
Marie-Louise Gotholdt, national chef, Røde Kors  

SEMINAR R Når patienter og pårørende sikrer brugerens behov i sundhedsvæsnet 
Det kan siges at være en demokratisk ret for borgerne at blive inddraget og få indflydelse på sundhedsvæs-
net, fordi det er deres sundhedsvæsen. Men det vigtigste argument for at inddrage brugerne er, at de har en 
helt særlig viden om sundhedsvæsenet, behandlingsforløb og patienters behov, og denne viden er afgøren-
de i forhold til at skabe den bedst mulige kvalitet i sundhedsvæsenet. Når patienter og pårørende er med til 
at dele viden og træffe beslutninger individuelt, i udvalg, råd, eller andre overordnede planlægnings- og be-
slutningsfora, kaldes det hhv. individuel og organisatorisk borgerinddragelse. Grundtanken er, at 
når patienten selv, eller repræsentanter for grupper af patienter og pårørende, er med til at planlægge, udvik-
le, evaluere, uddanne og forske i sundhedsvæsenet, så er brugeren selv med til at sikre, at sundhedsvæse-
net sætter patienters og pårørendes behov i centrum, og med til at udvikle nye løsninger og indsatser. Pro-
jektleder Mette Munch-Petersen orienterer om rammerne for god individuel og organisatorisk patient – og 
pårørendeinddragelse og om, hvilke kvaliteter man opnår med inddragelsen.   
Mette Munch-Petersen, projektleder ViBIS, Det nationale videnscenter for brugerinddragelse i sund-
hedsvæsenet  

SEMINAR S Opnå bedre integration og ældreaktivering på én gang 
Når svækkede og potentielt ensomme ældre hjælper udlændinge, og omvendt, sker der samskabelse og 
integration helt nært og på et meget meningsfuldt grundlag. ”Elderlearn” har til formål at bekæmpe ensom-
hed blandt ældre danskere. Dette gøres ved at sætte potentielt ensomme ældre mennesker i kontakt med 
udlændinge, der er ved at lære dansk. Den svækkede ældre får derved muligheden for at gøre en konkret 
forskel for et andet menneske og danne en meningsfuld relation. På samme tid lærer den udenlandske ”elev” 
dansk, ofte lært gennem det ældre menneskes livshistorie, hvor den ældres fortællinger ofte får ny værdi set 
gennem ”danskelevens” øjne. Ofte bliver Danmarkskortet, familiefotos og små detaljer som fx, at koldskål og 
kammerjunker hører sammen, omdrejningspunktet for samtalerne. Idemændene og stifterne bag ”Elderlearn, 
Andreas og Nicklas, fortæller om initiativet og de positive forskningsresultater.   
Andreas Reventlow og Nicklas Stenfeldt, stiftere af Elderlearn  

SEMINAR T Afbureaukratisering giver fokus på kerneopgaven 
Hvad sker der, når man inddrager medarbejdere og ledere i en proces med det formål at gøre op med unø-
digt bureaukrati og frisætte ressourcer til kerneopgaven? Hvad spænder ben for, at medarbejdere og ledere 
kan arbejde med kerneopgaven? Hvor kommer bøvlet fra? Og hvordan kan man gøre noget ved det? Medar-
bejdere og ledere på ældreområdet i Haderslev Kommune har det seneste års tid undersøgt de udfordringer, 
der spænder ben for, at de kan arbejde med kerneopgaven i centrum og få mere tid til borgerne. Projektleder 
Pia Baumgarten introducerer projektet, som har skabt et afbureaukratiserings-mindset, hvor medarbejdere 
og ledere er nysgerrige på hverdagspraksis og stiller spørgsmålstegn ved de ting, der ikke giver mening. 
Pia Baumgarten, projektleder i Senior og Rehabilitering, Haderslev Kommune  

  

https://danskepatienter.dk/personer/mette-munch-petersen
https://danskepatienter.dk/personer/mette-munch-petersen

