
Aldringens utfordringer
Inger- Johanne Knudsen 

Leder i Eldrerådet 



Hvem er eldre? 

• Vanlige folk som er blitt eldre. 
• Mangfoldig gruppe, bare alder til 

felles! 
• Mange eldre eldre i dag har et 

anstrengt forhold til teknologi, 
men ikke alle!

• Fremtidens eldre er med. 
• Mye livserfaring og kunnskap
• Større risiko for sykdom



Eldre og nye ting 

• Intet er nytt under solen, vi har lang 
erfaring med teknologi som hjelper 

– Vaskemaskin, oppvaskemaskin, 
mikrobølgeovn, mobiltelefon osv

• Eldre lærer nytt hver dag 

–Det går bare bittelitt saktere  



Vi må være med i verden, slik den er

• Når en opplever funksjonsfall er det 
noen dører som lukkes, og andre som 
åpner seg. 

• Vi krever kompetanse av de som skal 
hjelpe oss

• Habilitering og rehabilitering er sentralt. 
Her må også den eldre være aktiv 
deltaker 



Utfordringer

• Vi må også tørre å utfordre oss selv. 

- For å ta nytte av de mulighetene som 
finnes

• Vi skal bo lenger hjemme – men hvordan skal 
det legges til rette? Og hvilken rolle får vi spille 
i tilretteleggingen?

• Og fremdeles trenger vi institusjonsplasser.

• Personer med demens diskrimineres



Trygghet og verdighet

• Forutsigbarhet for at man får den hjelpen man 
trenger når man trenger den

• Burde verdighetsgarantien slås fast i lov, slik at 
den blir mer bindende?

• Empowerment – vi må ikke fratas vår 
myndighet – Sjef i eget liv

– En mer verdig alderdom

– Ansatte får gode arbeidsvilkår



Kultur

• Kultur er ansiktstid med pasienter. Det er det 
sentrale 

• Jo mer lavterskel, jo bedre

• Kompetanse hos personalet, for å kunne ta de 
rette valgene.



Informasjon og samarbeid

• I Bergen kommune samarbeider vi 

– Eldrerådet, Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester og  byrådsavdeling for helse og 
omsorg

– Selv om vi av og til er litt uenige.



Eldrerådet

• Vi har fått mulighet til å påvirke – og vi har 
grepet muligheten. 



Gladsak – det er helt sant

Verden går fremover.


