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RESUMÉ
De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store
forandringer i sammensætningen af gruppen af
borgere, som er over 60 år. Nye generationer med
anderledes værdier, holdninger og ressourcer end
nutidens ældre bliver en del af gruppen på 60+ år.
Gentofte Kommune har derfor i samarbejde med
Instituttet for Fremtidsforskning og Center for Sund
Aldring ved Københavns Universitet iværksat projektet ”Det gode liv i 2025”. Formålet er at undersøge,
hvordan fremtidens ældre borgere i kommunen adskiller sig fra nutidens ældre.
Resultaterne af projektet viser, at det er fælles for
fremtidens ældre, at særligt godt helbred, motion,
rejser og familie kendetegner det, de definerer som
det gode liv. Projektet viser imidlertid også, at der er
en række forskelle på de nye generationer af ældre
borgere og nutidens ældre.
De nye generationers mål er ikke bare at blive gamle,
men at blive sunde gamle, så de får mange gode
leveår. Dog eksisterer der en diskrepans mellem borgernes aktivitetsniveau og deres ønske om at være
sunde, da projektet viser, at niveauet for fysisk inaktivitet er relativt højt i Gentofte Kommune.
Projektet viser endvidere, at fremtidens ældre er
mere digitale og mere positivt indstillede overfor brug
af velfærdsteknologi end nutidens ældre.
Desuden viser projektet, at alle generationerne forventer forringelser af velfærdssamfundet i fremtiden,

men at tendensen er mest udbredt blandt nye generationer af ældre borgere. Samtidigt oplever især de
nye generationer sig selv som mere krævende. De
stiller flere krav om individuelle valgmuligheder, hvad
angår velfærdsservices fra kommunen. Dog er der
især blandt de nye generationer en villighed til selv
at betale for at få flere valgmuligheder.
Projektet viser endvidere, at netværk spiller en central rolle for især de nye generationer. Jo yngre man
er, desto mere forestiller man sig at være uafhængig
af hjælp fra kommunen og i højere grad få hjælp fra
venner og bekendte.
Projektet viser desuden, at der især blandt de yngre
generationer er et ønske om, at fremtidens kommune
sammen med det private kan udbyde faciliteter, hvor
borgerne kan mødes omkring fælles interesser på
tværs af generationer.
Projektet tegner fire forskellige scenarier for, hvordan det gode liv vil udfolde sig i år 2025, når de
nye generationer er blevet en del af gruppen af ældre borgere i Gentofte Kommune. Hvilket af de fire
scenarier, der bliver til virkelighed, afhænger af to
usikkerhedsfaktorer: Dels hvordan dansk økonomi
udvikler sig i løbet af de næste ti år, og dels om de
værdier, som de nye generationer af ældre borgere
giver udtryk for i projektet, realiserer sig eller blot
forbliver en forestilling om alderdommen, som ikke
realiserer sig i praksis.
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INDLEDNING
Gentofte Kommune vil inden for de næste ti år opleve
store forandringer i sammensætningen af gruppen
af borgere, som har rundet de 60 år. I dag består
gruppen hovedsageligt af borgere, som er født før
1950. De tilhører enten førkrigs generationen eller den
såkaldte boomer generation. Om ti år er dette billede
forandret. I 2025 vil den såkaldte punk generation
og 68’er generationen også tilhøre gruppen af over
60-årige, og de ældre generationer vil fylde mindre.

svar. Hvis kommunen skal være i stand til at udvikle
og tilpasse sine serviceydelser til fremtidens ældre,
er der behov for at ”komme ind under huden” på de
generationer, som udgør fremtidens ældre og få indblik
i, hvordan de forestiller sig deres alderdom og hvilke
værdier, ideer og ressourcer, de har. Kun med den viden kan Gentofte Kommune skabe et stærkt grundlag
for, at de borgere, som udgør fremtidens ældre, kan
fastholde et aktivt og indholdsrigt liv længst muligt.

Punk generationen og 68’er generationen har en væsentlig anderledes forståelse af, hvad det vil sige at
være 60+ år end de ældre generationer. De er vokset
op i en anden tid end især førkrigs generationen og
har anderledes værdier, holdninger, forbrugsmønstre,
fortrolighed med digitale løsninger, mv.

Gentofte Kommune har derfor gennemført projektet
”Det gode liv i 2025” i samarbejde Instituttet for Fremtidsforskning og Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet. Formålet med projektet er at opnå
indsigt i værdier, ressourcer og holdninger blandt fremtidens ældre. På baggrund heraf kan kommunen udvikle nye scenarier for, hvordan fremtidens kommune
kan imødekomme en ny generation af ældre borgere.

Om ti år vil Gentofte Kommune derfor stå overfor en ny
gruppe af ældre borgere, der er forandret på en række centrale områder. Forandringer kalder ofte på nye
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Denne rapport formidler projektets resultater.
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METODE
Projektet ”Det gode liv i 2025” består af to hovedanalyser. Den første analyse kortlægger værdier, holdninger og ressourcer blandt de fire generationer: Punk
generationen, 68’er generationen, boomer generationen og førkrigs generationen. Desuden kortlægges
det, hvad der definerer det gode liv for de fire generationer, og hvordan generationerne adskiller sig fra
hinanden. Den første hovedanalyse består af tre delelementer: En desktopanalyse, kvalitative interviews

med de fire generationer af gentofteborgere og en
række eksperter samt en spørgeskemaundersøgelse
med godt 400 borgere fra de fire generationer, som
projektet omhandler.
Den anden analyse anvender resultaterne af den første analyse til at udvikle scenarier for, hvordan det
gode liv ser ud i år 2025 for fremtidens ældre borgere.

FIGUR 1: ANALYSEDESIGN
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FREMTIDENS ÆLDRE
Med 2025 som tidsperspektiv er det borgere, som
i dag er over 50 år, som udgør fremtidens ældre.
Selvom alder er en væsentlig identitetsfaktor, så er
opfattelsen af, hvad det vil sige at være ældre i forandring blandt de yngste i gruppen af borgere over
50 år. Disse borgere har i større udstrækning livsstile, der ikke er defineret i forhold til alder, og nogle
har en sundhedsprofil, som ikke forhindrer dem i at
løbe et maraton. De er endvidere opvokset med individualiseringen som et grundvilkår og hermed retten
og pligten til ”at skabe selv”. Kvinderne har været på
arbejdsmarkedet, og familien har udviklet sig fra at
være en nødvendighed til at være et tilvalg.
Forskellen mellem de fire generationer illustreres i
figur 2, som inddeler den gruppe af borgere, som
i dag er over 50 år og dermed i 2025 over 60 år,
i fire forskellige ”grupper”: Førkrigs generationen,
boomer generationen, 68’er generationen og punk
generationen.

6 • FREMTIDENS ÆLDRE

Førkrigs generationen blev født fra starten af århundredet til slutningen af 30’erne. De er i dag i midt
70’erne og ældre og vil i 2025 være i midt 80’erne
og ældre. Generationen er vokset op med skelsættende begivenheder som 2. verdenskrig, flyvemaskinernes og bilens udbredelse, den sorte skole og
kvinderne udenfor arbejdsmarkedet. Dem, der blev
født i 20’erne, er en krigsgeneration, som ofte ikke
stiller de store krav og har værdier som beskedenhed
og forsigtighed.
Boomer generationen blev født under og umiddelbart
efter 2. verdenskrig. De er i dag 66-75 år og vil i 2025
være 76-85 år. Generationen er vokset op med bl.a.
charterrejser, kvinderne som kommer på arbejdsmarkedet og materialisme. Dem, der blev født i 40’erne,
er store årgange, hvor nogen har oplevet modgang
som børn og helt unge, der siden er blevet til medgang, muligheder, huse og pensioner. Generationen
er vant til at få deres ønsker opfyldt ”trods alle odds”.
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FIGUR 2: DE NYE GENERATIONER
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68’ER
GENERATIONEN

PUNK
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Blev født før
2. verdenskrig.

Blev født under og
umiddelbart efter krigen.

Var mellem 18-25 år
mellem 1968-1978.

Var mellem 18-25 år
mellem 1978-1984.

1940-49

1950-1959

1960-1965

66-75 år

56-65 år

50 til 55 år

76-85 år

66-75 år

60-65 år

Velfærdsstatens udbygning, Vietnamkrigen,
studenteroprøret, pornografiens frigivelse, fri abort,
kollektiver, anti-racisme, 3.
verdenssolidaritet, p-pillen
introduceres.

80’ernes arbejdsløshed,
Thatcher og Reagan
vælges, første AIDS-diagnose, Schlüter-regeringen,
besættere, fattigfirserne,
ungdomsarbejdsløsheden.

Født i 1940’erne: Store
årgange med modgang
som børn og helt unge, der
siden blev til medgang, muligheder, huse og pensioner, og vant til at få ønsker
opfyldt ”trods alle odds”.

Fællesskab, solidaritet,
engagement, optimisme,
idealisme, eksperimenterer, manderollen redefineret.

Det er samfundets skyld,
70’er pædagogik.

Kvinder indtager
arbejdsmarkedet.

Karriereorienterede, engagerede, gode holdspillere.

FØDT

Starten af århundredet til
slutningen af 30’erne.
ALDER I 2015

Midt 70’erne og ældre.
ALDER I 2025

Midt 80’erne og ældre.

SKELSÆTTENDE BEGIVENHEDER

2. verdenskrig, flyvemaskinernes udbredelse,
udbredelsen af bilen, slid
og afsavn, sorte skole.

Charterrejser, kvinderne
ud på arbejdsmarkedet,
mordet på J.F. Kennedy,
materialisme.

VÆRDIER OG UDTRYKSFORMER

Født i 1920’erne: Krise- og
krigsgenerationen, som
er beskedne og forsigtige,
og som ikke stiller de store
krav.

PÅ ARBEJDET

Hjemmegående husmødre.

DET GODE LIV I 2025

FREMTIDENS ÆLDRE • 7

FIGUR 3: 65+ ÅRIGE I GENTOFTE KOMMUNE
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Kilde: Danmarks Statistik.

68’er generationen blev født mellem 1950-1959. De
er i dag 56-65 år og vil i 2025 være mellem 66-75 år.
Generationen er vokset op med bl.a. velfærdsstatens
udbygning, Vietnamkrigen, studenteroprøret, kollektiver og fri abort. Deres generation repræsenterer værdier som f.eks. fællesskabet, solidaritet, engagement,
optimisme, idealisme og eksperimenter. På arbejdsmarkedet er generationen ofte karriereorienterede,
engagerede og gode holdspillere.
Punk generationen blev født mellem 1960-1965. De
er i dag 50-55 år og vil i 2025 være mellem 60-65 år.
Generationen er vokset op med bl.a. arbejdsløsheden i 80’erne, den første AIDS diagnose, Schlüterregeringen, besættere og ungdomsarbejdsløsheden.
Generationen repræsenterer værdier som f.eks. 70’er
pædagogik og ”det er samfundets skyld”. Går de på
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pension som 67-årige, vil de i 2025 være lige på grænsen til pensionisttilværelsen.
I løbet af de næste ti år vil der ske forandringer i sammensætningen af gruppen af gentofteborgere over
65 år. Figur 3 viser, hvordan især 68’er generationen
bliver definerende for de nye gentofteseniorer i år
2025. Punk generationen gør sit indtog i målgruppen
og bidrager til en forståelse af, hvad det vil sige at
være 65+ år, der er væsentlig anderledes end førkrigs
generationen. Og samtidig bliver det i stigende grad
68’ere, som udgør målgruppen.

DET GODE LIV I 2025
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KONKLUSIONER
Projektets resultater viser, at der er forskel på værdier, holdninger og ressourcer mv. blandt de fire generationer. I det følgende præsenteres resultaterne af
den første del af analysen (desktopanalyse; interviews
med eksperter og nye generationer; spørgeskemaundersøgelse). Resultaterne præsenteres indenfor de
fire emneområder: Generationsforskelle; sundhed og
ensomhed; digital velfærd og velfærdsteknologi samt
forventninger til service og kommunens rolle.

Det gode liv på tværs af generationer
Særligt godt helbred, motion, rejser og familie kendetegner det gode liv på tværs af generationerne. De
udsving, der er mellem generationerne, må antages
i højere grad at være udtryk for, hvor man er i sit liv
snarere end egentlige værdiforskelle. Punk generationen peger f.eks. ikke på familien som et centralt
element, mens 68’ er generationen peger på ”det at
kunne arbejde” som centralt for det gode liv.

4.1 GENERATIONSFORSKELLE
En væsentlig bevæggrund for at undersøge, hvilke
forventninger fremtidens ældre har, er at kunne
sammenligne svarene fra fremtidens ældre med
svarene fra nutidens ældre. Er der væsentlige
forskelle på disse to grupper, antyder det, at
kommunens services ikke nødvendigvis matcher
de krav, som borgerne i fremtiden kommer til at
stille. Der skal dog tages forbehold for, at der
kan være forskel på det at være ældre og det at
have forestillinger om at være ældre, hvilket kan
påvirke svarene blandt de to grupper.

» Det gode liv er jo mange ting: Det er en
god uddannelse, det er et godt job, det er
en god indtægt, det er en god familie, det
er et godt sted at bo. Adgang til en masse
muligheder. Barrieren er, at man ikke
opnår de ting. Økonomiske konjunkturer,
ting der sker for én personligt eller for
dem, man er sammen med «

Generelt tegner der sig fire mønstre i spørgeskemaundersøgelsen. Et mønster, hvor hhv. de to yngste
og de to ældste generationer svarer enslignende,
hvilket indikerer, at disse generationer deler værdier. Et mønster, hvor de tre yngste generationer
skiller sig ud fra den ældste generation og et mønster, hvor der er en direkte sammenhæng mellem
alder og svar. Endelig findes et mønster, hvor alle
generationer giver enslignende svar. Dette mønster
ses typisk, når alle samfundets borgere deler værdier. Mønstrene viser, at der er tydelige forskelle
mellem generationerne, som er defineret ud fra livssituation og/eller værdier, og som i forskellig grad
er delt blandt generationer.

De kvalitative interviews viser, at de yngre generationer opfatter sig selv som mere initiativrige og kritiske
end de ældre generationer. En opfattelse, som bliver
bekræftet af spørgeskemaundersøgelsen. Endvidere
viser undersøgelserne, at der er bred enighed om, at
de yngre generationer i fremtiden vil være bedre klædt
på til at stille krav til kommunen ikke mindst pga. af
højere uddannelse.
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Interviewperson fra boomer generationen

Punkgenerationen giver udtryk for, at de er mere
dynamiske end tidligere generationer. De stiller sig
i højere grad positive overfor at ændre boligform i
fremtiden. De yngre generationer forventer i højere
grad end de ældre, at deres generation som ældre vil
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lave frivilligt arbejde, og de opfatter sig selv som mere
initiativrige i forhold til at få dækket sociale behov end
ældre generationer.
4.2 SUNDHED OG ENSOMHED
Projektets resultater viser, at der i Gentofte Kommune
eksisterer en diskrepans mellem borgernes aktivitetsniveau og deres ønske om at være i topform.
Næsten alle respondenter i spørgeskemaundersøgelsen er enige om, at motion er vigtigt for at blive sund
gammel. Det gælder også dem, der ikke dyrker motion.
Undersøgelsen viser, at der blandt de nye generationer
er en bevidsthed om at være generationer med ”forlænget levealder”. Deres mål er ikke bare at blive gammel,
men at blive sund gammel så der bliver mange gode år.
De nye generationer svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de er initiativrige og motiverede for at fastholde
det gode og aktive liv som investering i ikke bare at leve
længe men i at leve godt længe.
Samtidigt viser desktopanalysen, at gentofteborgere
er relativt fysisk inaktive. Niveauet for fysisk inaktivitet i Gentofte ligger på niveau med Storkøbenhavn,
mens gentofteborgerne på øvrige parametre for sundhed som f.eks. svær overvægt, usunde kostvaner og
rygning har en bedre sundhedsprofil end borgerne i
Storkøbenhavn.

» Det handler om at erkende den alder, du
har og tage hånd om den og gøre alt,
hvad der er muligt for at forsinke, at det
skal påvirke dig negativt. Som min mand
siger: Vi har da i hvert fald 20 gode år
endnu – lad os få det bedste ud af dem «
Interviewperson fra 68’er generationen
Udover, at der eksisterer en diskrepans mellem aktivitetsniveau og ønsket om at være i topform, viser desktopanalysen endvidere, at Gentofte er den kommune i landet med det bedste selvvurderede helbred. 92 procent af
borgerne i Gentofte Kommune vurderer, at deres helbred
er godt. På landsplan er dette tal 87 procent.
Desktopanalysen viser, at der siden 1987 på landsplan er sket en væsentlig stigning i andelen af ældre
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borgere, der mener, de har en god mobilitet. I 1987
var andelen af personer på 60+ år, der mente, de
havde en god mobilitet, 48 procent, mens den i dag er
steget til omkring 61 procent. Undersøgelser viser, at
godt helbred og funktionsniveau reducerer sandsynligheden for senere nedsættelse af funktionsniveau og
dermed behov for hjemmehjælp samt indirekte giver
et fald i følelse af ensomhed.
Hvad angår emnet ensomhed, viser spørgeskemaundersøgelsen, at det generelt set er tendensen i Gentofte Kommune, at størstedelen af de adspurgte har
et godt netværk, og at få frygter at komme til at leve
i ensomhed i deres alderdom. Generelt er det boomer- og førkrigs generationen, der i høj grad oplever
at have et netværk, der beskytter imod ensomhed.
Dog oplever førkrigs generationen i mindre grad end
andre, at de og deres jævnaldrende senere i livet vil
have et engageret netværk, der støtter op om hinanden. Samtidig forventer førkrigs generationen i lidt
højere grad end andre at komme til at leve i ufrivillig
ensomhed senere i livet. Dette kan især skyldes, at
en del af deres jævnaldrende netværk efterhånden
går bort. På tværs af generationerne er det primært
personer uden børn, der har denne forventning.

» Netværk? Jeg ser veninder hver dag.
Men der er jo ikke mange tilbage, fordi
jeg er så gammel, som jeg er. Men så
er der lidt naboer. Der er en, der er sød
til at hjælpe mig lidt med vasken, hvis
jeg ikke kan se, hvor jeg skal slukke. Og
så har jeg en anden veninde. Hun er
også alene. Det er vi alle sammen. Når
hun rejser, overtager jeg posten med at
vande hendes blomster «
Interviewperson fra førkrigs generationen
Desktopanalysen viser, at risikoen for ensomhed er
fem gange så stor for personer, der har et dårligt selvvurderet helbred som for personer, der ikke vurderer,
at de har dårligt helbred. Problemer med at komme
rundt på grund af fysisk gangbesvær og balance kan
afstedkomme en følelse af ensomhed, men dårlig hørelse er også en faktor, der afstedkommer ensomhed.
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Samtidig viser desktopanalysen, at risikoen for at opleve at være uønsket alene i høj grad mindskes, når
den ældre har nogle at tale om problemer med. Det
gælder særligt, hvis familien står til rådighed. Analysen viser imidlertid også, at der ikke er nogen sammenhæng mellem aktiviteter og ensomhed: Aktiviteter
i lokalområdet bidrager ikke til nedsat ensomhed.
4.3 DIGITAL VELFÆRD OG
VELFÆRDSTEKNOLOGI
Desktopanalysen viser, at fremtidens ældre er digitale. I dag benytter 71 procent af de 55-64-årige internet dagligt. Introduktionen af digitale løsninger vil
for fremtidens ældre i mindre grad blive anset som
et onde og i højere grad som en kommunal service,
der giver mere bekvemmelighed. Ældre er generelt
ikke imod velfærdsteknologi og digitale løsninger, og
et flertal af kommuner er allerede ved at indføre velfærdsteknologier.
I Gentofte viser spørgeskemaundersøgelsen imidlertid, at der eksisterer en aldersbetinget polarisering,
hvad angår holdningen til velfærdsteknologi, der i
nogen grad kan forklares ved en generel teknologiskepsis. 65 procent af førkrigs generationen mener
overhovedet ikke, at velfærdsteknologier bidrager til
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at forbedre det kommunale serviceniveau for ældre.
Til sammenligning er andelen blandt punk generationen 35 procent. Samtidig er det især de ældre og
kvinderne, der er bekymrede for, at velfærdsteknologier i stigende grad løser opgaver, der i dag løses
af mennesker. Der ses en tendens til, at hvis man
er bekymret over, at velfærdsteknologier i stigende
grad løser opgaver, der i dag løses af mennesker, så
mener man i højere grad ikke, at disse teknologier kan
bidrage til at forbedre det kommunale serviceniveau
på ældreområdet.

» Har egentligt ikke forbehold for teknologi.
Teknologien skal jo ikke udelukke
menneskelig kontakt. Men det mener jeg
heller ikke, det behøver at gøre. Det er
mere et supplement. Og der ved jeg da
godt, at hvis man er alene og oplever at
være ensom, så er teknologien måske
ikke hensigtsmæssig, hvis den erstatter
menneskelig kontakt «
Interviewperson fra boomer generationen
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4.4 FORVENTNINGER TIL SERVICE OG
KOMMUNENS ROLLE
Flertallet af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen forventer en forringelse af velfærdssamfundet
i fremtiden. Tendensen er mest udbredt blandt de
yngre generationer: Jo yngre man er, desto større er
forventningen om, at både det generelle serviceniveau
i samfundet og det kommunale serviceniveau forringes
i fremtiden. Hele 85 procent af punk generationen og
flertallet af 68’er generationen og boomer generationen
forventer forringelser af det kommunale serviceniveau.
Samtidigt med, at flertallet forventer forringelser, er
der enighed på tværs af generationerne om, at det i
nogen eller høj grad er i orden, at de, der selv har råd
til at betale for ydelser som f.eks. rengøring eller hjemmehjælp, selv betaler, mens andre mindre velhavende
får ydelsen gratis. Både spørgeskemaundersøgelsen
og de kvalitative interviews viser, at nye generationer
oplever sig selv som krævende, men at der er betalingsvilje for valgmuligheder i alle generationer.

Der er ligeledes enighed på tværs af generationer om,
at man som ældre vil kræve flere individuelle valgmuligheder fra kommunen, og særligt de nye generationer er villige til at betale for dem.
Villigheden til selv at betale skal ses i lyset af, at
desktopanalysen viser, at det økonomiske råderum
forøges for fremtidens ældre i takt med, at folkepensionen i stigende grad suppleres af private pensioner.
Samtidigt er de nye generationer mere forbrugsorienterede og har i højere grad end f.eks. førkrigs generationen tradition for privatfinansieret service.
Projektets resultater viser endvidere, at omkring 80
procent af de nye generationer synes, det kunne være
interessant, hvis fremtidens kommune - sammen med
det private - kan udbyde faciliteter, hvor borgerne kan
mødes omkring deres interesser som f.eks. sprogkurser, løbehold, mv. på tværs af generationer. Der er et
ønske om et større socialt samvær, og om at kommunen og øvrige parter bryder danskernes naturlige
”sig selv nok” trang.

Der er generelt enighed på tværs af generationer om,
at man som ældre i nogen eller høj grad regner med
at skulle tilkøbe flere private serviceydelser end ens
forældres generation.
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» Vi er måske bedre til at connecte. Mere
netværksorienterede. Og det er måske
også mere comme il faut at indlede sig
på fremmede mennesker. Det, at jeg
kan bruge internettet til at have kontakt
med mennesker, der deler de samme
interesser, gør også netværket mere
globalt «
Interviewperson fra punk generationen
Projektet tegner generelt et billede af, at der især
blandt de yngste generationer er efterspørgsel på
fællesskaber, og at netværk spiller en ny rolle i de
nye generationers personlige strategier. Med individualiseringen er individet kommet i centrum, og fællesskaber er i overvejende grad tilvalgte og en konsekvens af en personlig strategi, hvor der er investeret i
at opbygge et værdifuldt netværk.

Desktopanalysen viser, at udover kvaliteter og frihed
knyttet til nye boligformer kan nye boligformer for
manges vedkommende forventes at frigive tidsmæssige og økonomiske ressourcer. Moderne boliger, der
er indrettet til, at ældre kan klare sig selv, og som
giver mulighed for at indgå i tilvalgte fællesskaber med
andre, vil kunne understøtte den enkelte i at fastholde
det gode aktive liv længst muligt.

» Altså i min egen vennegruppe, der har
jeg slået på tromme for et Olle-Kolle.
Folk der i grupper laver private plejehjem
og ansætter deres eget personale og
kører det «
Interviewperson fra punk generationen

Spørgeskemaundersøgelsen viser endvidere, at jo
yngre man er, jo mere forestiller man sig at være uafhængig af hjælp fra kommunen og i højere grad få
hjælp fra venner og bekendte. Generelt er der samtidigt en forventning på tværs af generationer om,
at børn og evt. børnebørn vil hjælpe med praktiske
gøremål. Langt størstedelen af førkrigs generationen
oplever da også at få hjælp fra børn og evt. børnebørn
til hverdagens gøremål.
Undersøgelsen viser også, at hver tredje i punk generationen i høj eller nogen grad hjælper andre jævnaldrende, og knap halvdelen hjælper i dag ældre med
praktiske gøremål. Det er dermed den generation,
som er mest hjælpsom.
Projektet viser endvidere, at alle generationer er åbne
for nye boligformer, hvor kommunen ses som en udviklingspartner. Jo yngre man er, desto mere interesseret er man i at flytte fra sin nuværende bolig til en
bolig, der gør det muligt at fastholde et godt og aktivt
seniorliv. Det er således 76 procent i punk generationen, der tror, at deres generation vil ønske at bo
sammen med jævnaldrende i boligformer, der imødekommer behov for både privathed og fællesskab.
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5

SCENARIER FOR DET GODE LIV I 2025
I projektets anden del anvendes scenariemetoden
til at omsættes den indsigt, som er blevet opbygget
i første analysedel, til at udvikle fire forskellige scenarier for, hvordan livet kan komme til at se ud for
gentofteborgere over 60 år i 2025. De fire scenarier
danner et mulighedsrum for den fremtidige udvikling
og virkelighed, som den ser ud for ældre borgere i
Gentofte i år 2025.
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Værdier

A B
CD

Økonomi

Den vandrette og lodrette scenarieakse repræsenterer, at der er forhold, som der er usikkerhed omkring,
men som opleves som centrale, og som kommunen
derfor skal forberede sig på med henblik på at minimere risici og optimere muligheder. Vil gentofteborgerne handle i overensstemmelse med det, de svarer i
spørgeskemaundersøgelsen? Og vil der dermed finde
den forandring sted, som nogle af generationerne
lægger op til? Og hvordan vil økonomien og dermed
velfærdsstaten udvikle sig?

FIGUR 4: 4 SCENARIER
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Den vandrette akse er økonomien, hvor den højre
side af aksen repræsenterer god økonomi og fastholdt
velfærd, og den venstre side af aksen repræsenterer
dårlig økonomi og reduceret velfærd.
En væsentlig usikkerhed de næste 10 år er, hvorvidt Danmark vil opleve økonomisk fremgang eller
lavvækst. I spørgeundersøgelsen var et flertal af de
adspurgte i de yngre generationer skeptiske overfor,
hvorvidt velfærdsstatens serviceydelser kan bevares i fremtiden. Danmarks befolkning bliver ældre i
perioden, og dansk produktivitet har den sidste årrække været aftagende. Yderligere har en væsentlig
indtægtskilde i form af nordsøolien toppet, hvilket alt
andet lige stiller spørgsmålstegn ved, om Danmark
går en fremtid i møde med høj- eller lavvækst. Aksen
bidrager således til at strukturere en diskussion af
hvilke konsekvenser, en henholdsvis mere eller mindre traditionel velfærdsstat frem mod 2025 kan have.

FIGUR 5: 4 SCENARIER FOR 2025

SCENARIE A
”Vi gør det selv”

SCENARIE B
”Co-creaation/
Samskabelse“

SCENARIE C
”Efter festen”

SCENARIE D
”Business
as usual”

Den lodrette akse er gentofteborgernes værdier. Hvad
folk svarer, og hvordan de handler, er ofte forskelligt,
hvorfor den lodrette akse udspænder denne usikkerhed. Den ene side af aksen repræsenterer, at borgernes værdier realiseres. Borgerne er her villige til at betale for at tilkøbe services, de er motiverede til at flytte
i nye boliger, mv. Den anden side af scenarieaksen
repræsenterer, at borgernes værdier ikke realiseres,
og situationen er mere ”business as usual”. De selvopfattede værdier udfoldes ikke i væsentlig grad i handlinger, der understøtter det gode og aktive ældre liv.

5.1 SCENARIE A: VI GØR DET SELV
I scenarie A er velfærden reduceret samtidigt med, at
gentofteborgernes værdier er blevet realiseret. Inden
for dette scenarie har velfærdsstaten gennemgået radikale forandringer. For mange i de nye generationer
har det bevirket, at de i overensstemmelse med deres
værdier og prioriteter tager ansvar for deres liv som
60+ år. Boligformer og de nye generationers aktive
udnyttelse af fællesskaber har medført, at færre oplever ensomhed. I forhold til tidligere har mange fået
færre m2, men oplever samtidigt at have fået mere
livskvalitet, hvilket frigiver tid og energi.

De fire scenarier for Gentofte Kommune benævnes i
det følgende scenarie A ”Vi gør det selv”, scenarie B
”Samskabelse”, scenarie C ”Efter festen” og scenarie
D ”Business as usual”, jf. figur 5.

60+ generationen har fået nye karakteristika. Generationen har ressourcer og ambitioner, som er blevet sat
i spil med henblik på at fastholde den højest mulige
livskvalitet på individuelle præmisser.
De seneste ti år er der opstået tiltag, som er helt nye
svar på, hvordan det gode liv kan opretholdes. Tiltagene er udtryk for en generation, som nægter at blive
gammel, og som ønsker at gøre ”hvad som helst” for
at undgå at miste den selvkontrol, som er en cementeret del af deres oplevelse af det gode liv.
Tilbage i 2013 diskuterede politikerne på Christiansborg, hvor mange bade ældre skulle have ret til om
ugen. På europæisk plan diskuterede man konsekvenserne af en aldrende befolkning. Demens-dimensionen fyldte en del som en naturlig konsekvens
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af en forlænget levealder. Kommunerne havde fokus
på at træne borgerne fra førkrigs generationen, så de
kunne klare sig selv.
De nye generationer har ikke ambitioner om at gå ned
på komfort. Hvor tidligere generationer så det som
helt centralt at blive i den samme bolig, som havde
dannet ramme om de sidste 3 livsfaser (hvor man
fik børn, de voksede op og fløj fra reden), er de nye
generationer helt anderledes kritiske. Boligerne og
friværdierne er blevet realiseret og kritisk investeret
i rammer, der er målrettede svar på det liv, som man
ønsker at leve, og som frigiver tid og ressourcer til
det, der bliver tillagt værdi. Villaen fra 1930 er blevet
erstattet af en topmoderne bolig i byggeri, hvor private og fælles faciliteter smelter sammen til en optimal
ramme med plads til spontane møder og tilvalgte fællesskaber med de andre beboere. Boligformer og de
ny generationers aktive udnyttelse af fællesskaber har
medført, at færre oplever ensomhed. I forhold til tidligere har mange fået færre m2, men oplever at have
fået mere livskvalitet og have fået frigivet en masse
tid og energi blandt andet til rejser, hvor stederne, de
besøgte som unge, bliver genoplevet. Denne gang
som Rich-packers.

gadgets, der kan bidrage til at fastholde et liv med
færrest mulige barrierer eller flest mulige privilegier.
De nye ældre opleves som et lukrativt marked, og
udbyderne har omsider forstået, hvad det er for et
projekt, de nye generationer skal understøttes i: De
vil være frie og uhindrede i forhold til at gøre, hvad
de vil og at gøre det selv.
Kommunen opleves i høj grad som usynlig. Tingene
fungerer, der er ”støjfrit”, og der er en høj grad af
tilfredshed med kommunens håndtering af dens
opgave inden for sit nye legitime handlerum, hvor
fokus er på de, der virkelig har brug for hjælp.
De nye generationer er mere krævende. Ikke mindst
kræver de mere af sig selv i forhold til at sammensætte det gode liv. Frivilligt arbejde har længe været
i vækst. ”Den, der har evnen, har pligten”, som Mærsk
Mckinney Møller sagde, har fået en ny betydning, der
skaber værdi for både modtager og giver. De nye generationer har overskud til at bidrage til projekter, de
finder interessante, og oplever værdi ved at kunne
understøtte andre i at opnå deres prioriteter og bidrage til deres succes.

Da boligområdet blev beboet var alle friske. Siden har
flere af beboerne fået nogle skavanker. Også her kan
man blive for gammel til at bo – bare meget senere,
fordi trivslen er så høj, og alle hjælper hinanden.

Kravene kommer også til udtryk i form af krav til
serviceydelser: Lige som alt andet forventes de at
imødekomme individuelle krav. Man køber ikke en
cykel, som næsten passer, og man ønsker heller ikke
services, som ikke er skræddersyede.

Da førkrigs generationen udgjorde de ældre, stod
kommunen for visitationen til kommunale ydelser. I
dag spiller kommunen stadig en stor og vigtig rolle
men for en mindre gruppe. Det værdimæssige holdningsskifte, som er sket i forhold til at indrette sig,
har medført, at man er gearet til at klare sig selv i de
fællesskaber, man indgår i.

Med udsigt til 2 mio. mennesker på 60+ år i 2050 er
markedet for velfærdsteknologier steget eksponentielt med Japan som rollemodel. Mange produkter kan
både købes og lejes. Der ses en polarisering, hvor en
gruppe efterspørger ”varme hænder”, og en anden
gruppe efterspørger private løsninger og systematisk
sætter deres netværk i spil.

Det er en udbredt diskurs, at de, der har brug for
hjælp, skal have den. Men alle andre forventes at
indrette sig, så hverdagen hænger sammen. Der findes stadig politiske prioriteringer. Men accepten af,
at de dårligst stillede ikke får den nødvendige hjælp,
kan ligge på et meget lille sted.

Med en reduceret velfærdsstat kan kommunen ikke imødekomme efterspørgslen fra den gruppe, der efterspørger kommunale ydelser frem for tilkøb af private ydelser.

Generationerne er i stor udstrækning velhavende
og købelystne. Ikke mindst mændene er i førertrøjen, når det handler om (teknologiske) løsninger og
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Det generelle billede er, at der er betalingsvillighed
både i forhold til tilkøb af kommunale og private services. Dog findes der – også i Gentofte - en gruppe,
der ikke har muligheden for selv at finansiere den nødvendige service. Da det var førkrigs generationen, der
var ældre, brugte kommunen anseelige ressourcer på
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aktiviteter for ældre. I dag er det ikke kommunen, der
udbyder aktiviteterne. Derimod indgår kommunen i
strategiske samarbejder med private leverandører,
der udbyder aktiviteter, der imødekommer de nye generationers ønsker og behov. Generation X, der var
i 40’erne for ti år siden, er nu også i målgruppen, der
arbejder strategisk med at understøtte det gode liv
ved at udfordre sig selv både fysisk og mentalt. I dag
påtager man sig selv ansvaret, og private leverandører oplever stor efterspørgsel på ydelser og produkter,
der bidrager til at fastholde det gode liv.
Kommunen oplever det stadig som en stor og kompleks opgave at håndtere, men i forhold til tidligere
er der tale om en langt mere homogen opgave. Når
opgaven fortsat opleves som kompleks, er det fordi,
at borgernes behov i dag mødekommes på et helt
andet individuelt niveau, end der var tradition for tidligere. Men med en reduceret velfærdsstat har den
kommunale sektor oplevet væsentlig rationalisering.
Samtidig spiller relationen til pårørende og borgernes
andre relationer en ny rolle. Kommunen indgår f.eks. i
en rolle som facilitator, der hjælper med at organisere
”det gode liv” omkring borgerne med udgangspunkt
i borgerens netværk. Det hele foregår digitalt: ”Lille
indsats – stor effekt”. Initiativet, hvor kommunerne
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hjælper med at sætte borgerens netværk i spil, er
udtryk for en ”win-win” situation, hvor ”det er let for
netværket at gøre det godt” samtidig med, at kommunen bruger ressourcerne der, hvor de skal bruges.
5.2 SCENARIE B: SAMSKABELSE
I scenarie B er velfærden fastholdt samtidigt med,
at gentofteborgernes værdier er blevet realiseret.
I dette scenarie er det på mange måder lykkes at
skabe et moderne velfærdssystem, hvor de nye generationers værdier, ressourcer og ambitioner er
blevet sat i spil og danner rygraden i løsningen. En
løsning, hvor ansvaret for det gode liv 60+ år ligger
hos dem, der skal leve det, og hvor civilsamfundet er
sat i spil. Kommunens rolle er stadig stor og radikalt
redefineret på en række områder.
Udviklingen har afsæt i skiftet tilbage i 2015, hvor
de nye over 50-årige begyndte at forholde sig til, at
de kunne forvente at leve længere. Samtidigt ville
de blive mange i aldersgruppen. Aldringen af verdens befolkning og den forventede udbredelse af
aldersrelaterede sygdomme som demens var på den
politiske dagsorden.
De nye over 50-årige var opvokset efter krigen med
individualiseringen som grundvilkår. De havde ople-

SCENARIER FOR DET GODE LIV I 2025 • 17

vet i stigende grad at være ansvarlige for deres eget
liv. De havde taget uddannelser, valgt ægtefæller,
taget jobs og fået det antal børn, der bedst muligt
bidrog til at optimere deres personlige projekt. Også
i forhold til livet efter de 60 år var det naturligt for
denne gruppe at ”anlægge strategier”, der kunne
sikre ”det gode liv”. De forventede ikke, at velfærdsstaten ville blive fastholdt i fremtiden, og holdningen
var, at man i videst muligt omfang skulle sikre sig,
at man kunne klare sig selv.
Grundlaget for de løsninger, som kendertegner det
gode ældre liv i 2025, blev skabt tilbage i 2015 i et
visionært samarbejde mellem kommune, borgere,
eksperter og private aktører. Et samarbejde, som
skabte resultater, fik international opmærksomhed
og dannede grundlag for den velfærdseksport, der
finder sted i 2025. Systematisk udnyttelse af netværk og frivilligt arbejde er relativt nye elementer
i løsningerne i Danmark. Løsningerne er imidlertid
lette at implementere i de andre lande, de eksporteres til, hvor ”sig selv nok kulturen” ikke har været
lige så udbredt som i Danmark.
Siden 2015 havde de dengang nye over 50-årige
haft de kommercielle udbyderes interesse. Køkkenproducenter, bilforhandlere og andre udbyderes
produkter og ydelser bidrog til målgruppens selvrea-
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lisering. Gruppen havde også nydt rejseudbydernes
opmærksomhed.
Netop betalingsviljen blandt de nye over 50-årige og
deres ønske om selvrealisering var grunden til, at
nye investorer gik ind i markedet med nye løsninger
og forretningsmodeller. De var opmærksomme på
Danmark som et marked for udvikling af løsninger,
der var skalerbare og kunne eksporteres til væsentlige vækstmarkeder i hele verden. Det, der engang
blev betragtet som en udfordring, var blevet et forretningsområde, som havde sat Danmark på verdenskortet.
En af årsagerne til succesen var, at der var skabt
meningsgivende integration af teknologi. Man stillede til stadighed krav til, at teknologien målrettet
understøttede individuelle behov.
Hvor der tidligere blev talt om barrierer for velfærdsteknologier, er Danmark i 2025 blevet ”et laboratorium” for at teste løsninger og stille de rigtige krav
til løsningerne. Både forventningen om flere ældre
og nye generationer af borgere med ambitioner for
deres liv som 60+ år havde bevirket, at rammerne
for at understøtte det gode ældreliv var blevet gennemtænkt. Ikke mindst for at sikre ressourcer til at
understøtte den plejekrævende gruppe.

DET GODE LIV I 2025

Kommunes rolle inden for dette scenarie er todelt. Kerneopgaven er fortsat at sikre, at dem, der har brug for
hjælp, får det. Opgaven løses i stigende grad gennem
samskabelse, hvor kommunen systematisk inddrager
borgere og eksperter i udvikling og evaluering. Kommunen gør det ikke for sine blå øjnes skyld, men fordi
det for længst har vist sig at være en effektiv metode
til at definere udfordringer og skabe effektive løsninger inden for de givne rammer. Ikke mindst arbejder
kommunen systematisk med proaktiv kommunikation
til pårørende med henblik på at forventningsafstemme
og identificere ressourcer.
Den anden rolle består i at understøtte kommunens
borgere i at indrette sig fremtidssikret. I den rolle
danner samskabelse også fundamentet. I samarbejdet bidrager kommunen bl.a. med sine erfaringer
med, hvad der definerer gode, fysiske rammer og
rammer for trivsel. Det er primært private aktører,
der udbyder løsningerne: De moderne boliger, fitnessmedlemskaberne, forsikringsløsninger, 360
graders flytteløsninger, osv.
Kommunen oplever stadig sin opgave som stor og
kompleks, men i forhold til tidligere er der tale om
en mere homogen opgave. Når opgaven forsat opleves som kompleks, er det fordi, borgernes behov
i 2025 imødekommes på et mere individuelt niveau
end tidligere.
Set udefra stikker ydelserne i alle retninger – men
fælles for dem alle er, at de bliver efterspurgt af borgerne som individuelle svar på løsninger, der bidrager til det gode liv. Ikke mindst bidrager kommunen
med at skabe politiske rammer, der understøtter løsninger for det gode liv som 60+ år. En af de rammer,
som er blevet ændret, er au pair ordningen. Kravet
om, at der skal være mindst et hjemmeboende barn
under 18 år i husstanden, er blevet ændret, så alle
husstande nu har mulighed for at benytte løsningen. Ændringen har medført, at langt flere unge får
mulighed for at være au pair i Danmark og indgå i
familier uden hjemmeboende børn. Løsningen har
skabt konkurrence om au pairs, fordi familierne uden
hjemmeboende børn ofte kan tilbyde langt mere attraktive vilkår end børnefamilierne.

5.3 SCENARIE C: EFTER FESTEN
I scenarie C er velfærden reduceret samtidigt med, at
gentofteborgernes værdier ikke er blevet realiseret.
Inden for dette scenarie har ensomheden gjort sit indtog i mange stuer. Forestillingen om det gode liv har
ikke realiseret sig, som mange havde forestillet sig.
Kompromiserne er blevet mange, men muligheden for
at vælge mellem forskellige leverandører af ydelser
er værdsat.
På samfundsniveau er velfærden blevet reduceret i
forhold til, hvordan det historisk har set ud. På mange
områder har brugerbetalingen vundet udbredelse,
men det er den udtalte holdning i målgruppen, at det
er en samfundsopgave at sørge for samfundets ældre.
Målgruppens holdninger og dens stadig større andel
af befolkningen kan aflæses i det politiske landskab.
Det har skabt pres på velfærdssystemet og krav om
nye og optimerede løsninger.
Der er kommet nye spillere på markedet, og markedet
for ydelser til plejekrævende ældre er typisk delt mellem 5-6 nordiske spillere, der har vundet opgaverne i
udbud. Nogle af leverandørerne har specialiseret sig
i servicering af landområder, hvor aldringen mange
steder er meget udtalt.
Kommunerne varetager roller side om side med private leverandører med hvem, de er i konkurrence i
forhold til at rekruttere arbejdskraft. Det er generelt
holdningen, at konkurrencen mellem flere udbydere
har bidraget til at skabe bedre løsninger.
For kommunen har udviklingen betydet, at den - og
det brand den stod for – er et positivt tilvalg for klienter, der vælger kommunen som serviceleverandør.
Løsningen med frit valg mellem serviceleverandører
modsvarer fint målgruppens ønske om at have indflydelse og være i kontrol. Valgmuligheden opleves i
nogen grad at kompensere for, at der er færre opgaver, som velfærdsstaten kan påtage sig. Der er skabt
en generel enighed om, at ressourcerne skal tildeles
de, der har brug for det, og at størstedelen i høj grad
klarer sig selv.
Den danske velfærdstat har i en årrække været presset grundet for lav produktivitet - ikke mindst i ser-
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viceerhvervene. Med en stigende forsørgerbyrde,
ikke mindst forårsaget af aldringen af samfundet, er
debatten i høj grad gået i retning af privatisering og
barbering af de offentlige udgifter.
Man taler om genkomsten af minimalstaten. Efter en
periode, hvor der har været stort fokus på brugerinddragelse, har standardiseringsvejen alligevel triumferet. Et godt produkt, der virker for de fleste, er alligevel at foretrække frem for individualiserede løsninger,
som alt andet lige koster mere. Det er en prioritering,
som vinder stor forståelse blandt Gentoftes ældre.
Ønsker man mere, er der altid mulighed for at tilkøbe
ydelser hos private aktører. Det må være op til den
enkelte og er ikke et kommunalt ansvar.
I mange år har der været tale om, at de nye generationer vil være mere krævende, men kravene er blevet
mødt med virkelighedens realiteter. Hvis man ønsker
mere, bør man selv yde. Det gælder ikke mindst på
frivillighedsområdet, men generelt har folk nok i sig
selv. Som konsekvens heraf er f.eks. sportsforeninger
i stigende grad nødt til at lønne studerende og trænere
med den konsekvens, at kontingenterne er steget.
Det er i det hele taget blevet dyrere at bo i Gentofte.
Ikke mindst efter at regeringen fjernede skattestoppet
på boliger. Frem imod 2020 har staten tabt 90 mia. kr.
i skatteindtægter, hvilket ikke er holdbart i længden.
Ikke mindst er de ældre i ejerboliger blevet ramt som
resultat af, at skattestoppet er blevet afskaffet.
I takt med skævvridningen af befolkningspyramiden
er det blevet sværere at indhente arbejdskraft til at
imødekomme den store andel ældre i kommunen. Som
konsekvens har der været et stigende behov for at
udfylde nogle af servicefunktionerne med velfærdsteknologi. Manglen på varme hænder er imidlertid ikke
noget, som de ældre gentofteborgere stiller sig særlig
positivt overfor. De varme hænder er blevet færre, og
det har resulteret i mere ensomhed blandt borgere
på 75+ år.
Man har i stigende grad været vidne til et holdningsskifte, der er møntet på et opgør med formynderstaten: En af-institutionalisering. Dit barn er dit ansvar,
dine forældre er ikke nogle, du kan overlade til staten,
men nogle du selv må drage omsorg for.
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Der er uden den store succes blevet gjort forsøg på
at imødekomme ældres ambitioner ved at skabe nye
boformer og andre rammer for fællesskaber, og det
bliver konkluderet, at borgernes eget engagement er
helt centralt for at skabe succesfulde løsninger.
5.4 SCENARIE D: BUSINESS AS USUAL
I scenarie D er velfærden fastholdt samtidigt med, at
gentofteborgernes værdier ikke er blevet realiseret.
Tilbage i 2010’erne var der meget snak om, at nye
generationer af ældre ville være markant forskellige
fra førkrigs generationen. De ville benytte deres netværk mere, lave mere frivilligt arbejde, være mere
krævende og efterspørge mere individualiserede løsninger. Intet af dette er imidlertid tilfældet.
De nye generationer af ældre er - da de når den alder,
hvor de bliver afhængige af kommunen - i samme båd
som generationerne før dem. Den biologiske alder fornægter sig ikke og selv om de, der møder kommunen,
oftest er ældre end tidligere, så har de samme skavanker. Den store forskel er primært den større andel
af borgere med alzheimers og borgere, der i forskellig
grad er mærkede af et for højt alkoholforbrug gennem
livet. Tilbuddene fra kommunen er derfor også i høj
grad de samme i dag som for ti år siden.
For ti år siden var det nyt at arbejde målrettet på at
sikre, at borgere, der havde mulighed for igen at blive
selvhjulpne, blev det. Investeringen viste sig at være
særdeles fornuftig. Både ud fra et ressourceperspektiv
og ikke mindst målt i livskvalitet for borgerne. Udviklingen var fortsat, og ambitionen var ikke længere alene
at træne borgerne til at være selvhjulpne. Ambitionen
var siden blevet at forebygge og sikre, at borgerne ikke
oplevede kompetencetab, der kunne undgås.
Kommunen samarbejdede med en række private aktører med kommerciel interesse i målgruppen omkring
denne opgave. F.eks. fitnesscentre og arbejdspladser.
Men kommunen spillede fortsat den afgørende rolle i
forhold til at sikre det gode liv for den svageste gruppe
af ældre med plejebehov.
Det er lykkes at opretholde et højt serviceniveau på
grund af målrettet indførelse af teknologi de seneste ti
år. Implementeringen har været en krævende proces
for medarbejderne og har naturligt resulteret i, at det

DET GODE LIV I 2025

i nogen grad er nye profiler, der nu kendetegnede
medarbejderstaben. Eller sagt på en anden måde:
Der er ingen i medarbejderstaben, der ikke er ambassadører for at hjemtage værdien af de teknologiske
muligheder for borgere og kommune.
I takt med skævvridningen af befolkningspyramiden er
det blevet sværere at indhente arbejdskraft til at imødekomme den store andel ældre i kommunen. Det indebærer lønpres og en større brug af velfærdsteknologi.
Der er ikke forståelse for at skulle betale for ydelser
fra kommunen. Imidlertid har det længe været normen at tegne forsikringer, og de kommer i høj grad i
spil som løsning på de udfordringer, som målgruppen
møder. Ophold i bl.a. udlandet er blandt løsningerne
på et for højt alkoholforbrug, overvægt og rygning.
Løsningerne er populære, fordi de kombinerer en prioriteret indsats med at komme væk. Man har længe set
samme udvikling inden for sundhedsturisme generelt.
Rejser, hvor man kommer i form fysisk og mentalt,
bliver set som investeringer frem for udgifter. Samme
holdning ses i stigende grad hos forsikringsselskaberne, der tilbyder målrettede indsatser som investering
i, at klienterne ikke bliver syge.

forberedt sig på det ved at udnytte deres netværk.
Eksempelvis ved at vælge mere optimale boformer.
De ældre bliver generelt båret ud med benene først,
og det er også sådan, de vil have det: At dø hjemme
og få mulighed for at tilbringe sine sidste dage i vante
omgivelser er stadig overlæggeren for ambitionen for
de ældre - uanset hvornår de er født, og hvilke ressourcer de har.
I takt med, at den teknologiske udvikling har givet
kommunen flere muligheder for at yde nye typer af
service - eller erstatte gamle typer af borgerpleje med
velfærdsteknologi – er arbejdsforholdene generelt blevet bedre for plejepersonalet.
De ældre er imidlertid ikke lige så begejstrede. Et
flertal af dem - og det gælder særligt de ældste - er
negativt indstillet overfor velfærdsteknologier. De bliver set som et effektiviseringsredskab snarere end en
serviceforbedring, og der er en opfattelse af manglende brugerinddragelse. Velfærdsteknologierne får
også skylden for større ensomhed, omend en sådan
sammenhæng er svær at påvise.

Der har tegnet sig et sundhedsmæssigt A- og B-hold.
De, der er fysisk og mentalt fitte, og de der ikke er.
Opdelingen går i nogen grad igen i den generelle ressourceprofil. De ressourcestærke søger løsninger
på at komme tilbage ”i form” og igen være i kontrol.
Blandt mindre ressourcestærke er udfordringen en
anden, og løsningen bliver ofte udført af den kommunale sektor.
Efter en årrække, hvor der var tale om, at Danmarks
produktivitet var aftagende, er Danmark igen kommet
op på trendlinien. En række reformer, der allerede
blev igangsat for ti år siden, har skabt et mere robust
Danmark, der trods ældrebyrden er mere optimistisk
med hensyn til fremtiden.
Der har været talt meget om, at de nye generationer
vil være forskellige fra tidligere generationer. Men de
nye generationer er i samme situation som generationerne før dem. Når først de er blevet ældre, ønsker de
ikke at flytte fra deres bolig, fordi forandringen er for
stor og uoverkommelig. Og da det at blive ældre er en
overraskelse, der kommer snigende, har de færreste
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NÆSTE SKRIDT
Projektet har skitseret fire mulige scenarier for, hvordan livet vil komme til at se ud for de ældre gentofteborgere i 2025 afhængigt af, hvordan Danmarks
økonomi udvikler sig femover, og i hvor høj grad
gentofteborgernes værdier realiserer sig i fremtiden
eller ej.
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Projektets resultater vil blive inddraget i kommunens
fremadrettede, strategiske arbejde med at udvikle nye
initiativer på ældreområdet og målrette eksisterende
initiativer til fremtidens ældre borgere i kommunen.
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