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00/12 Introduktion

Hvad er et velfærdssamfund spørger arkitekt Dominique Hauderowicz.   
Et velfærdssamfund er et samfund der bygger på idéen om generel velfærd 
for alle borgere i samfundet. I danmark er alle stolte af velfærdssamfundet. 
Ok siger hun, fint nok, men hvor er den og hvad gør den. 
Den er overalt.
ok
Den er meget praktisk. Den hjælper. Livet er potentielt hårdt og kaotisk 
men velfærdssamfundet er rigtig smart og har fundet en smart måde at gøre 
det smartere at hjælpe. 
ok
Alder er en smart måde at inddele mennesker på. Det er nemt. hurra. I byen 
er der velfærdsinstitutioner der hjælper forskellige aldersgrupper. Der er 
ikke længere nogen grund til at folk selv hjælper. Den hjælper alle. Alle er 
meget glade for velfærdssamfundet.   

Velfærdssamfundet er så stor at det tager minimum et liv at se den hele. 
Borgere med gyldigt CPR nummer skal benytte hospitaler eller andre god-
kendte fødselstilbud til ankomst. Derefter guides den besøgende af et fast 
program, der slutter ved a. hospital b. hospice c. et andet sted. 
ok
For at undersøge velfærdsstaten vil arkitekt dominique hauderowicz gøre 
besøget kortere og følge velfærdsstatens institutioner fra fødsel til grav på 
bare tolv besøg af en times varighed. 
umuligt. 12 timer er meget hurtigere end gennemsnittet. I danmark anno 
2020 er besøg i gennemsnit tidsat til 80.97 år, en 0,18% øgning fra 2019. 
Hun vil gå hurtig. Og hun følger programmet til punkt og prikke. ok. 
klokken 05.00 vil hun besøge Fødegangen, klokken 06.00 vuggestuen, 
klokken 07.00 Børnehaven, klokken 08.00 folkeskolen, klokken 09.00 
Skole-fritids-ordningen, klokken 10.00 gymnasiet, klokken 11.00 Uni-
versitetet, klokken 12.00 Job centeret, klokken 13.00 Ældreboligen, 
klokken 14.00 Plejehjemmet, Klokken 15.00 Hospicet, klokken 16.00 
Krematoriet.

Et velfærdssamfund er et samfund der bygger på idéen om generel velfærd 
for alle borgere i samfundet. I danmark er alle stolte af velfærdssamfundet. 
Ok siger hun, fint nok, men hvor er den og hvad gør den.
Velfærdssamfundet er så stor at det tager minimum et liv at se den hele. 
For at undersøge velfærdsstaten vil arkitekt dominique hauderowicz gøre 
besøget kortere og følge velfærdsstatens institutioner fra fødsel til grav på 
bare tolv besøg af en times varighed. 
umuligt. 12 timer er meget hurtigere end gennemsnittet. 

Borgere med gyldigt CPR nummer skal benytte hospitaler eller andre god-
kendte fødselstilbud til ankomst. Derefter guides den besøgende af et fast 
program, der slutter ved a. hospital b. hospice c. et andet sted. 
ok



01/12 Fødegangen

Nøgletal om fødsler på Rigshospitalet
5381 fødsler, heraf
 • 20,5 % født ved kejsersnit
 • 10 % født for tidligt
 • 2,5 % hjemmefødsler

Vi ønsker at give dig, din partner og jeres barn den bedste omsorg og støtte 
i forbindelse med fødslen og står parate til at hjælpe jer med pleje, omsorg 
og ekspertbehandling.   
Når du er i fødsel og skal ind til jordemoderen, skal du ind gennem opgang 
4. Du skal tage elevatoren op til 2. sal. Her ligger både Fødemodtagelsen, 
Fødegangen og Fødeklinikken. Ring altid ind til Fødemodtagelsen på 
35459630.
Vi lægger vægt på, at du og din partner får en god fødselsoplevelse. Rigs-
hospitalet kan tilbyde følgende former for smertelindring:

 • Vand

 • Massage og berøring

 • Morfin

 • Lattergas

 • Steriltvandspapler

 • Epidural

 • Pudendusblokade

Barsel efter ambulant fødsel
Ved en ambulant fødsel kan du blive på fødegangen i op til 4 timer efter 
fødslen, og derefter tager du hjem til dig selv, og du vil få tilbud om bar-
selsopfølgning i hjemmet, hvor du bl.a. får besøg af en jordemoder i hjem-
met. Derudover tilbydes du et besøg i Efterfødselsklinikken.
Barselopfølgning for ambulant fødende består af:

 • Barselstelefon: I har mulighed for at ringe til Rigshospita-
lets Barselstelefoner de første syv dage efter fødslen:

 • Barselstelefon 21605684 i tidsrummet 09.30-15.00 
 • Barselstelefon 21608741 i tidsrummet 20.00-07.00 

Ved behov for rådgivning i telefonenes lukkede perioder, kan du kontakte 
Barselsgangen på 35455033



02/12 Vuggestuen

500 ghettobørn skulle tvinges i vuggestue: Der kom kun 8

Over hele landet er 8 børn blevet tvunget i vuggestue i det såkaldte obliga-
toriske læringstilbud. Det er langt mindre end den forrige regering havde 
forventet, da loven blev vedtaget. 
Der er afsat 210 millioner kroner over årene 2018-2021, og derefter af-
sættes der 94 millioner kroner årligt. Selvom der er tale om så få børn, har 
pengene været med til at styrke landets dagtilbud, mener Mai Mercado.

Loven kort fortalt:

- Børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud som 
etårige, skal have et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen.
- Det skal sørge for, at børnene udvikler et godt dansk sprog, lærer danske 
værdier og udvikle deres generelle læringsparathed.
- Det særlige tilbud kan foregå i regi af en almindelig vuggestue. Men kom-
munerne kan planlægge en åbningstid på 25 timer om ugen, der for så vidt 
muligt skal finde sted, mens børnene er vågne.
- Den nye form for institution skal være gratis for forældrene. Men de skal 
til gengæld selv betale for frokost og bleer.
- Forældre i udsatte boligområder, der vil passe deres barn selv, kan godt få 
lov til det, hvis de selv er i stand til at lære barnet om dansk sprog og traditi-
oner. Det vil kræve tilsynsbesøg fra kommunen, og at begge forældre taler 
dansk svarende til det, der kræves for at bestå 9. klasse.
- Hvis forældrene ikke afleverer deres barn, stopper børnechecken. Også 
hvis barnet ikke er der nok eller ikke deltager i planlagte aktiviteter.
- Begge forældre skal desuden deltage i samarbejdet omkring barnet i 
læringstilbuddet.



03/12 Børnehaven

Velkommen til den døgnåbne børnehave. I institutionen har vi åben 365 
dage om året, hele døgnet for de forældre der har et dokumenteret be-
hov for pasning. Københavns nye døgnåbne integrerede institution er 
en succes for børn, forældre og personale - her sover børnene mens mor 
arbejder.

Døgnåben institution:

Familiens rytme. I dag er tvillingerne blevet afleveret lidt over 12. De bliver 
 hentet dagen efter, når mor har sovet efter sin nattevagt typisk mellem 12 
og 14.
Indtil klokken 16 i dag har pigerne opholdt sig i børnehaven, hvorefter de 
er rykket op i ’døgn’, som hedder Natsværmeren. Efter aftensmaden er det 
tid til et bad. De færreste familier har badekar i dag, og børnene er glade, så 
snart der bliver åbnet for vandhanen.
Victor får almindeligt tøj på efter badet, fordi han nemt skal kunne komme 
i klap vognen og være klar til en længere tur med bus, når han bliver hentet 
klokken 22. 
Lidt før 19 ringer dørtelefonen, og Marlon ankommer i højt humør. Han 
har nattøj på hjemmefra og giver hurtigt mor besked om, at nu kan hun 
godt gå. ’Brasso’, siger han på portugisisk og får et knus, hvorefter mor 
smutter hjem for at tage en hurtig lur, før hun skal møde på nattevagt på et 
plejehjem. Inden Marlon skal puttes klokken 20, er der tid til en godnathi-
storie sammen med Victor, mens Hanne og Agnethe bliver puttet.
I Haraldsgården brokker personalet sig ikke, hvis nogle børn ikke kommer 
om formiddagen. Her er familiens behov i centrum, og hvis en formiddag 
hjemme betyder tid med far, så pyt med at barnet går glip af en udflugt.

Lægen Tina har ligesom de øvrige døgnforældre haft et tæt parløb med 
institutionens leder, Trine, som håndholder samtlige nye forældre i indkø-
ringsfasen. Huskelister for hvert enkelt barn om, hvordan mor og far gør 
der hjemme, er tilgængelige for alle, der har med børnene at gøre



04/12 Folkeskolen

Nationale test efter tre reform-år: Fortsat ingen fremgang
80 procent af eleverne skal være ’gode’ til at læse og regne i de nationale 
test, lyder målene i folkeskolereformen. Men efter tre års målinger er man 
ikke tættere på målet.
Fortsat ingen fremgang
 I anden klasse har tallet stået fuldstændig stille på 76 procent alle tre målte 
år,
Fortsat ingen fremgang

 i fjerde klasse er tallet faldet fra 67 til 66 procent,
Fortsat ingen fremgang
 i sjette klasse er tallet faldet fra 71 til 68 procent
Fortsat ingen fremgang
i åttende klasse er tallet steget fra 76 til 78 procent sidste år og så stået 
stille i år.

Fortsat ingen fremgang
Fortsat ingen fremgang
Fortsat ingen fremgang



05/12 Skolefrititdsorningen

Skolereformen har fået direkte indflydelse på antallet af børn i SFO’er og 
klubber. I de fleste kommuner dykker antallet af indskrevne børn. Den 
faldende dækningsgrad er en konsekvens af folkeskolereformen, som har 
givet børnene en længere skoledag på bekostning af fritiden.

I en rundspørge, der er udarbejdet i forbindelse med BUPL’s nye op-
gørelse, anslår 24 procent af fritidsinstitutionslederne og 38 procent af 
klublederne, at mindst en tredjedel af børnene, der er droppet ud, er socialt 
udsatte børn, som ville have stor gavn af at fortsætte i tilbuddet. 

Nogle gange kommer de udmeldte børn og spørger, om de må komme på 
besøg. Samtidig prøver børn, der stadig går i SFO’en, at få deres venner 
med ind som gæster.
»Man har mest lyst til at sige ja, også fordi vi kender børnene, men man skal 
også passe på ikke at skyde sig selv i foden. Vi bliver nødt til at sige nej, for 
der er grænser for, hvor mange vi kan tage ind,«



06/12 Gymnasiet

Gymnasieelever er lige så stressede som de 20 procent mest stressede 
voksne,

Kampen om karakterer er ifølge en ny forskningsrapport medvirkende til at 
presse gymnasieelever i en sådan grad, at over halvdelen af 2.g-eleverne fra 
to gymnasier er lige så hårdt ramt af stress som de 20 procent mest stresse-
de i den voksne befolkning. 

Der bliver lagt op til, at det er resten af ens liv man kæmper for … hvis du 
ikke får de gode karakterer nu, så er det bare øv
øv-bøv, så må du blive skraldemand …«

De mest stressramte elever er at de prøver at gøre alting perfekt. Samtidig 
har de svært ved at prioritere, hvilket går ud over søvn, spisning, sociale 
aktiviteter og i sidste ende også deres faglige præstationer.

øv-bøv, så må du blive skraldemand …«

De mest stressramte får rigtigt svært ved at fokusere, nogle kan få svært at 
huske, og det kan blive svært at træffe beslutninger. 
øv-bøv, så må du blive skraldemand …«

Jeg er overrasket over, hvor stor betydning ens præstationer har for, at de 
unge kan være attraktive kammerater og samarbejdspartnere i gymnasiet. 

øv-bøv, så må du blive skraldemand …«

Flere af de mest stressramte elever beskriver, hvor vigtigt det er hele tiden 
at fremtræde, som om at de har overskud og energi, selv om de er fuldstæn-
dig udmattede. Det betyder, at ingen får rigtig indsigt i, at selv dem, der 
virker, som om at de har styr på det hele, også kan have det svært

øv-bøv, så må du blive skraldemand …

Unge, der bliver alvorligt ramt af stress, isolerer sig i forhold til, hvad vi 
betragter som et sundt ungdomsliv. Det er bekymrende, for det er her, en 
vigtig del af de unges personlige udvikling og sociale dannelse finder sted,«

øv -bøv, så må du blive skraldemand …«



07/12 Universitetet

Universitetets alfabet

LGBTIQCAPGNGFNBA – Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, 
Queer, Curious, Asexual, Pansexual, Gender-non-conforming, Gen-
der-Fluid, Non-binary, and Androgynous.

BIPOC
Black/Indigenous People of Color

BIWOC stands for Black, Indigenous and Women of Colour, including all 
those self-identifying as women and is deliberately inclusive of members of 
non-binary and transgender communities.

Demisexual – Often referred to as “Demi”, this is a term used to describe 
someone who can only experience sexual attraction after an emotional 
bond has been formed. This bond does not have to be romantic in nature. 

Gender non-conforming – this term is used to refer to someone who does 
not conform to prevailing cultural and social expectations about what is 
appropriate gender expression for their perceived gender.

FtM/F2M – female-to-male; An FtM/F2M transgender person is someone 
who was assigned female at birth but identifies on the masculine side of the 
gender spectrum (e.g. identifies as a transman, a man, or as masculine).

QPOC/QTPOC – Queer People of Color and Queer and/or Trans People 
of Color.
TGNC/TGNCNB – Transgender and Gender Non-Conforming; someti-
mes “NB” is added for non-binary identities. 

gender: the socially constructed roles, behaviors, activities, and characteri-
stics that a givensociety categorizes as ‘masculine’ and ‘feminine’

snowflake generation  young adults of the 2010s, viewed as being less resi-
lient and more prone to taking offence than previous generations

unconscious bias: negative stereotypes regarding a person or group of pe-
ople; these biasesinfluence individuals’ thoughts and actions without their 
conscious knowledge. We all haveunconscious biases

ethnocentrism: consciously or unconsciously privileging one’s own ethnic 
group over others;assuming or judging other groups according to one’s 
own group values

silencing: the conscious or unconscious act of excluding or inhibiting 
certain groups’ voices,thus preventing their experiences, perspectives, and 
histories to be heard



08/12 Jobcenter

At ‘stå til rådighed for arbejdsmarkedet’ vil sige, at du skal kunne arbejde.
yde efter evne og nyde efter behov
 Du skal være aktivt jobsøgende og opfylde de krav, som er fastsat i dagpen-
gereglerne. 
yde efter evne og nyde efter behov
For at stå til rådighed for arbejdsmarkedet skal din jobsøgning registreres i 
jobloggen hver uge. 
yde efter evne og nyde efter behov
Hvis du er fyldt 30 år, og jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, har 
du ret til en koordinerende sagsbehandler.
Hvis du er aktivitetsparat, vil kommunen hurtigst muligt og senest efter 
seks måneder sørge for, at du får en helhedsorienteret indsats. 
yde efter evne og nyde efter behov
Hvis du er vurderet aktivitetsparat, skal jobcentret løbende følge tæt op på 
den indsats og hjælp, du får. Opfølgningen har fokus på, om du udvikler 
dig hen imod et job. 
yde efter evne og nyde efter behov
Hvis du er aktivitetsparat, og du har været indlagt med en psykisk lidelse, 
har du ret til at få tilknyttet en mentor. 
yde efter evne og nyde efter behov

Hvis du sidder i fængsel, kan du få tilknyttet en udslusningskoordinator.
yde efter evne og nyde efter behov
Hvis du ikke lever op til de krav, som kommunen stiller til dig, mens du 
modtager kontanthjælp, skal kommunen give dig en sanktion. 
yde efter evne og nyde efter behov

Ny undersøgelse af kontanthjælpsmodtageres helbredsforhold viser, at 
fysiske og psykiske sygdomme er en markant årsag til, at folk er på kontant-
hjælp.
 • I 90 % af de knap 1000 sager, som Dansk Socialrådgiver-
forening har undersøgt, er helbredet en del af årsagen til, at borgeren er på 
kontanthjælp.
 • I 68 % af sagerne vurderes borgerens helbred at være ’dår-
ligt’ eller ’meget dårligt’.
 • I 75 % af sagerne, er helbredsforholdene en væsentlig 
barriere for, at borgeren kan komme i arbejde.



09/12 Ældrebolig

Det kan blive nødvendigt at flytte i plejebolig eller ældrebolig, hvis du har 
svært ved at klare dig selv i hverdagen. 

Hvordan får man en pleje- eller ældrebolig?
Uanset hvilken type bolig du har brug for, er det kommunen, der skal visi-
tere (godkende) dig til den nye bolig. 
Du eller din familie skal altså kontakte kommunen og ansøge den vej igen-
nem. 
Kommunen kigger på forskellige forhold, når de vurderer ansøgningen: 
 • Din psykiske, fysiske og sociale tilstand 
DING
 • Behovet for pleje, personlig og praktisk hjælp 
DING
 • Boligændringer i nuværende bolig 
DING
 • Særlig støtte eller aflastning af ægtefælle eller andre pårø-
rende 

DING
Er du blevet visiteret af din kommune til at få leveret madservice, synes 
vi, du skal have den bedst mulige madoplevelse. Derfor lægger vi hver 
dag masser af tid og kræfter i at lave dejlig, veltilberedt mad af de bedste 
råvarer.

DING DING DING
Ældremad behøver ikke at være en kedelig oplevelse. 
DING

Du kan finde alt fra frikadeller og hakkebøf til kylling tikka masala. 
DING

Når du får leveret ældremad fra os, kan du også vælge at lade os sammen-
sætte en menu til dig. 
DING

Det betyder, at du bare skal glæde dig til at se, hvad vi har valgt, at din mad-
levering skal indeholde fra uge til uge.
DING

Udover hovedretter tilbyder vi dig mulighed for at tilkøbe forskellige 
småretter, der egner sig perfekt som et mellemmåltid, til forret eller som 
dessert.
DING dong



10/12 Plejehjem

Demensramte får stimuleret deres sanser.

Plejehjemmet er med i et projekt om sansestimulering. Københavns 
Kommune ønsker at forbedre borgernes dagligdag med målrettet brug af 
sanseteknologier på plejehjem. 

Nogle borgere med demens og/eller andre adfærdsmæssige eller psykiske 
symptomer trives ikke og oplever store udfordringer og frustrationer i 
deres dagligdag. De kan have behov for særlig opmærksomhed og sanse-
teknologi, om kan være med til at forbedre deres dagligdag. Plejehjemmet 
har fået en ko, en kalv, et får og en ged i naturtro størrelse der befinder sig 
i haven forskellige steder. Vi har også fået tøjdyr: Hunde og katte, som kan 
sige lyde. Herudover har vi demensdukker og forskellige dyner som kan 
afhjælpe uro når man sover. Vi har fået puder med lyde som varierer i styrke 
alt efter hvor meget man bevæger dem. Vi har også fået stole; en gyngestol 
og en stol hvor der er musik i sideklapperne. Medarbejderne på afdelin-
gerne skal så være med til at vurdere effekten af det givne redskab hos den 
enkelte borger.



11/12 Hospice / Afdeling for palliativ pleje

Bispebjerg Hospital er tegnet af Martin Nyrop, der ligeledes har tegnet 
Københavns Rådhus, og haverne af havearkitekt Edvard Glæsel.
Haverne blev opført samtidig med det oprindelige hospital i 1913 og blev 
sammen med bygningerne fredet i 2010. Bispebjergs 74.000 kvm er et af 
de største sammenhængende fredede områder i landet.
I den palliative have bliver naturen brugt som en oase, et frirum, en pau-
se fra sygdommen. Her er patienten langt væk fra sin lidelse og stuernes 
indelukkede luft. Associationerne flyder frit til en mere ubekymret tid, hvor 
duften af det friske græs, lyden af rislende blade og fuglefløjt leder tankerne 
mod en barndom med knubs på knæene og jord under neglene.

Måske er det derfor, at patienter på den palliative afdeling en sjælden gang 
imellem vælger at bede personalet om at køre deres seng ud i haven: Så kan 
de med familien om sig ligge i solen og sove ind – ikke i et lukket klinisk 
rum, men under åben himmel i naturen.
Birgit der er oversygeplejerske på Bispebjerg Hospitals palliative afdeling 
på elvte år og har oplevet haven som en uvurderlig mulighed.
»Livskvalitet er det, vi arbejder med i palliationen. Det er det, som vores 
arbejde kredser omkring, og haven værner om livskvaliteten. Vi kan pynte 
op og gøre stuerne pæne, men haven har en naturlig skønhed, som ikke 
kan genskabes. Sikke et privilegium vi har,« siger hun og uddyber:
»Sanserne skal stimuleres, når vi taler om palliative patienter, og når jeg 
tænker tilbage på mit liv, så er det tiden i naturen, der står stærkest. Det er 
simpelthen livsbekræftende.«



12/12 Krematorium

Når du dør lukker din e-Boks automatisk. Dine efterladte har ikke længere 
adgang til NemID, e-Boks og bankkonto.Du kan søge om adgang til afdø-
des e-Boks på e-Boks’ hjemmeside
Du får adgang til afdødes e-Boks via din egen e-Boks. 

Hvis du er pårørende til en afdød og skal tage stilling til, om afdøde skal 
begraves eller brændes, skal du gøre dette ved at udfylde en anmodning om 
begravelse eller ligbrænding. Dette skal du gøre digitalt. Klik på ’Start’. 

Når vi modtager kisten fra enten bedemanden eller jer, fører vi den ind i 
et kølerum. Lige før vi indsætter kisten i kremeringsovnen, tager vi bårebu-
ketten af kistelåget og lægger den i en container til grønt affald (kompost).
Ovnene er i det hele taget nogle mere skrøbelige mekanismer, end mange 
måske forestiller sig, og det er grunden til, at I heller ikke må lægge ting 
ned i kisten til afdøde. 

Når kremeringen er færdig, skraber krematøren asken ud af selve ovnrum-
met og ned i et rum under ovnrummet, hvor asken afkøler.

Da den aske, der er tilbage efter en kremering, rummer (porøse) knogle-
strukturer, er det nødvendigt at knuse/findele asken, inden vi kan hæl-
de den på en urne. Det tager to minutter. Mindre implantater følger med i 
urnen, mens større implantater, som ikke kan være i urnen, frasorteres og 
senere bliver omsmeltet og genanvendt.

Krav til Kistemål

På Københavns to krematorier modtager vi ikke kister, der overstiger føl-
gende maksimalmål: Længde: 215 cm, bredde (på bredeste sted): 85 cm, 
højde: 70 cm. 

Kistens samlede vægt må desuden ikke overstige 250 kg.
Vær derudover opmærksom på, at I ikke må lægge andet i kisten end 
afdøde og let brændbare materialer. Det skyldes, at andre genstande kan 
beskadige ovnene.

Du kan søge om tilladelse til askedeling. Hvis de efterladte søger om 
tilladelse til askedeling, skal det fremgå af ansøgningen, at det var afdødes 
udtalte ønske. 

Der gives ikke tilladelse til, at asken deles og nedsættes på to danske kirke-
gårde eller askespredes over åbent hav flere steder. 
Du kan læse mere i Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding § 
3, stk. 4
Kirkekontoret eller præsten afgør, om begravelsen kan ske, som det er 
ønsket ved udfyldelse af anmodningen.
Hvis du er uenig i præstens afgørelse, kan du klage til præsten. 

luk vindue



Bispebjerg Krematorium, 17.06.2020


