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I syv år har Shirin på 39 passet sin mor, Minal, der efter en 

hjerneblødning mistede sit sprog og er delvist lammet. Da Shirin 

startede som selvudpeget hjælper på en paragraf 94-ordning, 

afbrød hun sin uddannelse. I stedet blev hun bundet til hjemmet. 

Men når Minal en dag dør, står Shirin fra den ene dag til den 

anden uden arbejde og med et gabende hul i sit CV. Som datter 

vil hun helt naturligt gerne drage omsorg for sin mor – og 

samtidig er det hendes job. 

Minoritetsældre og selvudpegede hjælpere præsenterer 

resultaterne af et større etnografisk studie af det kommunale 

ældreområde og formulerer en række konkrete anbefalinger 

til, hvordan selvudpegede hjælpere kan udgøre en vigtig 

komponent i fremtidens ældrepleje. Blandt andet skal de have 

adgang til nødvendige hjælpemidler og formel efteruddannelse, 

som de kan bruge i tiden efter pasningen, samt have oplyst navn 

og telefonnummer på deres kontaktperson hos de respektive 

kommuner. Basale mangler, der skal udbedres, før selvudpegede 

hjælpere kan afhjælpe manglen på varme hænder inden for 

området.

Gennem en række eksempler viser forfatterne, hvordan 

muslimske minoritetsfamilier organiserer ældrepleje i eget hjem 

– et valg, der skyldes, at de ældre ofte har ringe danskkundskaber 

samt forskellige kulturelle og religiøse præferencer, der er svære 

at tage højde for i den almindelige ældrepleje. Ved at takke ja til 

opgaven som selvudpeget hjælper ender døtre og svigerdøtre 

imidlertid ofte i et krydspres mellem familiens forventninger og 

et dansk arbejdsmarked, hvor ældrepleje i høj grad er et offentligt 

anliggende. 
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