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Man giver med den ene hånd og tager med den anden
Det blev til en Værdighedsmilliard
Partierne bag Finansloven har vedtaget den såkaldte værdighedsmilliard, og den skal selvfølgelig bruges.
Jeg kan godt forstå, at der blandt
ældrerådene er flere holdninger til
den. Kommunerne skal betale ca. 2,4 milliarder i
omprioriteringsbidrag, og den hidtidige ældremilliard er blevet en del af bloktilskuddet. Tiltag, der
giver nedskæringer i kommunerne – også på ældreområdet, hvilket stort set alle fra KL til ældreorganisationerne har peget på. Så er værdighedsmilliarden mest af alt et plaster? Bliver der midler til
udvikling og nye tiltag? Hvis det skal lykkes, er det
nødvendigt, at vi som ældreråd i hver eneste kommune er på vagt og gør alt, hvad vi kan, for at pengene bliver på ældreområdet.
Jeg vælger alligevel at glæde mig over Værdighedsmilliarden. Værdighedsmilliarden kræver at
kommunalpolitikerne beslutter en kommunal værdighedspolitik. Det, synes jeg, er godt. Vi har fra
DANSKE ÆLDREÅDs side flere gange drøftet
værdighed og etik på vores møder og konferencer.
Det er godt at alle – politikere, medarbejdere, ledere, ældreråd og andre organisationer - i 2016 får
lejlighed til lokalt at debattere værdighed. I finanslovsteksten står, at ældrerådene skal inddrages i
fastlæggelse af den lokale værdighedspolitik. Det
er så vidt jeg ved første gang, at vi direkte er
nævnt i en finanslovsaftale. Vi skal selvfølgelig og-

så inddrages i den efterfølgende udmøntning af
midlerne.
Vi har derfor valgt at sætte værdighedspolitik på
som ekstra punkt på til forårets temadage. Bestyrelse og sekretariat udarbejder et oplæg, som vil
blive forelagt til drøftelse på temadagene. FOA,
DSR og ÆldreSagen har udarbejdet et spændende oplæg, som vi selvfølgelig er bekendt med og
skæver til.
Det blev til en ommer - boligstøtten
Danskere med lave indkomster er berettigede til
boligstøtte. Regeringen finder, at omkostningerne
ved boligstøtten for pensionister er blevet for høje
og skal nedsættes. Finanslovsaftalen nævner ca.
90 millioner kroner i 2016 stigende til ca. 500 millioner kroner i 2020. Forudsætningen er, at kun en
mindre del af ældrebefolkningen rammes. ÆldreSagen har før Finanslovsforhandlingerne foretaget
beregninger, der viser, at betydeligt flere ældre,
end Regeringen forudsætter, vil blive ramt hårdt.
Så der er stor uenighed om tallene og gryende
usikkerhed hos ældre. Det kan man ikke være bekendt.

menshandleplan. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde havde som startskud til arbejdet indkaldt formænd fra flere end 30 organisationer til en
rundbordssamtale. Hver organisation havde et indlæg på fem minutter. Jeg fremførte blandt andet:

at en hurtig demensudredning er vigtig,

at der tidligt skal tages hånd om pårørende,
f.eks. med gode aflastningsmuligheder,

at det er vigtigt at omgivelserne har forståelse for den dementes situation,

at frivillige skal ”klædes godt på”

at de enkelte kommunalbestyrelser skal udarbejde specifikke handleplaner, som omfatter alle dele af indsatsen for at skabe et værdigt liv for den demente og dennes pårørende.
Der er indkaldt til nyt møde på embedsniveau i januar måned, så her tager Marianne Lundsgaard
over.
Med tak for gode oplevelser og givende samtaler i
det forløbne år vil jeg ønske jer alle en glædelig jul
og et godt nytår.
Bent Aa. Rasmussen
Formand
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Kommentar til Finanslovsaftalen om Værdighedspolitik:

Ældre-/seniorråd skal på banen to gange, når hver kommune skal vedtage sin værdighedspolitik
– og igen når pengene skal fordeles
Først skal Ældre-/seniorrådene inddrages, når kommunens politik om værdig
ældrepleje skal udarbejdes. Dernæst høres ældre-/seniorråd, inden kommunalbestyrelsen vedtager den endelige politik om værdigældrepleje.
Midlerne, der skal bruges til at understøtte en værdig ældrepleje, overføres til
kommunen i starten af 2016. Også hér skal ældre-/seniorrådene være parate
med gode råd til kommunalbestyrelsen, så midlerne kommer derhen, hvor behovet er størst.
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Formand Bent Aa. Rasmussen udtaler: ”Vi arbejdede konstruktivt i forhold til
udmøntning af Ældremilliarden. Lad os gå til opgaven med at formulere en
politik for værdig ældrepleje på samme måde, så vi udbygger det gode samarbejde med politikere og forvaltning.
”Helt personligt er jeg også stolt over, at vores hårde arbejde i Christiansborgs
mødelokaler har betydet, at ældrerådene nævnes i finanslovens aftaletekst”.

I Aftalen om Finanslov for 2016 side 7 og 8 fremgår det bl.a.:
”Værdighedspolitikken skal forholde sig til en række konkrete områder i relation til en værdig ældrepleje, herunder bl.a. livskvalitet, selvbestemmelse samt
mad og ernæring. Samtidig skal værdighedspolitikken tydeliggøre for de ældre
og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i den pågældende
kommune. I udarbejdelsen af værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen
sikre, at eksempelvis de lokale ældreråd, eventuelt øvrige relevante
parter, pårørende samt medarbejdere inddrages…..
Den første værdighedspolitik godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside i første halvår af 2016……
Med henblik på at sikre, at de afsatte midler kommer de ældre til gavn allerede
i 2016, fordeles midlerne mellem kommunerne fra starten af 2016….
Kommunerne skal i forbindelse med offentliggørelsen af værdighedspolitikken
i 2016 redegøre for, hvordan de arbejder med værdighedspolitikken, og hvordan de ekstra midler forudsættes anvendt i 2016…..
Det skal endvidere fremgå, at midlerne ligger udover de vedtagne budgetter
for 2016.”
Læs hele Aftale om Finanslov for 2016 ved at klikke her.
Pt. er et lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen sendt i høring, og
DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse arbejder med høringssvaret i disse dage.
Lovforslaget forventes at træde i kraft d. 1. marts 2016. Læs mere her.
DANSKE ÆLDRERÅDs temadage i uge 8 og 9 i 2016 sætter fokus på
arbejdet med at formulere hvilke emner, der kan indgå i kommunens værdighedspolitik, og hvilke indsatser dette kræver.
Læs mere på sidste side under ”Temadage og konferencer”
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Hvad er ÆldreForum, og hvad gør ÆldreForum?
Det stigende antal ældre - en ressource eller en byrde for samfundet?
I de senere år er der talt meget om det, vi kalder
”Det aldrende samfund”. Det har længe været på
vej, ikke kun i Danmark, men i resten af verden,
hvor den demografiske udvikling har meget ens
tendenser.

onen, er det kun en mindre del, der har brug for hjælp.

Antallet af over 65-årige i Danmark har rundet 1
million, og denne gruppe vil i de kommende år
være en af de hastigst voksende befolkningsgrupper. I 2040 vil de udgøre 25 pct. af befolkningen, og dermed vil hver 4. borger i Danmark
på det tidspunkt være over 65 år. Det kan for
nogle lyde overvældende og måske også
skræmmende – men egentlig kun hvis man har
et utidssvarende billede af ældre, som krumryggede, gamlinge med stok, der
alle har brug for hjemmehjælp, plejeboliger og megen anden hjælp og støtte.

Selv om det gode budskab er og længe har været, at vi alle lever længere, og
at helbredet og den fysiske formåen er bedre hos nuværende end hos tidligere
generationer, vokser træerne ikke ind i himlen. De fleste rammes på et eller
andet tidspunkt af sygdom og svækkelse. Derfor kommer vi ikke uden om, at
den stigende ældrebefolkning øger
trækket på både sociale ydelser og
sundhedsydelser. Men i stedet for at
se dette som en byrde, skal vi se det
som en udfordring til at tænke nyt.
Det kræver holdningsændringer –
både fra samfundets side og hos ældre selv.

Men sådan ser dagens ældrebefolkning ikke ud: Langt de fleste klarer sig selv
– og lidt til. Mange deltager i frivilligt arbejde, bl.a. ældrerådsarbejde, giver en
hjælpende hånd til børnefamilier, så deres tilværelse med to udearbejdende
forældre kan hænge sammen. Og så er der alle dem, som stadig er på arbejdsmarkedet. Dagens ældre bidrager med andre ord på mange måder til, at
samfundshjulet kører rundt.
Kun godt 40.000 af de over 65-årige er på plejehjem, og ca. 130.000 i denne
aldersgruppe modtager hjælp i hjemmet i større eller mindre omfang. Og heraf
tegner de 80-90-årige sig
for en betragtelig del.
Af Ove E. Dalsgaard, formand for ÆldreForum
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Grunden til, at vi er optaget af alle disse tal og fremskrivninger både i politiske
sammenhænge og i samfundsdebatten er, at denne store gruppes adfærd,
helbredstilstand osv., uundgåeligt påvirker samfundsudviklingen – på arbejdsmarkedet, boligmarkedet, i sundhedssystemet og også vores velfærdssystem.

Det, der kendetegner størsteparten
af de nye ældregenerationer, er flere
ressourcer pga. af bedre uddannelse, bedre helbred og bedre økonomi.
Derfor kan vi også stille krav til dem
om, at de på en række punkter tager
ansvar for deres eget liv.
En af vejene til at bevare uafhængighed og dermed udskyde behovet for

hjælp er, at vi hver især gør en indsats for at holde
os raske, sunde og rørige. Vi kender alle begrebet
KRAM, der står for Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Og så behøver jeg vist ikke tilføje mere. Når
man er rask og rørig, bestemmer man selv over sit
liv, og man har tit overskud til både at deltage i og
bidrage til samfundslivet. Det hjælper i høj grad til
at få regnestykket til at gå op.

Hvad er ÆldreForum, og hvordan arbejder vi?
ÆldreForum er et uafhængigt råd, der blev oprettet
i 1996, i øvrigt samme år som ældrerådene blev
lovpligtige i Danmark.
Rådet består dels af medlemmer, der er udpeget
personligt af ministeren, dels af medlemmer der
repræsenterer forskellige organisationer, KL, Danske regioner, ældreorganisationer, herunder DANSKE ÆLDRERÅD og et par ministerier.
ÆldreForum er søsat bl.a. med det formål at bidrage til at nuancere billedet af ældre og det at blive
ældre og til at synliggøre ældres ressourcer. Det
gør ÆldreForum bl.a. ved at videreformidle viden,
inspiration og debatskabende stof om tilværelsen
som ældre. Rådet iværksætter også i mindre omfang forskning og undersøgelser m.m.
Rådet skal se på ældres vilkår på alle livets områder: på arbejdsmarkedet, boligområdet, sundhedsområdet, det sociale område, trafikforhold, kultur,
frivilligt arbejde og meget andet – med andre ord
både forholdene for de friske ældre og ældre, som
har brug for hjælp. Det er en stor mundfuld og forskere, fagpersoner af mange slags, organisationer,
kommuner, ældreråd og mange flere inddrages
derfor løbende i rådets arbejde.
Rådets videreformidling af viden og inspiration
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m.m. sker gennem en række publikationer, som
bl.a. omhandler emner som ny aldringsforskning,
forholdet mellem generationer, sprog, omsorg for
svækkede ældre, ældre på arbejdsmarkedet, naturmedicin, kost, ældres seksualitet, psykisk sygdom
hos ældre, ældre etniske minoriteter, vedligeholdelse af køreevner og fornyelse af kørekort, frivilligt
arbejde og inspiration til fysisk aktivitet der forebygger sygdom og vedligeholder funktionsevnen.
Publikationerne, der er gratis, kan bestilles på ÆldreForums hjemmeside www.aeldreforum.dk, som
også indeholder nyheder.
Inspiration til hverdagen
At formidle ny viden til ældre selv og til fagprofessionelle som har med ældre at gøre, har ÆldreForum set som en vigtig opgave. Vi forsøger bl.a. at
videreformidle inspiration til, hvordan ældre selv
kan tage ansvar for deres liv, bl.a. ved at leve
sundt og holde sig i form og ved at vedligeholde
køreevnerne, så kørerkortet og dermed mobiliteten
bevares. Forebyggelses- og motionsprogrammer
har derfor stået højt på listen.
Senest har ÆldreForum udsendt to publikationer
om ældres mund- og tandsundhed for at skabe
større opmærksomhed om, hvor vigtigt det er, at
ældres mund og tænder får den rette pleje – den
ene publikation er rettet mod ældre og den anden

mod social- og sundhedspersonale. Rådet
har i samarbejde med Danske Seniorer også for nylig afholdt et idéseminar om boliger
til ældre, og i øjeblikket forberedes en publikation om den aldrende krop, som oplyser
om, hvad der er normale aldringstegn, og
hvilke symptomer man bør reagere på. En
julekalender med små lette øvelser bag
hver låge er også i år på vej til alle plejehjem og -centre.
Ældrerådene har bidraget til ÆldreForums
arbejde ved at afprøve deres respektive
kommuners hjemmesider og nogle digitale
selvbetjeningsløsninger for brugervenlighed. Dette samarbejde førte til rapporten
Det offentliges digitale kommunikation med ældre, som sammen med DANSKE ÆLDRERÅD blev udsendt i foråret 2015. Læs mere om undersøgelsen
ved at klikke her.
Myter, tabuer og opmærksomhed over for særlige grupper
Vi prøver også på forskellige måder at bidrage til at aflive myterne om ældreomsorgen og plejehjem. Det er oftest fejlene, vi hører om - de gode historier
om de mange plejehjem, som gør en stor indsats for at skabe et værdigt liv i
den del af tilværelsen, kniber det mere med. Det er både trist og et stort problem, at deres omdømme er så dårligt, at de fleste frygter at slutte deres dage
der.
På samme måde forsøger rådet at øge opmærksomheden om de grupper af
ældre, der har særlige vanskelige kår i det danske samfund, blandt andet ældre etniske minoriteter, som er en overset og sårbar gruppe. Et andet eksem5 | Nyhedsbrev december ’15

pel er overgreb mod ældre, som er et stort tabu. Også ældres seksualitet er
stadig tabuiseret, selv om der også her er sket en opblødning.
Ændring af holdninger til ældre og alderdom
Et vigtigt mål for rådet er at bidrage til et mere retvisende billede af ældre dvs. diversiteten blandt ældre, og dermed også holdningen til ældre.
Mange holdninger afspejler sig i sproget og skildringen af ældre – i den måde
ældre omtales på. ”de ældre” eller ”vore ældre” som er hyppige vendinger, signalerer, at ældre er en ensartet gruppe. Nyhedsindslag i medierne om ældre,
som ledsages af plejehjemsbeboere i kørestole, er jo også et helt forvrænget
billede af ældre, medmindre det netop drejer sig om plejehjemsbeboere. Den
slags fastgroede vendinger er svære at udrydde, men det går dog fremad.

Aldringsforskningen har netop i de senere år vist, at kronologisk alder er et
uanvendeligt pejlemærke. En veltrænet 80-årig kan således have en fysisk
formåen, der svarer til en inaktiv 30-årigs. Men denne form for viden afspejler
sig endnu ikke tilstrækkeligt i den måde, vi har indrettet vores samfund på.
Faste aldersgrænser, som vi i mange sammenhænge deler livet op i, er kunstige faser og skaber en forventning om, at bestemte former for adfærd er
knyttet til bestemte aldersfaser. Også den omfattende brug af kronologisk
alder, forstærker holdningen til og forventningen om, at livet nødvendigvis
ændrer sig, når man bliver gammel, og at høj alder i sig selv er et problem.
Alderen i sig selv bør med andre ord hverken have positiv eller negativ betydning for måden, ældre behandles på. Det enkelte menneske og dets potentialer bør tælle mere, og derfor f.eks. bør ingen afskedigelser, udelukkelse fra
operationer etc. ske alene pga. alder. Da mange ældre er langt bedre økonomisk stillet end f.eks. mange yngre, bør der også ses på generelle ældrerabatter, så der bliver bedre råd til at hjælpe de mindre privilegerede.
Vi skal gerne nå frem til, at alderdom ses som en fortsættelse af det liv, som
vi hidtil har levet – så vi hver især får lov til at bevare vores egen melodi, dvs.
får mulighed for at fastholde og videreføre de værdier, drømme og ønsker,
som har været livsindholdet i det liv, der er levet. Og hvis der bliver brug for
hjælp og støtte – med eller uden ny teknologi - så bør den gives med respekt
for dette livsindhold.
Den målsætning burde vores velfærdssamfund sagtens kunne leve op til.
Til slut vil jeg tilføje, at alle er velkomne til at komme med forslag til emner
eller initiativer, som ÆldreForum kan tage op.

Foto: © www.foto-arkiv.dk og Uffe Hagen Nielsen
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Folkebevægelsen mod Ensomhed er nu et år gammel – hvad er der nået?
Hvad er Folkebevægelsen mod Ensomhed?
Folkebevægelsen er en organiseret koordinationsgruppe, der består af forskellige deltagere, i alt 58.
Der er både store og små organisationer, som bl.a.
Kræftens Bekæmpelse, Højskolerne, BRF kredit,
KFUM spejderne, Frie Fagskoler, Ældre Sagen,
Mary Fonden, DANSKE ÆLDRERÅD, Københavns
Kommune og flere andre kommuner. Koordinationsgruppen er opdelt i en arbejdsgruppe og flere
forskellige underudvalg, som er emneinddelt f.eks.
Ældreudvalget, Ungeudvalget, Kommunikation/
presse-udvalget, Event- kampagneudvalget osv.

Hvordan definerer Folkebevægelsen ensomhed?
Ensomhed er en selvoplevet følelse, der opstår,
når ens relationer ikke modsvarer ens sociale behov. Du kan føle dig ensom, både når du er alene,
og når du er sammen med andre – uanset din alder
og livssituation. Man kan godt være alene uden at
være ensom. Det afhænger af den enkeltes sociale
behov, ensomhed er derfor en subjektiv størrelse.
Forskningen skelner mellem situationsbestemt, forbigående ensomhed og den langvarige eller tilbagevendende ensomhed.

Alle har tilsluttet sig kernefortællingen, formålet og
måden at organisere sig på og en definition på,
hvordan Folkebevægelsen betragter ensomhed.
Det er vist ikke set før i danmarkshistorien, at så
mange forskelligartede aktører er blevet enige om
en ensomhedsagenda, og er konkrete med så
mange ting.

Den situationsbestemte forbigående ensomhed er
kroppens signal om, at vi skal søge kontakt. Den
går som oftest over efter kort tid og er ikke alvorlig.
Den langvarige eller tilbagevendende ensomhed er
alvorlig og kan have store konsekvenser. Den kan
blive en ond cirkel, den kan blive farlig, når den begrænser. Når man ændrer adfærd, eller får vanskeligere ved at være sammen med andre, fordi man
tror, at man ikke har noget at tilbyde. Ensomhed
ødelægger ikke bare livskvaliteten, men kan også
være direkte skadelig for helbredet.

Folkebevægelsen handler først og fremmest om at
sætte fokus på ensomhed, nedbryde tabuet og pege på, hvad hver især kan gøre for at bekæmpe
ensomhed. At blive frivillig eller støtte de deltagende organisationer, er blot et par eksempler på ting,
man kan gøre. Det handler primært om at sætte
fokus på problemet og få danskerne til både at
hjælpe og søge hjælp.
Af Hanne Vedersø, næstformand i DANSKE ÆLDRERÅD
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Hvad kan der gøres – og hvad er der gjort i Folkebevægelsen?
Den 23.oktober 2015 fyldte Folkebevægelsen 1 år.
Stort tillykke - et kæmpe hurra! For ét år siden blev
det første møde afholdt, og Folkebevægelsen er
allerede på dette første år kommet længere, end
deltagerne på dette møde troede muligt.

Folkebevægelsen har holdt 11 koordinationsgruppemøder og 16 møder i Arbejdsgruppen, samt et
utal af møder i de forskellige udvalg, som er nedsat
undervejs, med beslutning om hvilke tiltag der kan
gøres sammen.
Invitationer er delt med hinanden til egne arrangementer såsom Ensomme Gamles Værns konference i maj “Forstå ensomhed - ny viden, nye veje”;
Frivillig Centre&Selvhjælp Danmarks provokerende
foredrag om mænd og stress, Institut for Folkesundheds bogudgivelses-reception, House of Corrs
releaseparty i oktober og senest Det Sociale Net-

værks topmøde-invitation samt mange andre spændende arrangementer og
foredrag.
Ikke mindst fik Folkebevægelsen med DRs temauge i uge 17 fokus på ensomhed og taget det første store skridt mod aftabuisering. Mange af Folkebevægelsens deltagere fik vist gode cases i programmer, og Blachman fik samlet
Danmark, som kun han kan gøre - overraskende uden at støde mange fra sig.
Kronprinsessen nævnte Folkebevægelsen som et vigtigt initiativ i et længere
interview om hendes eget engagement i emnet og arbejde i Mary Fonden.
Folkebevægelsens egen event “Kontakt dine nærmeste” gik efter omstændighederne nogenlunde godt. Mange lavede egne aktiviteter: BRFkredit spiste
frokost med dækkeservietter om “Ræk ud”; Ældrehuset lavede event med
Cykling uden Alder, Unge-udvalget producerede Reach-out cards, hvor Højskolerne var på gaden og give udfordringerne videre; Københavns Kommune
gav 10.000 pleje-personaler informationsmaterialer og badges med “Sig goddag til din nabo”, så der hele ugen var fokus på at styrke dialogen og gøre en
ekstra indsats i forhold til ældre borgeres ensomhed; Ældre Sagen udrullede
deres kampagne “Sammen med” baseret på konkrete cases, hvor tre mennesker havde søgt fællesskaber som værn mod ensomheden; Frie Fagskoler var
på Dr. Louises Bro ved DRs samtalesofa og dele Event-flyeren ud; og mange
andre havde gode og dejlige aktiviteter.
Folkebevægelsen på internettet
Folkebevægelsen har udviklet en hjemmeside med
søgeportal og informationer, klik her.
Og en facebookside med 3.612 følgere og minimum
to opslag hver uge, klik her.

8 | Nyhedsbrev december ’15

På Folkemødet på
Bornholm i juni måned stod lørdagen i
ensomhedens tegn i
Ældre Sagens telt
med hele formiddagen afsat til Folkebe-

vægelsen med oplæg og debat - blandt andre med deltagelse af Blachman og
en masse deltagere fra de forskellige organisationer med “Jeg er en del af Folkebevægelsen”-klistermærker sat på bluser og trøjer.
Hvad har DANSKE ÆLDRERÅD specifikt arbejdet med i Folkebevægelsen?
Næstformand Hanne Vedersø:

har deltaget i 10 af de 11 afholdte Koordinationsgruppemøder,

har været medlem af Ældreudvalget og af Folkemødeudvalget og har
deltaget i alle møderne.

har tidligere orienteret om Folkebevægelsen i mail-service til alle ældreråd i Danmark og med særskilt mail i forbindelse med eventen ”Kontakt
dine nærmeste” i uge 17.

har deltaget i Folkemødet på Bornholm, været på speakers corner og
fortalt om Folkebevægelsen.
DANSKE ÆLDRERÅD bakker således op om arbejdet i Folkebevægelsen og
tager gerne emnet op ved enhver relevant lejlighed.
DANSKE ÆLDRERÅD vil endvidere gerne slå et slag for ”Hvad kan du
selv gøre for at bekæmpe ensomhed?”
Hvis du føler dig ensom:

Så sig ordet højt, helst til en anden. Det er lettere at gøre noget ved et
problem, når man kalder det ved rigtigt navn.

Saml mod til at gøre noget ved det. For det kræver et kæmpe mod at
skulle opsøge mennesker og hjælp, når man er ude af vanen med det.
Til gengæld er du den eneste, der kan gøre det for sig selv.

Tag kontakt til et menneske i dit netværk, der virker rar. Eller til en organisation med et tilbud, du synes om. Brug modet og find tilliden frem.

Hvis du vil hjælpe andre:

Tal om ensomhed. Fortæl det du nu ved: At ensomhed er en naturlig
følelse, men at det hos mange desværre bider sig fast og bliver farligt.
På den måde lærer de, der føler sig ensomme, at de ikke er alene om
det. Men også at de skal gøre noget ved det for at ændre deres situation.

Gør en indsats for at se de mennesker, der er omkring dig. Kig dem i
øjnene og hils, for på den måde får ingen lov til at føle sig usynlig.

Gør de grupper og fællesskaber, du indgår i mere åbne. Invitér en kollega med ned til frokost. Hils på de nye – og de stille.

Tag initiativ til nye relationer. Byd din nabo på kaffe, invitér et par stykker
fra fodboldholdet med hjem, eller sæt dig og slå en sludder af med den
ældre dame på bænken.

Bliv frivillig. Der er rigtig mange tilbud, der hjælper mennesker, der føler
sig ensomme. Og som frivillig i et af de tilbud, kan du være med til at gøre en forskel. Samtidig kan dét at være frivillig styrke dit eget netværk.

Vær venligt vedholdende. Når man har følt sig ensom længe, kan det
være overvældende pludselig at blive set og inviteret ind. Derfor vil en
del sige ”nej tak”. Det skal du respektere. Men det betyder ikke, at du
ikke skal prøve igen. Det tager tid at få tillid.

spørge og undersøge på. Og Folkebevægelsen skal mødes til stor konference
i efteråret og erfaringsudveksle, og de skal blive klogere på ensomhed, best
practices, nye fællesskaber og meget mere. Arbejdet er allerede i gang.
Folkebevægelsen mod Ensomhed er virkelig et bevis på, at 2+2 kan give 5.

Hvad sker der fremover?
DANSKE ÆLDRERÅD fortsætter arbejdet, både i Koordinationsgruppen, i Ældreudvalget og i et nyt nedsat udvalg om Ensomhed og sygdom/livsændrende
begivenheder. Der har allerede været flere møder, siden Folkebevægelsen
startede arbejdet igen efter sommerferien, og flere er allerede planlagt.
Overordnet set har Folkebevægelsen besluttet, at i 2016 skal man samle alle
danskere om måltider og fællesskaber i uge 17. Folkebevægelsen skal undersøge og måle på ensomhedens udbredelse og påvirke fremtidens måde at
Foto: © www.foto-arkiv.dk og Peter Skaarup
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Projekter og publikationer
KL’s sundhedsudspil – Sammen om sundhed
I oktober kom KL´s sundhedsudspil ”Sammen om sundhed”. Med udspillet sætter KL fokus på, at en investering i det nære sundhedsvæsen er vejen frem for at
forbedre det samlede sundhedsvæsen. KL’s 41 anbefalinger og udfordringer er et indspark til det udvalgsarbejde om en plan for et styrket nært og sammenhængende sundhedsvæsen, som regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt i forbindelse med årets økonomiaftaler.
Udspillet har fokus på sundhedsindsatsen som løses i samspil mellem kommuner, regioner og praksissektoren. Skal vi have et sundhedsvæsen i verdensklasse, påpeger KL, at det kræver en ny balance hvor forebyggelse, rehabilitering, diagnostik,
behandling og pleje vægtes ligeligt og ses som en
del af et samlet behandlingsforløb. Der skal være
fokus på forløb frem for den enkelte indsats. Kommunerne er klar til at løfte deres del af opgaven.
Dog er kommunernes udgangspunkt for at løse
opgaven vidt forskellig. KL mener, der skal tages
udgangspunkt i denne forskellighed, og at den skal
anerkendes som et vilkår i opgaveløsningen. KL
holder fokus på borgernes nærmiljø og viser med
udspillet, hvilke gevinster der kan være forbundet
med at styrke sundhedsopgaverne i borgerens
nærmiljø.
Almenmedicinske problemer håndteret i det
nære
Med den nye sygehusstruktur, der skal være implementeret i 2020, vil 25 pct. af befolkningen få mere
end 30 km. til nærmeste sygehus med fælles akutmodtagelse. Det rammer især ældre borgere og
borgere bosat på øerne og i land- og yderkommu-

nerne. Men også andre funktioner vil blive centraliseret. Dermed får borgere længere afstand til andre sygehusfunktioner, f.eks. ambulatoriefunktioner, som i kraft af den nye sygehusstruktur, bliver
samlet på færre sygehuse. Det bliver en udfordring
særligt for ældre, og for de borgere der jævnligt
skal til kontrol på et ambulatorium. Almenmedicinske problemer skal håndteres i det nære, så det er
muligt at undgå, at borgere, der mere hensigtsmæssigt kan behandles i det nære sundhedsvæsen, ikke fylder de nye ambulatorier og sengeafsnit, når den nye sygehusstruktur er implementeret.
Der er behov for en plan for, hvad kommunerne
skal løfte. I udspillet peger KL på, hvad der skal til
for at fastholde og udbygge et sundhedsvæsen i
verdensklasse. Et sundhedsvæsen, hvor en stærk
primærsektor er en forudsætning for:




Af Jeannette Frandsen, studentermedhjælp, DANSKE ÆLDRERÅD
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at borgerne får en god og rettidig behandling,
der betyder, at de kan fortsætte med deres
hverdagsliv, så godt som muligt.
at sygehusene ikke sander til i almenmedicinske problemstillinger, som burde være håndteret andetsteds.

Udfordringer og anbefalinger
I udspillets kapitel fire er der fokus på en værdig
behandling til ældre borgere. KL skriver, at kommunerne har en målsætning om, ældre medicinske
patienter inden 2020, skal have den fornødne pleje,
rehabilitering og behandling lokalt, for at undgå
unødige indlæggelser, både til gavn for borgeren
og samfundsøkonomien.
Gennem de senere år har kommunerne styrket de
sundhedsfaglige indsatser i ældreplejen, men der
findes fortsat barrierer for at sikre borgerne et sammenhængende forløb. Barriererne er f.eks. manglende deling af data mellem sektorerne, hvilket begrænser vidensdeling og dermed mulighed for at
agere akut på en ændret tilstand, hos især ældre,
og manglende lægebetjening af borgere i akutfunktioner i kommunerne, hvilket kan afstedkomme
unødige indlæggelser, da sygeplejerskerne mangler lægefaglig backup.
KL har otte anbefalinger til området, heriblandt at
regeringen i den kommende plan for det nære
sundhedsvæsen, løfter kvaliteten af arbejdet med
den ældremedicinske patient, ved at udstikke hvilke opgaver der skal varetages i det nære sundhedsvæsen, samt hvilke kompetencer kommunerne skal råde over.

Ældre bedst til Digital Post
Foto: © www.foto-arkiv.dk og Gitte Lauritsen "Julesprællemand"

Kapitel syv i sundhedsudspillet omhandler tryghed
for demente og deres pårørende. Det er kommunernes ønske, at mennesker med demens modtager den rette støtte, der involverer de pårørende
mest muligt. KL ser barrierer på området, der kan
sikre, at borgere med demens får et sammenhængende forløb. Der er bl.a. manglende fokus på opsporing af demens i kommunerne og almen praksis, samt manglende ressourcer til udredning og
opfølgning af borgere med demens. Derfor anbefaler KL, at regeringen i den annoncerede handlingsplan for demens giver et nationalt løft til demensindsatsen. Derved kan det f.eks. sikres, at kommunerne kan styrke kompetencerne blandt det kommunale pleje- og træningspersonale – det gælder kompetencer til opsporing
af tidlige tegn på demens, såvel som styrkede kompetencer til pleje og rehabilitering.

Et år efter, at det er blevet obligatorisk at modtage post fra det offentligt digitalt, viser nye tal fra Digitaliseringsstyrelsen, at borgere i aldersgruppen 6574 år er bedst til at anvende Digital Post. 80 procent af borgerne i aldersgruppen 65-74 år er nu tilmeldt ordningen Digital Post. Af de tilmeldte har
1,9 procent af dem modtaget Digital Post inden for de seneste seks måneder, men har ikke været logget ind i perioden eller haft besøg via en læseadgang.
Anderledes ser det ud for gruppen af 15-24 årige, hvor 10,7 procent af de
tilmeldte, har modtaget Digital Post inden for de seneste seks måneder,
men ikke været logget ind i perioden eller haft besøg via læseadgang. Mens
det for alle danskere tilmeldt Digital Post, er 4,2 pct. der ikke har tjekket deres post det seneste halve år. Dermed er ældre borgere de bedste, når det
komme til at tjekke den digitale post.
Den positive udvikling, ses også ved de digitale selvbetjeningsløsninger.
Hos Udbetaling Danmark bliver selvbetjeningsløsninger, der er knyttet til
pensionsudbetalinger, også anvendt i stor grad. 94 procent søger via digital
selvbetjeningsløsning om folkepension, mens 95 procent selv ordner ændringer i deres pension via nettet.

Se KL’s 41 anbefalinger og udfordringer ved at klikke her.
Digitaliseringsstyrelsens nyeste opgørelse over danskernes brug af Digital
Post (ultimo september 2015) viser, at:





4,3 mio. danskere er tilmeldt Digital Post.

4,2 pct. af de danskere, der er tilmeldt Digital Post, har ikke tjekket deres
post det seneste halve år.
 Ca. 0,5 mio. borgere i alderen 65-74 år er tilmeldt Digital Post. Det svarer til 80 pct. af alle borgere i aldersgruppen.
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1,9 pct. af de tilmeldte i alderen 65-74 år har modtaget Digital Post indenfor de seneste 6 måneder, men har ikke været logget ind i perioden eller
haft besøg via en læseadgang.
 I alt er 716.219 borgere mellem 15 og 24 år tilmeldt Digital Post.
 Af de tilmeldte i denne aldersgruppe har 10,7 pct. modtaget Digital Post
indenfor de seneste 6 måneder, men har ikke været logget ind i perioden
eller haft besøg via en læseadgang.

Forskel i kommuners serviceniveau og produktivitet på ældreområdet
KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og
Regioners Analyse og Forskning) har netop opdateret en analyse om service og produktivitet på
ældreområdet.
KORA udarbejdede i 2013 analysen ”Kommunale
serviceniveauer og produktivitet” på basis af kommunale udgifts- og serviceindikatorer for 20092011. Analysen viste, at der var betydelige forskelle
i kommunernes serviceniveau og produktivitet. Det
fremgik, at blandt andet Holbæk, Køge, Næstved
og Slagelse kommune havde potentiale for produktionsgevinst på ældreområdet. Ifølge modelberegningerne viste det sig, at det var muligt for kommunerne at hente gevinsterne ved at lære af deres
respektive forbilleder, og især hvis kommunerne
søger disse forbilleder i kommuner, de normalt ikke
sammenligner sig med.
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I de fire kommuners videre arbejde med at udvikle
service og produktivitet på ældreområdet har de
ønsket at få opdateret delanalysen på ældreområdet med tal fra 2012 og 2013. Den opdaterede analyse er baseret på udgifter og service på ældreområdet i 2012-2013, og den giver stort set samme
resultater som tidligere. Analysen peger på, at Køge Kommune er den af de fire kommuner, der fremstår med det største produktivitetspotentiale. Men
Næstved og Slagelse – og i lidt mindre udstrækning Holbæk – har ifølge modelberegningerne også
mulighed for at øge produktiviteten ved at lære af
andre kommuners måde at organisere og levere
service på ældreområdet.
Undersøgelsen bygger på en benchmarking af nationalt tilgængelige indikatorer for service og produktivitet på ældreområdet. Der indgår en indikator for

kommunernes udgifter på området og i alt syv indikatorer for kommunal service på ældreområdet:

indskrevne i pleje- og ældreboliger,

personalenormering,

modtagere af hjemmehjælp,

visiterede hjemmehjælpstimer,

forebyggende hjemmebesøg,

genindlæggelser for forebyggelige diagnoser,

ventetid til plejebolig.
Læs KORA’s rapport, ”Service og produktivitet på
ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune” her.

Danskerne giver en million frivilligtimer om dagen
Nye tal fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde viser, at danskere deltager i frivilligt arbejde en million timer hver dag året rundt – det kan være i idrætsklubber,
skolebestyrelser, krisecentre, lektiecaféer, madklubber for flygtninge, musikfestivaller mv.
Center for Frivilligt Socialt Arbejdes netop udsendte
Frivilligrapport viser, at fire ud af 10 danskere inden
for det seneste år har været engageret i frivilligt arbejde, mens syv ud af 10 har deltaget i frivilligt arbejde
inden for de seneste fem år. Antallet af timer danskerne bruger på frivilligt arbejde er på to år steget fra 350
til 365 millioner timer. Rapporten dokumenter også, at
der ikke er flere personer, der udfører frivilligt arbejde,
men at de frivillige er blevet mere flittige og engagerer
sig på flere områder end tidligere.
Hvorfor deltager danskerne i frivilligt arbejde?
At hjælpe andre står allerøverst på listen over grunde
til, at danskerne deltager i frivilligt arbejde. Modsat er
muligheden for at forbedre sit CV og jobmuligheder
kun vigtig for ganske få frivillige, ofte unge. For seks
ud af 10 frivillige er muligheden for at indgå i et aktivt
fællesskab også en betydningsfuld grund til, at de er
engageret i frivilligt arbejde.

ger frivillige i kommunale aktiviteter, hvilket er tæt på
en fordobling på kun 4 år. I 2014 indtænker mere end
hver anden kommune foreningerne, når de udvikler
kommunale politikker og handleplaner på især velfærdsområdet, mod kun hver femte kommune i 2012.





De seneste år har kommunerne afsat markant flere
ressourcer til deres interne arbejde med det frivillige
område. Blandt de kommuner, der har deltaget i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes undersøgelse er fx
antallet af kommunale fuldtidsstillinger steget med
knap 40 % mellem 2012 og 2014. I gennemsnit betyder det en stigning fra 2,4 fuldtidsstillinger i 2012 til 3,3
fuldtidsstillinger pr. kommune.
Find hele rapporten ved at klikke her.









Markant øget kommunal prioritering
Tal fra Frivilligrapporten viser, at foreningerne har fået
flere brugere. Derudover fortæller mere end halvdelen
af foreningerne, at kommunerne i stærkt stigende grad
efterspørger foreningernes engagement i tilbud og
projekter.



42 % af danskerne er frivillige i 2014
De frivillige giver 365 millioner timer
om året
Ældre og unge bruger mere tid på
frivilligt arbejde end andre aldersgrupper
Kun 10 % af unge på kontanthjælp
deltager i frivilligt arbejde
Mænd og kvinder er nu lige frivillige
6 ud af 10 frivillige lægger vægt på
fællesskab i deres frivillige engagement
Foreningerne har fordoblet antallet af
brugere siden 2012
Mere end halvdelen af foreningerne
oplever øget kommunal interesse
3 ud af 4 kommuner har øget samarbejdet med frivillige sociale foreninger
72 % af kommunerne inddrager frivillige i egne kommunale aktiviteter
mod 41 % i 2012

Kilde: Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapporten 2014. Center for Frivilligt Socialt
Arbejde

Frivilligrapporten viser også, at tre ud fire kommuner,
der har deltaget i undersøgelsen, systematisk inddra13 | Nyhedsbrev december ’15

Udvalgte tal fra rapporten

Foto: © www.foto-arkiv.dk

Ældrerådene spørger

Svaret er, at der kun findes krav om, at vedtægten for rådet skal ændres, så
navnet på rådet fremgår korrekt. Det betyder i praksis, at kommunalbestyrelsen skal være enig med rådet om navneændringen. Ingen andre juridiske regler skal følges.
Det kan oplyses, at en del ældreråd (ca. 18) har skiftet navn til seniorråd, og
nogle af disse for at undgå forveksling med ÆldreSagen. Der er imidlertid opstået en ret stor pensionistorganisation, som hedder 'Danske Seniorer'. Organisationen opstod i 2013 efter en fusion mellem Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke. Dermed kan det ikke garanteres, at et råd, som benævnes seniorråd fremover ville undgå forveksling med andre pensionistorganisationer.
Har DANSKE ÆLDRERÅD noget materiale om ældre-/seniorråds opgaver?
Jeg skal bruge slides, der kan vises på en projektor. Har DANSKE ÆLDRERÅD noget materiale, som jeg kan bruge?
Ja, DANSKE ÆLDRERÅD har udarbejdet PowerPoint-materiale, som handler
om,
 ældre-/seniorråds opgaver
 hvad arbejdet i ældre-/seniorrådet går ud på



valg til ældreråd, der gennemføres som fremmødevalg eller som brevvalg.

Du kan se de 13 forskellige slides på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside,
klik her.
Af Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD
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Det er ofte en god idé at supplere sit oplæg ved at fortælle, hvordan dit ældre-/
seniorråd behandler en eller to konkrete sager. Det kan være:



Kvalitetsstandarden vedrørende hjemmehjælp: Fortæl hvad den går ud på,
og hvor rådet synes, der er gode og dårlige ting i den. Fortæl om jeres sagsbehandling i rådet, og hvad der sker med kvalitetsstandarden, efter jeres høringssvar er afgivet.
 Når kommunen eller embedslægen har været på kontrolbesøg på et plejecenter udarbejdes en rapport, som sendes i høring til ældrerådet. Fortæl om
typiske klagepunkter i rapporterne. Hvordan behandles rapporterne i rådet og
hvordan skrives høringssvaret – fortæl, fortæl.
Hvis du skal bruge PowerPoint-materialet, kan du skrive en mail til sekretariatet, dn@danske-aeldreraad.dk

Foto: © www. foto-arkiv.dk og Nick Landbo "Nytårsfyrværkeri 2006/2007"

Kan ældrerådet skifte navn til seniorrådet?
Er der formelle regler, som forhindrer ældrerådet i at ændre sit navn til XX
Kommunes Seniorråd?

Temadage og konferencer
Temadage om nye regler for rehabilitering, forebyggelse,
pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen
I 2015 er udarbejdet nye vejledninger om rehabiliteringsforløb og
om forebyggende hjemmebesøg. Serviceloven og nogle af dens
bekendtgørelser er ændret til, at borgerne får mere ensartede
vilkår. De nye regler præsenteres på temadagen. Vejledningernes syn på pårørendes opgaver gennemgås, og kommunale repræsentanter fra ældreområdet præsenterer deres kommunes
praksis indenfor området rehabilitering og forebyggende hjemmebesøg. Et væsentligt emne er værdighedspolitik, som ældre-/
seniorråd mindst to gange skal behandle inden politikken vedtages i kommunen. Når en politik skal omsættes til kommunal
praksis, skal konkrete forslag på bordet. Det sættes der også
fokus på.
Program og tilmelding bliver sendt ud inden d. 18. december.
Se datoer og steder i kalenderen til højre.
Ældrepolitisk konference
DANSKE ÆLDRERÅD holder ældrepolitisk konference om ”Når
sundheden flytter ind i kommunen” d. 3. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand. D. 2. maj holder DANSKE ÆLDRERÅD repræsentantskabsmøde samme sted.
Program for konferencen udsendes medio februar.

Sekretariatet holder julelukket fra
fredag d. 18. december kl. 12.00.
Vi er tilbage mandag d. 4. januar 2016.

Glædelig jul og godt nytår!
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DANSKE ÆLDRERÅDs Aktivitetskalender 2016
Bestyrelsesmøde i Odense
28. januar
Temadage om nye regler (læs mere i artiklen til venstre)
22. februar - Comwell Middelfart
23. februar - Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg
25. februar - Skydepavillonen, Aalborg
29. februar - Nordsjællands KonferenceCenter, Allerød
2. marts - Næstved Vandrehjem
Bestyrelsesmøde i Odense
30. marts
Repræsentantskabsmøde i Nyborg
2. maj
Ældrepolitisk konference i Nyborg:
"Når Sundheden flytter ind i kommunen"
3. maj
Bestyrelsesmøde i Odense
26. maj
Bestyrelsesseminar i Nyborg
17. - 18. august
Formands-/næstformandsmøder
Uge 34 + 35
Temadage om "Valg til ældre-/seniorråd i 2017: Samarbejde, planlægning og rekruttering af kandidater"
Uge 40 + 41
Bestyrelsesmøde i Odense
27. oktober
Vingsted-konference 2016 (tema ikke fastlagt)
9. november

Jernbane Allé 54, 3. th.
2720 Vanløse
Tlf. 3877 0160
info@danske-aeldreraad.dk
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