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NYHEDSBREV 3, 2015 

Nyt fra Christiansborg 

Efter regeringsdannelsen var vi i 

DANSKE ÆLDRERÅD usikre på, om 

vi som ældreråd skulle blive i Social - 

og Indenrigsministeriet, eller om vi 

fremover skulle høre til i Sundheds- 

og Ældreministeriet. I dag ved vi, at 

alt vedrørende ældre er flyttet til Sundheds- og Æl-

dreministeriet, herunder Ældreforum, det tidligere æl-

drekontor i Socialministeriet og de dele af Socialsty-

relsen, der vedrører ældre. Derfor er det vigtigt, at vi i 

august var til møde med sundheds- og ældreminister 

Sofie Løhde. Et "hilse på møde", men vi fik bl.a. for-

talt om ældrerådenes betydning. Vi understregede 

selvfølgelig, at ældreråd er folkevalgte, og i kommu-

nerne skal høres i alle beslutninger, der vedrører os 

ældre. Det er mit indtryk, at ministeren har et godt og 

positivt kendskab til ældrerådene. Vi drøftede forskel-

lige emner f.eks, problemstillinger i forbindelse med 

overgangen fra hospital til hjem, digitalisering, værdig 

ældrepleje, velfærdsteknologi, demens og ensomhed. 

Jeg fremførte vores ønske om en større bevilling til 

DANSKE ÆLDRERÅD, så vi kan styrke ældrerådene 

på det sundhedspolitiske område. Vi har sideløbende 

anmodet partiernes ældre- og  sundhedspolitiske ord-

førere om et møde, da vi vil være sikre på, at alle par-

tier kender vores holdninger og vores behov for en 

styrket sundhedsfaglig profil. Mange af ordførerne er 

nye, så der skal etableres en kontakt. 

Nyt fra bestyrelsen 

Regionsældrerådene har fulgt op på repræsentant-

skabets beslutning og valgt Anker Andersen, formand 

for regionsældrerådet i Region Midtjylland som obser-

vatør til DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Merete 

Helgens fra Region Syddanmark er stedfortræder. 

Bestyrelsen har i august holdt 2-dages seminar og 

bestyrelsesmøde i Nyborg. På mødet drøftede besty-

relsen bl.a. holdninger til aktuelle ældrepolitiske te-

maer. Bestyrelsen har tradition for at invitere en gæst  

som taler - i år Thomas Adelskov, borgmester i Ods-

herred Kommune og formand for KLs social- 

og sundhedsudvalg. Thomas Adelskov holdt et 

spændende oplæg om kommunale udfordringer set 

fra borgmesterstolen. 

 

Ældreråd valgt som best practice 

Et internationalt forskningsprojekt ved navn MOPACT 

har opregnet, at der findes 88 ældrerådslignende initi-

ativer rundt omkring i Europa. Disse har dog ikke en 

national lovgivning bag sig og er ikke folkevalgte som 

ældreråd i Danmark. Forskerne har derfor valgt 

”ældreråd i Danmark” som ”best practice” blandt de 

mange initiativer. Vi kan sammen med politikere i  

kommuner og på Christiansborg være stolte af, at 

Danmark regnes for det bedste land til borgerinddra-

gelse. Vi kan som ældrerådsmedlemmer være stolte 

af at være nerven i denne borgerinddragelse – det 

forpligter. Vores model passer til Danmark og kan 

ikke kopieres. Men vi kan inspirere andre til modeller 

tilpasset deres kultur og samfund. 
 
Kontrol og tillid 

Jeg hører ofte, at personalet bruger alt for megen tid 

på registrering, dokumentation og kontrol og at det 

var bedre hvis tiden i stedet blev brugt på "varme 

hænder". Erling Tiedemann, årets modtager af Æld-

rerådenes Hæderspris, har i Kristeligt Dagblad haft et 

indlæg om emnet. Han skriver bl.a.: ”Vi kan ikke byg-

ge kun på tillid, og kontrol alene gør det heller ikke. 

Etisk set kan de ikke undvære hinanden - og vi ikke 

dem. I lang tid kan det gå godt uden kontrol. Medar-

bejderne er  

dygtige og har tillid til, at alle vil det bedste og gør det 

rigtige. Så kommer der et par svigt, og omgående 

kommer der ønsker om mere kontrol. Jeg synes, det 

hele tiden gælder om at finde "den gyldne middelvej". 
 
Jeg synes Erling Tidemanns ord maner til eftertanke. 
 
Bent Aa. Rasmussen 
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Vidste du, at det kun er omtrent ti procent af alle med handicap, som bli-

ver født med det? Resten får en funktionsnedsættelse senere i livet. Det 

er et faktum, der overrasker mange. Jeg ynder at nævne det, hvis jeg 

møder mennesker, der ikke kan se, hvorfor det er så vigtigt, at menne-

sker med handicap har de samme muligheder som alle andre. Menne-

sker med handicap er os alle sammen, og vi kan alle få et handicap i 

løbet af livet.  

 

Fordi vi får handicap i løbet af livet, er det også blandt ældre menne-

sker, at flest har et handicap. Alderdom eller handicap er måske ikke 

noget man tænker over, når man har travlt med sit familieliv, arbejde, 

fritidsinteresser og måske tillidshverv. Men lige pludselig ændrer livsvil-

kårene sig på grund af sygdom, en ulykke eller simpelthen fordi vi har 

set solen stå op og gå ned mange gange. Og før eller siden bliver vi alle 

funktionsnedsatte i forhold til vores tidligere formåen.  

 

I Danmark har vi tradition for at forsøge at skabe lige muligheder for 

mennesker – uanset handicap. Traditionelt har dansk handicappolitik 

bestået af de fire grundprincipper: Ligebehandling, kompensation, sek-

toransvarlighed og solidaritet. Men selv om vi forsøger at give menne-

sker med handicap samme gode muligheder som alle andre, er der er et 

stykke vej fra principper til praksis. Derfor kom FN’s handicapkonvention 

til i 2009 med sit mere rettighedsbaserede perspektiv.  

 

Det perspektiv bruger vi til at skubbe på forbedringer, der ikke bare an-

går folk med et handicap. For hvor kørestolen kommer lettere frem, gæl-

der det samme for barnevognen eller rollatoren. Og vi har i sidste ende 

alle glæde af eksempelvis inkluderende undervisning, niveaufri adgang 

og et fordomsfrit system, der ser bidrag i stedet for alder eller handicap. 

Det er nogle af de store mål, vi arbejder for i Det Centrale Handicapråd. 

 

Hvem er vi, og hvordan arbejder vi? 

Hvordan gør vi så det? Jo, vores formelle opgave er at rådgive regerin-

gen, Folketinget og andre om handicap og at være dialogforum for cen-

trale organisationer på handicapområdet. Vi skal tage temperaturen på 

samfundsudviklingen i lyset af FN’s handicapkonvention og sætte fokus 

på udvalgte aspekter af konventionen som inklusion, tilgængelighed og 

bekæmpelse af fordomme. 

Det Centrale Handicapråd - hvem er vi? 

 

Af : Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd  
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Vi blev etableret tilbage i 1980 men 

fik ny sammensætning i 2011, hvor 

jeg blev udpeget som formand. Hidtil 

havde rådet haft tidligere ministre 

som formænd, men Socialministeriet 

ønskede en ny sammensætning af 

rådet og en ny profil på formandspo-

sten. Det var en udfordring, jeg ikke 

kunne sige nej til. Jeg er HR-direktør 

med ledelses- og udviklingserfaring fra virksomheder og har engageret 

mig i socialt arbejde på områder, der betyder meget for mig som genfor-

ening af flygtningefamilier og rehabilitering af etniske kvinder, som har 

været udsat for vold eller tvangsægteskab. I de sidste fem år har jeg 

kastet mig ud i opgaven og har lært meget om handicap. Blandt andet 

takket være de dygtige medlemmer af rådet.   

 

De 16 medlemmer af rådet repræsenterer en bred række organisationer 

fra handicaporganisationer, arbejdsmarkedets parter, Danske Regioner 

og KL, over eksperter i pædagogik, it og tilgængelighed til boligselska-

berne. De fleste medlemmer er indstillet af organisationerne, og alle bli-

ver udpeget af socialministeren.  

 

Vi er et stort råd med en meget bred sammensætning. Den udnytter vi 

til at arbejde tematisk og sætte ind der, hvor vi kan gøre en forskel i 

kraft af vores mange forskellige baggrunde. Vi søger altid samarbejds-

partnere og har for eksempel været med til et projekt om inklusion i fol-

keskolen i samarbejde med forældreorganisationen Skole og Forældre.  

Vi iværksætter også undersøgelser, når vi synes, der mangler viden på 

et bestemt område. Blandt andet har vi for nyligt undersøgt samarbejdet 

mellem borgere og sagsbehandlere i kommunerne. Den undersøgelse 

blev til, fordi vi for et par år siden dokumenterede at et alarmerende højt 

antal med handicap ikke har tillid til, at deres sager bliver behandlet kor-

rekt i kommunerne. Men for at finde ud af hvorfor tilliden er så lav, måtte 

vi grave et spadestik dybere. Det viser sig desværre, at borgerne ople-

ver, at de professionelle mangler indsigt i deres oplevelser og viden om 

deres liv og handicap. Det handler ikke bare om, at man ikke får, hvad 

man ønsker sig, og det fylder meget for de berørte borgere. 

  
Vi lavede undersøgelsen i samarbej-

de med HK Kommunal, Socialrådgi-

verforeningen, Ergoterapeutforenin-

gen, Socialchefforeningen og Dan-

ske Handicaporganisationer og gav 

sammen med dem en række anbefa-

linger om, hvordan kommunerne kan 

blive bedre til at komme borgerne i 

møde.  Mit motto er nemlig, at man 

aldrig skal pege fingre, men i stedet 

forsøge at pege på løsninger.  

 
Vi deltager også meget aktivt i debat-

ten og forsøger at sætte handicap-

området på dagsordenen i medierne, 

når vi kan.  
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Ældre med handicap  

Handicapområdet er stort og vi har valgt at ar-

bejde tematisk i stedet for at prøve at løfte den 

umulige opgave at løse alle udfordringer på en 

gang.  

 
Der er blandt andet nogle kendte udfordringer 

for ældre med handicap, som vi skal have ta-

get fat på i fremtiden. En stor del af ældregrup-

pen har reelt en form for handicap men ikke 

samme støttemuligheder som yngre med sam-

me handicap. Vi har kompensationsprincippet i 

dansk handicappolitik, fordi mennesker med 

handicap lever aktive liv som alle andre. Men 

reglerne ændres, når man når folkepensionsal-

deren. Pensionister med handicap har for ek-

sempel ikke samme adgang til tilskud til mer-

udgifter. Måske fordi reglerne er fra en tid, hvor 

alderdommen blev opfattet som mere passiv. 

Men ældre mennesker i dag stiller sig jo ikke 

tilfreds med at sidde hjemme og trille tommel-

fingre.  

 
En anden følgevirkning af at leve et aktivt liv og 

få bedre behandling er, at mange mennesker 

med f.eks. udviklingshæmning lever længere 

og bliver ældre end tidligere. Det giver nogle 

hidtil ukendte udfordringer at diagnosticere og 

behandle mennesker med udviklingshæmning 

med kræft eller demens, som kræver en helt 

særlig pleje og forståelse.  

 
Fordomme – hvordan kommer vi af med 

dem? 

En af de vigtige problemstillinger, som vi arbej-

der på netop nu, er bekæmpelse af fordomme. 

Både mennesker med handicap og ældre kan 

blive ramt af fordomme. Som del af den tidlige-

re regerings handlingsplan på handicapområ-

det er vi blevet bedt om at lave en strategi for, 

hvordan vi flytter holdninger til mennesker med 

handicap i en positiv retning.  

 
Det er et spændende og komplekst arbejde, 

som jeg glæder mig til at præsentere mod slut-

ningen af året.  

Velfærdsteknologi handler om mennesker  

Et emne, der ligger mig meget på sinde og 

som er særdeles relevant både for mennesker 

med handicap og for ældre, er velfærdstekno-

logi. Tilbage i 2012 læste jeg en undersøgelse 

fra Ældre Sagen, hvor landets kommunaldirek-

tører blev spurgt, hvad de ser som den største 

udfordring ved at indføre velfærdsteknologi. 51 

procent af direktørerne svarede, at det er bor-

gerne selv, der er den største udfordring. Hvis 

det ikke var for borgerne, ville det altså være 

noget nemmere at udvikle velfærden, var den 

nedslående pointe. Men det er jo en absurditet. 

Det er et kedeligt eksempel på, at man spæn-

der vognen for hesten. For teknologien er ikke 

hovedsagen. Det er de mennesker, der skal 

have gavn af den. Forudsætningen for at få 

udbytte af teknologien er, at brugerne er med i 

udviklingen og brugen. Også selv om motivati-

onen for at indføre teknologien måske er at 

spare arbejdskraft. 

 

For mig er det vigtigt, at vi ikke bare indretter 

velfærdsteknologien, men også vores vel-

færdssystemer, så de er fleksible og reagerer 

positivt på impulser fra brugerne – og ikke med 

en standardbesked om, at det ikke lige er dét, 

vi bruger her i kommunen. 
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Hjælp til selvhjælp  

Der er for tiden en tendens til, at ældre skal hjælpes til at hjælpe sig 

selv. Borgerens ressourcer skal i spil, og den ældre skal selv deltage 

aktivt i processen. Det mener jeg, er et fremragende princip. Det giver 

større livskvalitet at gøre ting selv – uanset hvor gammel man er. Så 

hvorfor nøjes med de ældre? Jeg tror på, at mennesker bliver bedre til-

pas og tilfredse, hvis de hjælpes til at klare sig selv mest muligt. Det er 

måske forretningsmanden i mig, der taler nu, men det giver simpelthen 

mest bundlinje i den enkeltes liv og også i samfundsøkonomien, så vi 

har råd til at hjælpe de, som ikke kan klare sig selv. For der er mange 

både med handicap og ældre mennesker, som lægger deres liv i andres 

hænder. Det kan nok så meget hjælp til selvhjælp ikke lave om på. Men 

jeg tror på, at vi vinder meget, hvis vi ser mennesker og ressourcer hos 

alle. 

 

Det er hovedsagen for mig og for rådet: At se ressourcerne og mulighe-

derne. Jeg og rådet er altid interesseret i relevante samarbejder, som 

kan skabe bedre forhold for mennesker med handicap. Jeg tror på, at 

man løser problemer bedst i stærke samarbejder, og min dør er altid 

åben. 
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Som det fremgår af overskriften, kan spørgsmålet deles op i to led: De fri-

villiges forårsagelse af skade på andre eller andet og skade på de frivillige 

forårsaget af andre eller andet. 

Der har været megen helt unødig diskussion om forsikringsforholdene i 

begge forbindelser. 

 

Mange - også kommuners politikere - forstår tilsyneladende ingenting, og 

retvises ikke eller forkert af embedsmændene. Hele diskussionen om frivil-

liges forsikring er i bund og grund unødig. 

 

Derfor er de udtrykte kommunale ønsker om forsikring af frivillige tåbelige 

og, da det endog er fastslået af Statsforvaltningerne at forsikring er ulovligt 

på grund af derved overtrædelse af ligebehandlingsregelen, umuligt, og 

alle er da også, bortset fra nogle helt særegne hjørner, forsikrede. Når fri-

villige yder en indsats – så gælder Danske Lovs 3.-19.-2. 

Den er sålydende: 

End giver Husbond 1) sin Tiener, eller Anden, 2) Fuldmagt 3) paa sine 

Vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv 4) at svare 5) til hvad de-

rudi 6) forseis 7) af den, 8) som hand Fuldmagt givet haver, og af hannem 

igien søge Opretning. 9). 

Den er fra 1683! Der er altså et grundlæggende ansvar for den, for hvem 

en virksomhed udføres! 

 

Al virksomhed – betyder al virksomhed. Et næsten objektivt ansvar, som 

har baggrund i, at uheld må skyldes manglende opfyldelse af den instruk-

tionsret- og pligt, som påhviler enhver hvervgiver. 

Så når frivillige gør noget i en tjeneste, der er knyttet til en institution, kom-

mune, forening eller hvad tænkes kan, så er det altså DL 3.-19-2.  der 

gælder! 

 
Der er derfor ingen grund til for en kommune at tænke forskelsbehandlen-

de, ulovlige ansvarsforsikringer for frivillige. Derudover er der jo en lang 

række forsikringer, der griber ind i den frivilliges tjeneste. Er det ikke kom-

munens, institutionens eller foreningens ansvar, er der formentlig en an-

svarsforsikring hos den, for hvem tjenesten udføres. Den enkelte der hjæl-

pes, f.eks. den handicappede, som køres i kørestol, har selvfølgelig også 

et ansvar, der givetvis er dækket af dennes forsikring – familie- ulykkes- 

ansvarsforsikring - såfremt den tjenende opfører sig normalt (altså ikke 

slår kolbøtter, kører race eller altså anvender kørestolen på en uegnet må-

de). 

Frivilliges erstatningsansvar og –krav  

 

Af : Poul Gudberg, advokat,  formand for Silkeborg Ældreråd  

https://jura.karnovgroup.dk/document/7000233429/1?versid=197-1-2001#DL3-19-2_NKAR1
https://jura.karnovgroup.dk/document/7000233429/1?versid=197-1-2001#DL3-19-2_NKAR6
https://jura.karnovgroup.dk/document/7000233429/1?versid=197-1-2001#DL3-19-2_NKAR7
https://jura.karnovgroup.dk/document/7000233429/1?versid=197-1-2001#DL3-19-2_NKAR8
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I mange tilfælde vil hjælperen også have en fritids- og ulykkesforsikring 

med heltidsdækning, som kan give dækning. 

 

Dertil kommer, at der er andre forsikringer, hvori der er dækning - bilforsik-

ringer f. eks. har en fører- og passagerforsikring, der stort set er objektiv, 

og hvor der altid ydes de tilskadekomne dækning. Hvis der er kørt helt tos-

set, kan der blive tale om et regreskrav mod føreren og dennes forsikring. 

De tilskadekomne er sikrede. 

 

Så hvorfor enkelte kommuner mener, at ville tegne forsikring for de frivilli-

ge uanset ulovligheden er uforståeligt! – forsikringstegningen af denne 

uvirksomme forsikring, og altså følgelige unødige brug af borgernes pen-

ge, giver ingen mening på grund af forsikringens ulovlighed og følgelige 

uvirksomhed, men det må ansvarlige forsikringsselskaber da formentlig 

også give besked om, når de eventuelt får en sådan anmodning. 

Skade på den enkelte frivillige er om muligt meget lettere håndterbart. Der 

er nemlig en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der stort set altid gælder, 

når folk opfører sig ordentligt. 

 

Hvis man opfører sig helt uforsigtigt eller sørger for egen tilskadekomst – 

gælder ingen forsikring.  

 

Der er imidlertid et lille hjørne af al dette forsikringshalløj, hvor der er et 

svagt punkt. Der er forsikringsselskaber, der lader deres fritidsulykkesfor-

sikring udløbe ved det fyldte 67. år. Her vil der kunne opstå problemer, så 

jeg vil bede alle sørge for at undersøge dette hos deres forsikringssel-

skab. De fleste selskaber fortsætter forsikring efter det fyldte 67. år, men til 

ændret præmie.  

 

Ellers er der kun at sige, at jeg aldrig har hørt om en kommune, der har 

haft en sag om frivilliges ansvar – eller ansvar over for frivillige. Jeg er sik-

ker på, at dette betyder, at ansvar i disse frivilliges indsatssituationer, er 

absorberet af alle de andre gældende forsikringer. 

 

FN´s Internationale Ældredag 

 
D. 1. oktober er det FN´s Internationale Ældredag - i år med temaet: Bære-

dygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund.  

 

DANSKE ÆLDRERÅD vedtog på repræsentantskabsmøde i 2007 at mar-

kere FN’s internationale ældredag og glæder sig over, at ældre-/seniorråd 

fortsat er med til at markere dagen ved at sætte fokus på forskellige aspek-

ter ved at blive ældre i Danmark. Det sker ved debatarrangementer, fore-

drag eller andre tiltag, der sætter fokus på emnet. Mange ældreråd marke-

rer dagen som Ældrerådenes dag.  

 

Hvis I har et arrangement i forbindelse med dagen, så mail det gerne til 

Lise Sørensen på ls@danske-aeldreraad.dk. Så kommer det på hjemmesi-

den - her ligger allerede programmer fra Egedal Seniorråd og Kolding Æld-

reråd, klik ind på hjemmesiden her.  

Her kan du også læse om historien bag dagen. 

http://danske-aeldreraad.dk/1-oktober-fn%C2%B4s-internationale-aeldredag-aeldreradenes-dag/
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Projekter og publikationer    

LUP - undersøgelse af patientoplevelser 

Spørgeskemaet er blevet besvaret af patienter, som enten har været plan-

lagt eller akut indlagt eller har haft et ambulant besøg på et af landets offent-

lige somatiske sygehuse i perioden august-oktober 2014. 

Patienter, der er behandlet på privathospitaler efter reglerne om frit syge-

husvalg, har også svaret på spørgeskemaerne. 

Svarprocenten ligger mellem 45 og 61 for de tre kategorier af patienter. Re-

sultatet af hele undersøgelsen er offentliggjort i en rapport på 

www.patientoplevelser.dk 

 

Her kan man læse, at der er stor forskel på patienternes tilfredshed med de-

res oplevelser. Region Midtjylland og Nordjylland har den højeste patienttil-

fredshed, mens Region Sjælland ligger noget under landsgennemsnittet. 

 

For ældrerådene har rapporten interesse, blandt andet fordi den i detaljer 

fortæller om patienternes oplevelser på den enkelte afdeling i det enkelte 

hospital. Den er også et brugbart redskab for regionsældrerådenes medlem-

mer i regionernes patientinddragelsesudvalg (PiU). 

 

Det overordnede formål med undersøgelsen er naturligvis, at hospitalerne 

skal lære af patienternes erfaringer og dermed blive bedre til at imødekom-

mer deres forventninger til sygehusvæsenet. Derfor bliver rapportens delre-

sultater sendt til hver enkelt afdeling. 

 

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, skriver i forordet blandt andet: 

”Klar information og inddragelse af patienter og pårørende er netop nogle af 

de indsatser, der fylder meget i regionernes vision for Borgernes Sundheds-

væsen. Vi ønsker at skabe et sundhedsvæsen, der lytter til og anerkender 

patienter og pårørende og inddrager deres behov, viden og ønsker. Den vi-

den, vi får fra patienterne, skal bruges, så behandling og forløb i højere grad 

bliver tilpasset det, der er vigtigt for den enkelte patient. Dermed skaber vi 

bedre livskvalitet for den enkelte, bedre behandling og i sidste ende mere 

sundhed for pengene.” 

140.625 patienter har i 2014 svaret på spørgeskemaer om deres oplevelser i mødet med det danske sygehusvæsen. Den Landsdækkende Under-
søgelse af Patientoplevelser er en årlig, landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres på vegne af de fem regioner. 

 

Af : Jens Erik Madsen, formand for Norddjurs Ældreråd ,  

medlem af bruger/pårørenderådet i LUP og medlem af PiU i Region Midtjylland  

http://www.patientoplevelser.dk
http://patientoplevelser.dk/lup
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Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens er der i 

Danmark mellem 4- 6.000 demenspatienter un-

der 65 år i Danmark, hvoraf en del af denne 

gruppe har yngre børn. Disse børn vokser op 

med en forælder, der lider af en uhelbredelig og 

dødelig sygdom, og mærker i hverdagen konse-

kvenserne heraf. Da demenssygdomme ofte er 

forbundet med tabuer og tavshed, bliver konse-

kvenserne endnu mere alvorlige for denne grup-

pe af pårørende. De føler loyalitet overfor deres 

forældre, og holder derfor ofte sygdommen hem-

melig overfor andre. De isolerer sig, og bliver 

tavse vidner til forælderens sygdom. Dette har 

en række negative konsekvenser for børnenes 

trivsel og helbred. 

 
Med støtte fra VILLUM og VELUX fonden gen-

nemfører Alzheimerforeningen derfor et projekt, 

der sætter fokus på børn og unge, som har en 

forælder med en demenssygdom. Det er Alzhei-

merforeningens mål, at erfaringerne fra projektet 

skal bane vejen for at etablere nye tilbud til børn 

og unge i hele landet. 

 
Projektet har til formål at hjælpe og støtte de un-

ge gennem deltagelse i et gruppeforløb, som le-

des af to faglige rådgivere. Den ene rådgiver har 

bred viden og erfaring på demensområdet. Den 

anden rådgiver har bred viden og erfaring fra te-

rapeutisk arbejde med børn og unge i sorg. 

 
Gruppeforløbene påbegyndes i oktober 2015 og 

strækker sig over cirka 1 – 1 ½ år. Hver gruppe 

består af 6-10 deltagere. Gruppemøderne, som 

er gratis, finder sted på hverdagseftermiddage 

og varer ca. 2 ½ time. 

 
De to gruppeforløb er planlagt som følgende: 

 En gruppe for børn/unge i alderen 13-

16 år, som foregår i København 

 En gruppe for unge i alderen 17-20 år, 

som foregår i Odense 

 
Udbytte 

Deltagerne får mulighed for at møde jævnaldren-

de, der er i samme situation. De får hjælp til at 

forstå forælderens sygdom og støtte til at få en 

god hverdag. De får værktøjer til at håndtere de 

bekymringer, livet med demens sætter i gang og 

får vejledning til hvordan de lærer at håndtere 

deres eget liv. 

 
Deltagelse i gruppeforløb 

Hvis du har kendskab til børn og unge, der vil 

have glæde af tilbuddet, bedes du rette kontakt 

til Ida Lind på telefon 8844 0420 eller per mail 

ida@alzheimer.dk. Du kan endvidere få yderlige-

re information om projektet på www.alzheimer.dk 

 
I efteråret 2015 holdes informationsmøde i enten 

Odense eller København om gruppeforløbene. 

Til informationsmødet kan du høre mere om livet 

som barn og ung af en forælder med en demens-

sygdom, og om hvordan man finder plads til sta-

dig selv at have et ungdomsliv.  

Deltagelse er gratis. 

 
Når der er mere information om mødet vil det 

fremgå af Alzheimerforeningens hjemmeside, 

når det er klart, klik her. 

 
Gruppeforløb for børn og unge med en forælder med en demenssygdom 
Livet med en demenssygdom tæt inde på livet kan være svært at håndtere - det gælder især børn og unge, hvor sygdommen ofte rammer midt i nogle vigtige 

udviklingsår. 

 

Af : Ida Lind, projekt og organisation, Alzheimerforeningen 

mailto:ida@alzheimer.dk
http://www.alzheimer.dk
http://www.alzheimer.dk/boerne-og-ungetilbud
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Kampagne for digital kommunikation uge 46 og 47 i november 2015 
 
I foråret 2015 iværksatte Digitaliseringsstyrelsen en undersøgelse af hvilke 
grupper af borgere, der bruger de offentlige digitale systemer mindst.  
Firmaet Seismonaut stod for undersøgelsen, og resultatet blev, at der fremkom 
syv grupper: 
 

 Unge borgere mellem 15 og 24 år 
 Ikke-vestlige indvandrere 
 Ufaglærte medarbejdere i alderen 30+ 
 Kontanthjælpsmodtagere 
 Førtidspensionister 
 Borgere i ændrede livssituationer (herunder ældre borgere) 
 Socialt udsatte borgere 

 
Borgere med handicaps er ikke udskilt som en gruppe for sig, idet disse borgere 
findes i alle grupper. 
 
Ældrerådenes og seniorrådenes opgave er nu at komme med overordnede initiativer til en landsdækkende kampagne. Den skal bl.a. hjælpe disse syv grupper 
af borgere, men den skal også hjælpe og fastholde borgere i alle aldersklasser med fortsat at udvikle sig i brugen af de digitale løsninger. 
  
Denne kampagne skal gennemføres i ugerne 46 og 47 i år, altså i november måned.  
 
DANSKE ÆLDRERÅDs Digitaliseringsudvalg kan anbefale, at kommunerne gennemfører tre initiativer efter eget ønske.  
Vi har selv fokuseret på følgende tre emner: 
1. Man bør som ægtefælle eller samboende have adgang til hinandens e-post - så bliver livet nemmere, når man en dag bliver alene. I det mindste bør der 

være læseadgang til den digitale post. 
2. Man bør lære alle borgere at bruge kommunens hjemmeside - så bliver det nemmere at forstå muligheder og tilbud. Bl.a. skal man lære at bruge stikord i 

søgefunktionen. 
3. Anbefal start af ny undervisning i digitale muligheder både på begynder- og på videregående niveau – derved fastholder og udvikler man sine færdighe-

der. 
 
Vi støtter disse initiativer for at fastholde kravet til arbejdet med de digitale medier og løsninger. 

Digitaliseringsstyrelsens kampagne 2015 

 
Af  DANSKE ÆLDRERÅDs digitaliseringsudvalg: Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus Ældreråd, Mogens Rasmussen, Middelfart Ældreråd, Carsten Wittus, Albertslund Ældreråd 
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Sådan er det også at bo på pleje-

center  
 

I fire nye film, som Svendborg Kommune står 

bag, fortæller ældre borgere med egne ord, 

hvordan deres hverdag ser ud på et plejecen-

ter. Filmene skal være med til at skabe et andet 

og mere positivt billede, end det som mange 

medier skitserer.  

 

”Med filmene har vi valgt en anden og ny måde 

at kommunikere på fra et område, der oftest er 

skydeskive for negativ omtale i medierne. Målet 

med filmene har dels været at vise, hvordan 

vores ældre medborgere har det i hverdagen 

på et plejecenter. Dels at vise både kommende 

beboere, pårørende og andre interessenter, at 

plejehjemslivet har en lang række andre aspek-

ter end det generelle billede, som mange bor-

gere har af et plejecenter,” siger Kirsten Vie 

Madsen, myndighedschef i Svendborg Kommu-

ne. 

 

Se filmene ved at klikke her. 

Omsorgspris i Høje Taastrup 
 

I forbindelse med FN´s ældredag d. 1. oktober 

uddeler Seniorrådet i Høje Taastrup i samarbej-

de med en bank og en række ældreorganisatio-

ner en omsorgspris.  

 

Med Omsorgsprisen ønsker de at sætte fokus 

på alle, som gør en frivillig uegennyttig og sær-

lig omsorgsindsats inden for ældreområdet til 

gavn for én eller flere personer i Høje Taastrup 

Kommune. 

http://www.svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/boliger/livet-paa-plejecentrene-film
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DANSKE ÆLDRERÅD til Folkemøde på Bornholm 

Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD  

Folkemødet er blevet en institution og har udviklet sig fra ”en fætter-kusinefest 

for lobbyister og politikere” til et meget stort og omfangsrigt mødeforum for or-

ganisationer, politikere og rigtig mange ”almindelige” deltagere. Vi mødte i år 

flere ældrerådsmedlemmer, der havde valgt at være en del af Folkemødet. 

 

Store organisationer som FOA, Dansk Sygeplejeråd, ÆldreSagen, Kommu-

nernes Landsforening og Danske Regioner – blot for at nævne nogle, der er 

relevante for ældreområdet – har store telte og arrangerede debatter om man-

ge forskellige temaer. Mindre organisationer som f.eks. Dansk Blindesamfund 

og Danske Seniorer har måske et lille telt med færre debatter og aktiviteter. 

 

En charme ved Folkemødet er, at det afspejler hele livet – der er mange ung-

doms- og sygdomsorganisationer til stede ud over interessevaretagere, fagfor-

eninger, politiske partier og ældreorganisationer. 

 

Folkemødet var i år præget af det udmeldte folketingsvalg, så det var især 

kommunalpolitikere, vi mødte i gadebilledet og som debattører. Dog lige med 

undtagelse af Folkemødets nestor Bertel Haarder, der deltog i rigtig mange 

debatter. 

 

Vi benyttede samme strategi som i 2014 – at skrive til forskellige organisatio-

ner og fortælle, at vi var på Folkemødet og gerne deltog i relevante debatter. 

Denne kontaktform bar igen i år frugt, og vi var programsat hos Danske Senio-

rer med flere debatter, hos Center for sund Aldring, hos Dansk Blindesamfund 

og hos Højskolerne. 

 

Formand Bent Aa. Rasmussen talte derudover fra Speakers Corner om ældre-

råd og ældreråds indflydelse og næstformand Hanne Vedersø talte om ældre 

og ensomhed. 

 

En stor del af Folkemødet er også at møde op til andres relevante arrange-

menter og melde sig på banen med sin organisations synspunkt. På denne 

måde bliver vi synlige – også for andre end dem, vi samarbejder med til dag-

lig. 

 

Formandskabet har vurderet, at det er vigtigt, at vi som DANSKE ÆLDRERÅD 

er tilstede på Folkemødet, men vi må også erkende, at vi ikke har økonomiske 

eller mandskabsmæssige kræfter til at have et telt. Ved vores tilstedeværelse 

synliggør vi ældrerådene og DANSKE ÆLDRERÅD - i år i T-shirts med logo. 

 

Vi er så heldige at kunne leje et sommerhus i Sandvig, så vi er i gåafstand fra 

Folkemødepladsen og bruger ikke tid og kræfter på transport. 

 

Vi har selvfølgelig evalueret vores deltagelse – dels i forhold til økonomi og 

dels i forhold til synlighed og kontakter. Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD 

har besluttet, at DANSKE ÆLDRERÅD er på Bornholm til Folkemøde 2016 – 

på samme måde som i år. Sekretariatet skriver i vinterens løb til relevante or-

ganisationer og tilbyder formandskab og sekretariatsleder som debattører.  

 

Hvis nogle af jer har ideer til organisationer, I ved, vil være på Folkemødet 

2016, og som vi bør rette henvendelse til, er I velkomne til at skrive til mig,  

ml@danske-aeldreraad.dk 

 

Se billeder fra Folkemødet på næste side. 
Af Marianne Lundsgaard, sekretariatsleder, DANSKE ÆLDRERÅD  

For andet år i træk var DANSKE ÆLDRERÅD deltager i Folkemødet på Bornholm - med formand Bent Aa. Rasmussen, næstformand Hanne Vedersø 

og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard. 
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Bent Aa. Rasmussen,  
Speakers Corner 

Bent Aa. Rasmussen,  
debat ved Dansk Blindesamfund 

Marianne Lundsgaard,  
på vej til debat 
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Ældrerådene spørger 

Når ældrerådets formand mangler svar 

En formand for et ældreråd refererede nogle af bor-

gernes henvendelser om problemer, som formanden 

ikke kunne hjælpe dem med at løse. Det ærgrede og 

frustrerede formanden, som derfor spurgte om råd i 

DANSKE ÆLDRERÅD. 
 
Ingen snuptags-løsninger 

DANSKE ÆLDRERÅD yder heller ikke rådgivning til 

enkelte borgere, og derfor er det vigtigt at finde den 

eller de rigtige myndigheder, der kan hjælpe den en-

kelte borger. Mange ældrerådsformænd har en eller 

to gode kontakter til en højtstående forvaltningsan-

sat og/eller til en udvalgsformand. Og ældrerådsfor-

manden vil oftest kunne viderebringe netop den type 

problemer til disse personer. På kommunens hjem-

meside og på organisationsdiagrammet for den kom-

munale forvaltning ville jeg derfor prøve at finde en 

god ’kontaktperson’ indenfor ældreområdet, som 

formanden kunne drøfte problemerne og henvendel-

serne med. Men kedeligt at konstatere, at spørgsmål 

om ældre behandles i 2-3 forskellige forvaltningsom-

råder i denne kommune, og det kan jo give noget 

forvirring både for ansatte og politikere - og ikke 

mindst borgere.  
 
Denne kommune har for eksempel spørgsmålet om 

hjemmepleje og plejeboliger i Kultur- og Sundheds-

området. Handler det om visitationen til plejeboliger, 

skal man henvende sig i Social- og Arbejdsmarkeds-

området. Det hedder Teknik- og Miljø-området, hvis 

det drejer sig om fysiske forhold vedrørende plejebo-

liger.  

Derfor er det nødvendigt for denne formand at få 

etableret en tæt, jævnlig og uformel kontakt til for-

valtningsdirektør, en borgmester eller en udvalgsfor-

mand, som ’rangerer oppe over’ både Kultur/

Sundhed og Social/Arbejdsmarked. En sådan kon-

taktperson ville kunne besvare eller ekspedere 

spørgsmål videre om de problemer, som borgere og 

ældrerådsformanden oplever.  

 

Kan formanden henvise til Borgerrådgiveren?  

Ja, hvis kommunen har tilknyttet en borgerrådgiver. 

Det fremgår ikke af hjemmesiden, om denne kom-

mune har etableret en Borgerrådgiver/ Borgerom-

budsmand, men der er behov for funktionen, når en 

leder af ældreplejen ikke ved, at borgeren skal oply-

ses om klageadgangen, hvis der træffes en afgørel-

se. En anden leder, er ud fra det oplyste, heller ikke 

helt skarp på reglerne om aktindsigt. En Borgerråd-

giver kender kommunens struktur, forretningsgang 

og lovgivning, og er ofte en god hjælp til at løse en-

keltsager. 

 

Er det et generelt problem? 
Hvis ældrerådet får flere, ensartede henvendelser 

om eksempelvis visitering til ønskede plejeboliger 

eller lederes manglende viden om forvaltningsret, 

kan det tyde på et generelt problem i forvaltningen. 

Da ældrerådet også har til opgave at gøre opmærk-

som på denne type forhold, der rammer ældre i kom-

munen, kan rådet eksempelvis skrive et notat eller et 

brev til udvalgsformanden, kommunaldirektøren eller 

borgmesteren. I brevet kan formanden sagtens be-

skrive konkrete forhold, som rådet får kend-

skab til fra borgere - blot uden at nævne navne på 

borgere eller enkelte forvaltningsansatte. Bed om at 

ældrerådet holdes orienteret om, hvordan sagen 

håndteres fremadrettet. 

 

Det er også vigtigt at ’få luft’ 
Borgeren, der henvender sig til formanden, skal 

selvfølgelig oplyses om, at ældrerådet ikke behand-

ler personsager, og at formanden personligt ikke kan 

løse problemet for dem. Men vigtigt at tilføje, at æld-

rerådet tager sager op, hvis der ses et ’mønster’ i 

flere borgeres klager. Borgeren henvises så vidt mu-

ligt til den korrekte forvaltningsafdeling, hvis du ken-

der den. 

 

Måske virker dette ikke som meget at kunne gøre for 

magtesløse borgere, men mange mennesker bliver 

også glade for at kunne fremlægge og tale om svæ-

re ting til en opmærksom og positivt indstillet lytter. 
Af Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD  
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DANSKE ÆLDRERÅDs  

Aktivitetskalender 2015 
 
 
Konference 
16. november - Vingstedcentret,  
Program udsendes i uge 39  
 
Formands-/næstformandsmøder  
15. september, Næstved 
16. september, Allerød 
 
Temadage om synlighed og medier 
28. september, Aabybro 
30. september, Middelfart 
5. oktober, Allerød 
7. oktober, Silkeborg 
9. oktober, Slagelse 
 
Bestyrelsesmøde 
29. oktober 2015 – Odense 

Temadage om synlighed og medier 

I ældre-/seniorrådene er der et stort ønske om at få redskaber til at håndtere ældre-/seniorrådenes kommunikation, og på tema-

dagen får deltagerne lejlighed til at arbejde med rådets kommunikation. Temadagen sætter fokus på kommunikationen til om-

verdenen, hvor deltagerne får konkrete værktøjer og brugbare råd med hjem. Deltagerne vurderer og drøfter, hvornår og hvor-

dan synlighed gavner ældre-/seniorrådets arbejde. I udviklingsseminaret sparrer nabo- og genboråd med hinanden for at dele 

viden og opnå fælles læring. En medarbejder fra en kommunal kommunikationsafdeling giver sine bud på løsninger af, hvad 

der er vigtigt for samarbejdet mellem rådet og kommunen, og der bliver plads til at stille opklarende spørgsmål. 

Deltagerpris er kr. 775, og tilmeldingsfristen er d. 14. september. 

Se tid og sted i aktivitetskalenderen herunder. 

 

Hent hele programmet og tilmeld dig via DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside ved at klikke her. 

Temadage og konferencer 

Konference i Vingsted 
 

Mandag d. 16. november holder DANSKE ÆLDRERÅD en ældrepo-

litisk, landsdækkende konference i Vingstedcentret ved Vejle. Ar-

bejdstitlen er ”Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje”.  

Formand for Etisk Råd, Jakob Birkler, holder hovedoplæg og for-

mand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg, Liselott Blixt den 

afsluttende tale.  

 

Det endelige program udsendes til ældre-/seniorråd i uge 39, samt 

lægges på hjemmesiden. 

mailto:ml@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
mailto:praktikant@danske-aeldreraad.dk
http://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/

