DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk, landsdækkende konference
Onsdag d. 9. november 2016 Vingstedcentret ved Vejle

Er det helt skævt?
En konference med fokus på tilgængelighed og på ulighed blandt ældre

Ældre har vidt forskellige muligheder. Nogle har gode økonomiske vilkår, netværk og pårørende. Andre står
uden disse ressourcer og betegnes ofte som sårbare. Undersøgelser viser, at sårbare ældre får mindst
hjælp, bliver hyppigere genindlagt og har større udfordringer end de fleste andre. Bopælskommunen har
også betydning, idet kommunale tilbud varierer afhængigt af den enkelte kommunes prioriteringer.
Transport, byrum og boliger er ligeledes afgørende for, hvilke muligheder den enkelte har i hverdagen.
Der skal være plads og frihed til forskellighed - ældre har forskellige præferencer og idéer om, hvad der
udgør det gode liv for dem. Men det kan betyde, at den enkelte oplever sig fanget og urimeligt behandlet,
fordi vedkommende ikke oplever, at have de samme muligheder som andre. Det klassiske spørgsmål, om
alle skal behandles lige for at have ens vilkår, er stadig aktuelt. Kritiske røster mener, at det danske
samfund i dag er ved at ’knække over’, og at der går et stadig mere markant skel i den danske befolkning.
DANSKE ÆLDRERÅD ønsker med konferencen at belyse, hvordan ulige vilkår har betydning for ældres
hverdagsliv og livskvalitet samt sætte fokus på de skævvridninger i kommuner, som risikerer at ramme
ældre borgere, der i forvejen har det svært.





Sker der brud på ældres menneskerettigheder i Danmark i dag?
Er det i orden, at der er markante variationer i, hvad den enkelte kommune tilbyder borgerne? Hvis
nej, hvad er alternativet?
Giver en opdeling i svage og stærke eller sårbare og ikke-sårbare ældre mening? Og mening for
hvem?
Hvordan sikrer vi, at alle med handicaps kan færdes i nærområdet?

Konferencens oplægsholdere kommer med bud på, hvad enkeltpersoner kan gøre, hvordan samfundet kan
dæmme op for denne udvikling samt bud på, hvilke initiativer ældre-/seniorråd kan tage.
Dato: onsdag d. 9. november 2016
Målgruppe: Medlemmer af ældre-/seniorråd, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i
frivillige organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere
samt kommunal-, regional- og landspolitikere
Sted: Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
Pris: 1.050 kr. for medlemmer af ældre-/seniorråd, 1.550 kr. for øvrige
Tilmeldingsfrist: mandag d. 24. oktober 2016

Program
Fra kl. 9.45 Indregistrering, kaffe og rundstykke
Kl. 10.30 – 10.35 Velkomst
Ved Bent Aa. Rasmussen, formand for DANSKE ÆLDRERÅD
Kl. 10.35 – 11.15 Ældre menneskers rettigheder i Danmark
Menneskerettigheder er ofte et emne på den internationale dagsorden, men hvordan kan vi tale om ældre
borgeres menneskerettigheder i en dansk sammenhæng? Hvorfor og hvornår kan der være brug for særlig
beskyttelse af ældre borgere? Hvad er status, og hvilke bud har Institut for Menneskerettigheder på
fremtidsudsigterne set i lyset af den stigende ældrebefolkning? Hvilke konkrete emner inden for
menneskeretten skal ældre- /seniorråd være opmærksomme på?
Maria Ventegodt Liisberg, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder
Kl. 11.20 – 12.05 Valgfrit seminar (se beskrivelse af seminarer på næste side)
Kl. 12.15 – 13.00 Frokost
Kl.13.10 – 13.55 Valgfrit seminar (se beskrivelse af seminarer på næste side)
Kl. 14.00 – 14.45 Kommunalt selvstyre – forskellighed versus ulighed?
Ældre-/seniorråd er i deres virke afhængige af det kommunale selvstyre. Kun hvis kommunalbestyrelsen
har et politisk råderum til at træffe beslutninger, giver et folkevalgt ældre-/seniorråd mening. Men hvor
meget selvstyre er rimeligt set ud fra et ulighedsperspektiv? Kommunerne er meget forskellige. Hvor stor
forskellighed har vi som samfund ’råd til’? Bent Greve drøfter det kommunale selvstyre med afsæt i
eksempler fra ældreområdet.
Bent Greve, professor i samfundsvidenskab, RUC
Kl. 14.45 – 15.00 Kaffepause
Kl. 15.00 – 15.35 Hvordan sikrer vi tilgængelighed for alle borgere?
For ældre og handicappede borgere er hverdagen i byen ofte forbundet med begrænsninger frem for
muligheder. De typiske barrierer er fysisk tilgængelighed. På landet kan det være vanskeligheder med at
komme fra A til B, der fylder. Hvordan kan vi i fællesskab arbejde for at gøre samfundets offentlige rum
tilgængeligt for alle borgere? Hvad kan handicapråd og ældre-/seniorråd byde ind med? Findes der enkle
metoder, der nemt kan bedre situationen?
Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer

Kl. 15.35 Afsluttende bemærkninger
Ved Bent Aa. Rasmussen, formand for DANSKE ÆLDRERÅD

Seminarer
1. Sundhed og trivsel er noget vi skaber sammen
Ulighed i sundhed går på tværs – både inden for kommunen og i samskabelsen med borgeren. Ensomhed
og social isolation er lige så farligt for vores sundhed som at ryge 15 cigaretter om dagen. Derfor arbejder
Sund By Netværket på, at både politikere og faggrupper gør op med den traditionelle silotænkning, og
begynder at tænke sundhed på tværs. Ulighed i sundhed skabes ofte andre steder end i sundhedsvæsenet
– det er bare dér, problemet ender. Derfor er man nødt til at tænke sundhed ind i alle politikker. Det handler
om at behandle mennesker forskelligt og tage udgangspunkt i den enkeltes behov.
Otto Ohrt, formand for Sund By Netværket
2. Et historisk blik på ældreplejen
Relationen mellem borger og hjælper i ældreplejen har de sidste 50 år gennemgået en markant
ændring. Det samme gælder for arbejdsvilkår, værdier og faglighed på området. Hvad betyder de ansattes
opfattelse af og tilgang til den enkelte borger for den individuelle pleje? Hvordan har borgerens rolle
udviklet sig i ældreplejen? Er det i dagens ældrepleje muligt at rumme forskelligheden blandt de ældre med
de standarder, som de ansatte skal følge i deres daglige arbejde?
Ida-Elisabeth Andersen og Dorrit Pedersen, forfattere til bogen ”Ældreplejen gennem to generationer”
3. Svage og stærke ældre – er det en fair opdeling?
Begreber som stærke og svage eller sårbare og ikke-sårbare ældre bruges af fagpersoner i hjemmeplejen
til at beskrive ressourcer og livssituationer. Er det rimeligt at opdele ældre i sådanne grupper eller virker det
stigmatiserende? Hvis opdeling i grupper er nødvendig, er det så de rette betegnelser der benyttes eller vil
andre betegnelser give større mening og et mere nuanceret syn på ældre?
Lone Grøn, Seniorprojektleder, antropolog, ph.d., KORA
4. Hvordan opspores ældre i sårbare livssituationer og tilbydes en forebyggende indsats?
En lovændring betyder, at forebyggende hjemmebesøg fra i år er blevet ændret og målrettet mennesker
mellem 65 og 79 år, der er i en særlig vanskelig livssituation, fordi de f.eks. har mistet en ægtefælle, er isoleret i
særlig grad eller er blevet udskrevet fra hospital. Den nye udfordring er, hvordan de forebyggende medarbejdere
finder og tilbyder en forebyggende indsats til borgere, som måske aldrig har haft kontakt til kommune eller
sundhedsvæsen? Hvilke muligheder har ældre-/seniorråd for at støtte op om og udbrede viden om den nye type
af forebyggende hjemmebesøg?
Anne Dorthe Prisak, formand for SUFO (landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende
FOrebyggende hjemmebesøg), forebyggelseskonsulent, Aarhus Kommune
5. Trafik og tilgængelighed
Borgere, der bor i et område uden gode kørselsordninger, er ilde stedt, hvis kørekortet ikke kan
generhverves. Et tilbagevendende spørgsmål er, hvordan kommunen tilrettelægger kørselsordninger mest
fordelagtigt for borgerne? Varde Kommune har taget udfordringen op og har reorganiseret
kørselsordningerne efter en større kortlægning af området. Helle Marquertsen fortæller om indsatsen og
perspektiverer den i forhold til udviklingen på landsplan. Samtidig giver hun et bud på, hvad der er i
støbeskeen på området i fremtiden.
Helle Marquertsen, Borgerservicechef, Varde Kommune
6. Alle vil i oldekolle, men hvem har muligheden?
De fleste er besnærede af tanken om at leve i et bofællesskab som ældre, et såkaldt oldekolle. Boformen
giver mulighed for fællesskab, men også for at trække sig tilbage i sin private bolig. For mange mennesker
er der langt fra tanke til handling, og det viser sig, at det som regel er de mest ihærdige eller formuende,
som flytter i oldekolle. Hvordan kan det være? Hvilke muligheder og begrænsninger findes der for at flytte
ind? Hvordan kan ældre-/seniorråd arbejde for, at ældre borgere - uanset ressourcer - får mulighed for at
flytte i oldekolle, hvis det er det, de ønsker?
Per Schulze, Arkitekt, programchef, Rum for Alle, Realdania

Praktiske oplysninger
Tid
Konferencen finder sted onsdag d. 9. november 2016. Indregistrering fra kl. 9.45
Programmet begynder kl.10.30 og slutter kl. 15.40
Adresse
Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf.: 7586 5533
Målgruppe
Medlemmer af ældre-/seniorråd, deres samarbejdspartnere, medlemmer og medarbejdere i frivillige
organisationer og ældreorganisationer, embedsmænd/fagfolk fra kommuner og regioner, forskere samt
kommunal- og landspolitikere
Pris
Konferenceafgift for medlemmer af ældre-/seniorråd kr. 1.050. Øvrige kr. 1.550
Prisen inkluderer morgenkaffe med brød, frokost inkl. en øl eller vand, eftermiddagskaffe med brød,
bustransport mellem Vingstedcentret og Vejle station samt deltagermappe
Tilmelding
Elektronisk tilmelding via DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, www.danske-aeldreraad.dk
Deltagerne registreres efter ”først-til-mølle” princippet
Hvis der skal tages særlige hensyn (kørestolebruger, diabetiker m.m.), bedes dette anført i tilmeldingen.
Tilmeldingsfrist er mandag d. 24. oktober 2016
Bekræftelse
Efter tilmeldingsfristens udløb sender vi bekræftelse til de mailadresser, som er oplyst ved tilmeldingen
Betaling
Faktura udsendes efter tilmeldingsfristens udløb
Afmelding
Skal ske skriftligt til info@danske-aeldreraad.dk
Afmelding er vederlagsfri indtil tilmeldingsfristen d. 24. oktober
Ved afmelding inden d. 3. november refunderes 75 % af deltagerprisen. Ved afmelding herefter, betales
hele deltagerprisen. Det er muligt at sende en anden deltager end den tilmeldte
Bus
Der er gratis bustransport mellem Vejle station og Vingstedcentret. Buskørsel mellem Vingstedcentret og
Vejle station tager ca. 35 min.
Bussen passer med tog, der ankommer kl. ca. 9.30 fra København og kl.ca. 9.00 fra Frederikshavn.
Der er ligeledes gratis bustransport til Vejle station kl. 15.55 fra Vingstedcentret
Tog mod København afgår ca. 17.00. Tog mod Frederikshavn afgår kl. ca. 17.00. Ny togplan er endnu ikke
offentliggjort ved programmets udsendelse
Overnatning
Deltagere der ønsker overnatning fra tirsdag til onsdag kan kontakte Vingstedcentret på tlf. 7586 5533 for
bookning af værelse. Værelser afregnes direkte med Vingstedcentret

