Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD
Mailservice 8, december 2013
Modtageren af denne mailservice, bedes videresende denne til de nyvalgte medlemmer af ældre-/seniorråd.
Tak.
DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til temadage om retsgrundlag og arbejdsopgaver for nyvalgte ældre/seniorråd
De syv temadage er fordelt rundt i landet således:
23. januar
Aabybro
27. januar
Ringsted
28. januar
Ringsted
30. januar
Allerød
4. februar
Fredericia
5. februar
Fredericia
6. februar
Fårvang.
Frist for tilmelding: 5. januar for deltagelse i Aabybro, Ringsted og Allerød. 14. januar for deltagelse i
Fredericia og Fårvang.
Elektronisk tilmelding fra denne hjemmeside: http://danske-aeldreraad.dk/temadage-vinter-2014/
Repræsentantskabsmøde og ældrekonference i DANSKE ÆLDRERÅD d. 28. - 29. april 2014
Det årlige repræsentantskabsmøde holdes d. 28. april 2014 i Nyborg på Hotel Nyborg Strand. Arbejdstitlen
for den efterfølgende ældrepolitiske konference d. 29. april er ”Kommunal ældreomsorg”.
DANSKE ÆLDRERÅD stiller 37 spørgsmål om forløb og erfaringer fra det seneste valg til ældre/seniorrådet
DANSKE ÆLDRERÅD gennemfører en undersøgelse af resultaterne af det seneste valg til ældre-/seniorråd.
Formanden for ældre-/seniorrådet spørges til valgform, valgresultat og valgforberedelse. Derefter spørges om
kandidater til valget, og om medlemmer i det nyvalgte ældre-/seniorråd. Sekretariatet regner med at have
bearbejdet svarene i løbet af januar, så resultaterne kan offentliggøres til medlemmer af DANSKE
ÆLDRERÅD.
Kontingentopkrævning til DANSKE ÆLDRERÅD
Opkrævning for 2014 er udsendt medio november. Ældre-/seniorråd, der ønsker at betale i 2013, kan således
gøre det. Øvrige kan vente til 2014, hvor der er betalingsfrist d. 17. januar 2014.
Hvem er ældre-/seniorrådets kontaktperson(er) til DANSKE ÆLDRERÅD?
Efter valgene i mange ældre- og seniorråd kan der være behov for at opdatere listen over personer, som
modtager mailservice og øvrig post fra DANSKE ÆLDRERÅD. Hvis der er ændringer beder vi oplyst hvem
de(n) nye kontaktperson er og hvilke, der skal slettes. Hvert ældre-/seniorråd kan have to kontaktpersoner,
som typisk er formand og/eller næstformand og/eller sekretær for rådet.
Mail bedes sendt til ml@danske-aeldreraad.dk, senest d. 15. januar 2014.
Institut for Menneskerettigheder sætter for første gang fokus på ældres rettigheder i ny rapport.
Skal en dement person kunne behandles mod sin vilje? Ja, mener Institut for Menneskerettigheder, IMR, der
i en ny rapport om menneskerettigheder i Danmark sætter fokus på ældres rettigheder. Men rapporten peger
også på behovet for, at den digitale kommunikation gøres mere tilgængelig for mennesker med nedsat
funktionsevne. Link til rapporten, som er på 36
sider: http://menneskeret.dk/files/pdf/Publikationer/Status/dk/2013/STATUS_2013_IMR_Aeldre.pdf
Ny redegørelse om kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde
I 2012 udbetalte kommunerne samlet set for første gang siden 2009 flere penge end de modtog fra staten til
støtte af det frivillige sociale arbejde. Der er dog stadig forskel på, hvor stor en andel af de såkaldte § 18-

midler de enkelte kommuner udbetaler. Hvordan den enkelte kommune forvalter støttemidlerne kan læses
hér:http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=1062
Finansloven styrker kommuners arbejde med ældrepleje- og omsorg.
Hermed bringes finanslovsaftalens centrale formuleringer om fordelingen af 1 mia kr. til ældreområdet:
”Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om et varigt løft af ældreområdet på i alt
1.000 mio. kr. årligt. Det skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje. Midlerne skal løfte ældreplejen, hvor
der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for bedre praktisk hjælp og
personlig pleje (fx rengøring og bad), bedre forhold på plejehjem eller en styrket rehabiliterings- og
genoptræningsindsats.” Af særlig interesse for ældre-/seniorråd er denne del af aftale teksten:
”Kommunerne skal i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse dokumentere, at midlerne er
anvendt til de forudsatte formål på ældreområdet.” Læs hele finanslovsaftalen, hvoraf side 5 handler om
ældreområdet: http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/11/staerke-virksomheder-og-

mere-velfaerd/~/media/finanslov%202014/aftale%20om%20finansloven%20for%202014.pdf
Ny forskning: Inddragelse af ældre fejler
Syge og svækkede ældre patienter har ofte svært ved at deltage i den brugerinddragelse, som er en vigtig del
af politikernes modernisering af velfærdssamfundet. Gamle mennesker oplever sygdom og svækkelse på
måder, der ofte ikke passer ind i den standardiserede brugerinddragelse, konkluderer forsker fra Roskilde
Universitet i ny ph.d.-afhandling. Jette Thuesen har fulgt 9 gamle mennesker (gennemsnitalder 84 år) i et
kvalitativt studie gennem et år fra indlæggelse på geriatrisk afdeling og efter udskrivelse til eget hjem og
kommunal opfølgning. Konklusionerne bygger på deltagerobservation, interviews med patienterne og med
personalet på hospitalet. Pressemeddelelsen vedhæftet denne mail
DANSKE ÆLDRERÅD har siden oktober 2013 afgivet høringssvar over følgende forslag:
·
Kliniske retningslinjer for fastlæggelse af undersøgelsesintervaller i tandplejen til
Sundhedsstyrelsen
·
Kliniske retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater til
Sundhedsstyrelsen
·
Lov om valg til Folketinget, til Europa-Parlamentet og til kommunale og regionale valg –
handicappedes muligheder for afgive stemme. Økonomi- og Indenrigsministeriet
·
Færdselsloven – forhøjelse af parkeringsafgiften for parkering på handicap-pladser til
Justitsministeriet
·
Serviceloven – magtanvendelse overfor voksne mv. til Social-, Børne- og Integrationsministeriet
·
Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler til Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse
·
Bekendtgørelse om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner til Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse
·
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – harmonisering af
EU-bestemmelser til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
·
Sundhedsloven om ophævelse af den offentlige rejsesygesikring til Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse.
DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar lægges løbende på hjemmesiden, http://danske-

aeldreraad.dk/horingssvar/
Ældrepleje er det vigtigste emne for vælgerne op til kommunalvalget, viser 2 nye undersøgelser:
·
Momentum-undersøgelse.
Ældreplejen har taget et gevaldigt hop i vælgernes bevidsthed i de seneste måneder op til kommunalvalget på
tirsdag. Hvor kun 29 procent havde ældrepleje på deres top tre over valgets vigtigste temaer i juli, viser en
Momentum-måling fra oktober/november, at hele 40 procent nu har ældrepleje i tankerne, når de skal sætte
krydset. Artiklen er vedhæftet denne mailen som en PDF-fil.

·

Undersøgelse fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og
Forskning:
Den viser en stor enighed mellem lokalpolitikerne og deres vælgere om, hvad man skal bruge flere og færre
penge på i kommunerne. Især skole- og daginstitutionsområdet og ældreområdet skal have flere penge,
mener både lokalpolitikere og borgere. Link til
undersøgelsen: http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i6869/Analyse-Lokalpolitik---boern-og-aeldre-harfoersteprioritet?utm_source=KORAs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Nyhedsbrev+nr.+41
Ældre Sagen udgiver rapport om demensboliger
”Byg demensboliger - Analyse og forslag til investeringer 2013 – 2023”. Skønsmæssigt to tredjedele af
beboere i plejehjem er demente. Ældre Sagen mener derfor det er oplagt at bygge alle nye plejeboliger, så de
er demensegnede og ombygge de eksisterende, så de bliver demensegnede. I publikationen kommer Ældre
Sagen med en række konkrete forslag. Link til rapporten:

http://www.aeldresagen.dk/presse/nyheder/Documents/13%2006%20Byg%20demensboliger%20try
k%20klar.pdf
Andelen af ældre over 90 år, som bor I ældrebolig, er faldende.
Flere ældre fravælger en ældre- eller plejebolig til de sidste år. Generelt er der en sivende tendens, men
også blandt de ældste over 90 år falder ønsket om at slutte livet i en pleje- eller ældrebolig, viser nye tal
fra Danmarks Statistik, nr. 583. http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR583.pdf
Har dit ældre- eller seniorråd med held gennemført et nyt initiativ i forhold til politikere,
pensionistforeninger eller på borgermøder?
·
AALBORG: Aalborg Kommunes ældreråd og Ældresagen i Aalborg holdt fælles dialogmøde med
en række af kandidaterne op til det kommende byrådsvalg.
Fortæl andre om det. Send en mail til Mailservice. Beskriv helt kort jeres initiativ og resultat, samt hvem der
kan kontaktes for flere oplysninger. I mailens emne skrives ”Idebox”. Sekretariatet bistår gerne med at
formidle gode resultater og initiativer til andre.
Sekretariatet ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår 2013.
Sekretariatet benytter denne lejlighed til at takke for samarbejdet med de medlemmer, der træder ud
af ældre-/seniorrådet pr. 31. december 2013

