Beretning for
Danske Ældreråd
2017 - 2018

Indledning og resumé
Tiden fra maj 2017 har været travl i Danske Ældreråd.

b) At styrke og videreudvikle ældrerådene i deres
lokale virke.

En nyvalgt bestyrelse tiltrådte efter repræsentantskabsmødet i maj 2017 og valgte af sin midte et nyt
formandskab bestående af landsformand og to
næstformænd.
Efter et tæt kampvalg skulle en nyvalgt landsformand sætte sig i formandsstolen og samle bestyrelsen.

Som landsorganisation for de folkevalgte ældreråd
får Danske Ældreråd mange lovforslag i høring og
indbydes til at deltage i mange ministerielle projekter og udvalg. Den gode kontakt, bestyrelse og sekretariat har til medlemmerne, betyder, at organisationen kan tale med vægt i disse sammenhænge og
komme med konkrete eksempler.

Efteråret 2017 var præget af ældrerådsvalg og valg
til kommunalbestyrelser og regionsråd. At ældrebefolkningen er en voksende befolkningsgruppe og en
befolkningsgruppe, der har politikernes bevågenhed
var tydelig i valgkampen. Midt i kommuners og regioners stærke prioritering mellem velfærdsopgaver
flød det med løfter til ældreområdet.
De nyvalgte kommunalbestyrelser tiltrådte d. 1. januar 2018 og skal prioritere blandt de mange løfter.
De nyvalgte ældreråd, der for hovedpartens vedkommende tiltrådte samtidig, har som deres væsentligste opgave at rådgive kommunalbestyrelserne i denne prioritering.

Sekretariatet har et godt samarbejde med embedsmænd i styrelser og ministerier og i beslægtede organisationer – et samarbejde, der i årets løb er blevet plejet og udbygget.
Danske Ældreråd skal som organisation forholde sig
til Ældreministeren, til Sundhedsministeren og
Sundhedsstyrelsen, men også til Socialministeren
og Socialstyrelsen. Derudover er KL og Danske Regioner naturlige samarbejdspartnere. Ældreområdet
er bredt forankret både lovgivningsmæssigt og administrativt.
Det er hensigten, at denne beretning giver et nuanceret billede af Danske Ældreråds virksomhed – en
virksomhed, som drives af bestyrelsens frivillige indsats og sekretariatets ihærdighed. Danske Ældreråds virksomhed består af bestyrelsens politiske arbejde og af sekretariatets arbejde i to finanslovsfinansierede projekter, der skal støtte ældrerådene i
deres arbejde. Det ene projekt hedder: Uddannelse,
rådgivning og netværk for ældreråd, det andet projekt har titlen: Det nære sundhedsvæsen – en ny
opgave for ældreråd i kommuner og regioner.

Kommunerne har gennem de seneste år fået tilført
en del puljemidler, blandt andet Ældremilliarden og
Velfærdsmilliarden. Ældrerådene har ift. sådanne
midler en opgave med at rådgive politikerne og holde øje med, hvordan midlerne bruges.
Ikke mindst de sundhedsfaglige opgaver og forpligtelser er steget betydelig i kommunerne gennem de
seneste år, et faktum der også har ældrerådenes
bevågenhed.

Denne skriftlige beretning kan forhåbentlig danne
afsæt for en god og saglig drøftelse på repræsena) At varetage ældrerådenes interesser over for Re- tantskabsmødet d. 7. maj 2018.
gering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer
Danske Ældreråd har ifølge vedtægten to formål:
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1.

Uddannelse, rådgivning, videns- og nyhedsformidling til ældre-/seniorråd

Danske Ældreråd har siden 2015 haft en varig finanslovsbevilling på en million kroner. Bevillingen er givet
til uddannelse, rådgivning, videns- og nyhedsformidling og netværksdannelse for Danske Ældreråds 98
medlemmer. Bevillingen er opnået på bagrund af en projektansøgning med titlen: ”Uddannelse, rådgivning
og netværk for ældreråd”, og der skal hvert år udarbejdes planer og afrapporteres til Sundhedsministeriet.
Det er med baggrund i ovennævnte finanslovsbevilling, samt med baggrund i Danske Ældreråds formålsparagraf om at styrke og videreudvikle rådene i deres lokale virke, at sekretariatet arbejder med uddannelse, rådgivning, videns- og nyhedsformidling og informationsindsamling. Opgaven løftes gennem konferencer, temadage, nyhedsformidling, hjemmeside og telefonisk/mailbaseret rådgivning.
Projektets aktiviteter er beskrevet nedenfor.
Kommunikation primært til medlemmer
 Danske Ældreråds Nyhedsbrev, sendes elektronisk til abonnenter.
 Danske Ældreråds Nyhedsmail, sendes elektronisk til ældre-/seniorråd og disses sekretærer.
 Danske Ældreråds hjemmeside, hvor sekretariatet udvikler vidensmateriale til brug i ældrerådene.
 To årlige landsdækkende ældrepolitiske konferencer for medlemmer og andre, samt konferencerap-

porter fra de ældrepolitiske konferencer.

 To sæt faglige temadage (10 temadage fordelt i landet) for medlemmer.
 Faglig telefonisk og/eller skriftlig rådgivning af medlemmer og rådenes sekretærer.

Nyhedsbreve og Nyhedsmails
Danske Ældreråds sekretariat har til og med 2017 årligt elektronisk udsendt fire Nyhedsbreve med faglige
artikler, nyheder fra ministerier og styrelser, resultater fra projekter, brevkasse. m.m., samt 8-10 nyhedsmails med kortere nyheder.

Fra februar 2018 er nyhedsmails og nyhedsbrev sammensmeltet til ét produkt, der udsendes ca. 10 gange
årligt. Produktet vil indeholde faglige og ældrepolitiske nyheder, der vedrører ældrerådenes arbejde. Hensigten er - gennem både små og større tekster - at give ældrerådene viden om aktuelle forhold, som de bør være orienteret om, samt at formidle links, hvor særligt interesserede kan søge uddybende viden om et aktuelt
område.
Hjemmeside, danske-aeldreraad.dk
På trods af, at megen information i dag genereres via de hurtige digitale medier, holder Danske Ældreråd
fast i sin hjemmeside www.danske-aeldreraad.dk. På hjemmesiden kan medlemmer og øvrige interesserede finde information om organisationen og om ældre-/seniorrådsarbejde.
På hjemmesiden findes ligeledes materiale om:
 Materiale til og referat af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde, herunder Årsberetning.
 Referater fra bestyrelsens møder, samt afgivne høringssvar på lovforslag.
 Rapport fra de årlige formands-/næstformandsmøder, hvor ledelsen drøfter spørgsmål af fælles inte-

resse med alle formænd/næstformænd for ældre-/seniorråd.

 Danske Ældreråds mærkesag og sundhedsfaglige temaer.
 Inspirationspapirer, hvor ældrerådene kan hente inspiration til udformning af vedtægter, budgetter, mv.
 Konferencerapporter, som opsummerer både hovedoplæg og indlæg på seminarer på Danske Ældre-

råds ældrepolitiske konferencer.

 Nyhedsbreve, pressemeddelelser, undersøgelser, m.m.

Siden oktober 2017 er Danske Ældreråds hjemmeside relanceret med faglige temaer om bl.a. sundhed, værdighed m.m.
Faglige Temadage
Danske Ældreråd holder faglige temadage for medlemmer af ældre-/seniorråd og rådenes sekretærer.
Hvert sæt temadage gennemføres mindst fem steder i landet.
Som oftest afholdes et sæt temadage forår og et sæt temadage efterår. Grundet medlemmernes store
arbejde op til ældrerådsvalg efteråret 2017 blev der ikke holdt temadage i efteråret 2017.
I foråret 2018 er afholdt temadage om ”Introduktion til ældrerådsarbejde”.
De fem temadage havde godt 550 deltagere.
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Ældrepolitiske konferencer og konferencerapporter
Med to årlige landsdækkende konferencer sætter Danske
Ældreråds sekretariat fokus på aktuelle ældrepolitiske temaer
af interesse for ældre-/seniorrådsrådsmedlemmer.
Værdighed – hvad er det? var temaet for konferencen i foråret 2017. Danske Ældreråd ville med konferencen yde sit
bidrag til at kigge værdigheden efter i sømmene og søge
svar på, om flere varme hænder giver mere værdighed. På
Hotel Nyborg Strand lyttede knap 530 deltagere, fra langt hovedparten af kommunerne, til oplæg og seminarer.
Konferencens tema var valgt med baggrund i Finanslovsaftalen for 2016, hvor en milliard kroner årligt i fire år var udmøntet til kommunerne. Aftalen fastslog, at hver enkelt kommunalbestyrelse skulle udarbejde en værdighedspolitik for personlig hjælp, omsorg og pleje til ældre mennesker.
Konferencen stillede spørgsmål til, om ældreplejen ikke tidligere har været værdig, og om ældre ikke tidligere har haft værdig medbestemmelse og livskvalitet. Læs konferencerapport her.
Emnet for efterårets konference var ”Et sundt liv som ældre”. Konferencens fokus var på sundhedsfremme, forebyggelse og et sundt liv som ældre.
Indsatser på disse områder er en vigtig del af ældrerådenes lokale arbejde. Konferencen præciserede, at
sundhed, trivsel og funktionsevne er et fælles anliggende for den enkelte, for familien, for civilsamfundet,
og for kommunen, regionen og staten. På konferencen blev der stillet spørgsmål til: Hvem har ansvar for
hvad? Hvad kan kommunerne gøre? Hvad kan ældrerådet gøre? Og hvad kan den enkelte selv gøre?
Staten sætter de overordnede rammer for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, mens den
enkelte kommunalbestyrelse sætter rammerne for lokale tilbud, der fremmer sundhed og trivsel samt forebygger sygdom og nedsættelse af funktionsevne. I kommunerne er tidlig opsporing og rehabilitering blevet
tidens nye løsen. Men, hvordan harmonerer en individuel rehabiliterende tilgang til skrøbelige ældre med,
at forskning viser, at trivsel og flere aktive leveår bedst sikres ved indsats til forholdsvis friske ældre og
rettet mod fællesskab? Som på så mange andre områder, er sundhedsfremme og forebyggelse i ældreomsorgen fyldt med dilemmaer og valg, hvilket gav basis for gode drøftelser på konferencen.
Danske Ældreråd ville med konferencen vise, at sundhed ikke kun drejer sig om fravær af sygdom, men
også om f.eks. relationer, robusthed og livsglæde. Desuden vise, at ældre er forskellige og har forskellige
livsværdier samt, at fællesskaber og mulighed for at bevare sociale relationer er væsentlige sundhedsaspekter i den enkelte ældres liv.
Læs konferencerapport her.
Efter hver konference udarbejder sekretariatet en konferencerapport, der samler op på hovedoplæg og
seminarer. Formålet er at fastholde viden og gerne inspirere til videre drøftelser i ældre-/seniorråd.

Eksempler på korte omtaler af ældre-/seniorråds aktiviteter i en Nyhedsmail
Et Ældreråd har arbejdet med ét af sine vedtagne indsatsområder, demens. ”Vi tager ud i de små lokalsamfund (forsamlingshuse, sognegårde, skoler mv.) og fortæller om sygdommen i et sprog alle kan forstå.” udtaler
formanden. Deltagerkredsen på de hidtil 10 afholdte møder er normalt omkring 25 – 40 personer. I Lolland
Kommunes to større byer, Nakskov og Maribo har ældrerådet kombineret mødet med film relateret til sygdommen.
Et Ældreråd har sammen med forvaltningen udarbejdet en demenshandlingsplan. Der holdes en workshop om indholdet i handlingsplanen sammen med lokalrådene, plejecentrene, pensionistforeninger, Parkinson
-caféen og relevante medarbejdergrupper. Formand og næstformand har været på kursus for Demensveninstruktører og har holdt en række orienteringsmøder. Til et ’åbent hus’ inviteredes social-og sundhedsudvalget, interesserede medarbejdere, ligesom borgmesteren havde sagt ja til at komme.

Et Seniorråd har i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Ældre-Handicap afdeling afholdt ’Ældre trafik
cafe’, som satte fokus på ældre i trafikken. Teknisk forvaltning fortalte om de ændringer/nye forslag, der er på
veje og fortove i kommunen. En repræsentant fra politiet fortalte om ældres færden i trafikken, sikkerhed, fornyelse af kørekort og ikke mindst, hvad man skal være opmærksom på i trafikken, både som bilist, cyklist og fodgænger. Fra Sundhedscenteret fortalte den opsøgende sygeplejerske om vigtigheden af at holde sig i god
form, styrke muskler og balance.
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2. Det nære sundhedsvæsen - en ny opgave
for ældreråd i kommune og regioner

Fra Danske Ældreråds holdningspapir 2018

Danske Ældreråd bakker op om den rehabiliterende tilgang
Ved satspuljeforhandlingen i 2016 enedes satspuljeordføDanske Ældreråd bakker op om den rehabilirerne om at styrke Danske Ældreråd med en million kr. årligt terende indsats som et konstruktivt tilbud til
som permanent finanslovstilskud til projektet: Det nære
ældre borgere, der har mulighed for at genvinsundhedsvæsen – en ny opgave for ældreråd i kommuner
de tabte ressourcer.
og regioner.
Kommuner skal tilbyde et tidsafgrænset reBevillingen blev opnået på baggrund af en projektansøgning
habiliteringsforløb til personer, der er vurdeog givet med det formål at støtte ældre-/seniorråd i at agere
ret til at kunne forbedre deres funktionsevne.
som kompetent samarbejdspartner i de kommende års udRehabilitering betyder en målrettet og tidsbevikling af det nære sundhedsvæsen.
stemt samarbejdsproces mellem en borger
Bevillingen har først og fremmest givet sekretariatet større
og kommunens fagfolk. Formålet er, at bormuligheder for at klæde ældre-/seniorråd i kommuner og i
geren, som har, eller er i risiko for at få, betyde fem regionsældreråd bedre på til at indgå i dialog med
delige begrænsninger i sin fysiske, psykiske
politikere og borgere om mange nye sundhedsfaglige og –
og/eller sociale funktionsevne, opnår muligpolitiske indsatsområder.
hed for at være selvhjulpen og derved leve
Bevillingen har dernæst styrket sekretariatets mulighed for
et selvstændigt liv.
at påvirke den nationale dagsorden på sundheds- og foreDanske Ældreråd vil følge udviklingen på ombyggelsesområdet, eksempelvis i forhold til initiativer genrådet.
nem Værdighedsmilliarden, Demenshandlingsplanen 2025,
akutfunktion i kommunerne og handleplan for Den Ældre
Medicinske Patient – ikke mindst gennem deltagelse i følge- og arbejdsgrupper i relevante ministerier og
styrelser.
Endelig kan sekretariatet nu i langt højere grad skabe mere synlighed omkring nye og/eller udfordrende
sundhedspolitiske problemstillinger af betydning for ældrerådenes arbejde.

Sekretariatet gennemførte i foråret 2017 en telefonisk spørgerunde til formænd fra ca. 1/3 af landets ældre
-/seniorråd for at afdække, hvilke emner af sundhedsfaglig og –politisk karakter ældre-/seniorråd arbejder
mest med, samt hvilke emner de har behov for mere viden om.
Spørgerunden er fulgt op på hjemmeside, i nyhedsbreve og i konferencer med emner som f.eks.: Tilsyn
på plejecentre og i hjemmepleje, underernæring, Værdighedsmilliarden, fremtidsfuldmagter, livs- og behandlingstestamenter, akutfunktion i kommunerne, midler og initiativer foranlediget af satspulje- og finanslovsbevilling, initiativer i forhold til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, klippekort til plejehjemsbeboere og forhold af betydning for personlig pleje og omsorg i et hverdagsrehabiliterende perspektiv. Hjemmesiden har desuden fået et sundhedsfagligt løft med et temafokus.
Fremadrettet vil der årligt blive præsenteret seks - syv temaer, der indeholder og uddyber aktuelle sundhedsfaglige eller -politiske emner af betydning for ældre-/seniorrådenes arbejde. I indeværende år er følgende tre temaer været belyst indgående:
Værdighedsmilliarden
Danske Ældreråd har med temaet på hjemmesiden opfordret til, at ældre-/seniorråd skal være opmærksomme på, at Værdighedsmilliarden fortsat er et indsatsområde, hvor de har indflydelse på, hvad pengene
skal anvendes til i de kommende år 2018 og 2019.
Værdighedsmilliarden blev en realitet med finansloven for 2016, hvor partierne afsatte en mia. kr. om året i
fire år til udbredelse og implementering af en værdighedspolitik i alle kommuner. Pengene fra værdighedsmilliarden var øremærket de svageste ældre. En konsekvens af Værdighedsmilliarden blev, at kommunerne i samarbejde med ældre-/seniorrådene skulle formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune skulle beskrive sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Alle kommuner har nu
udarbejdet en værdighedspolitik og gjort den tilgængelig på deres hjemmesider. Følgende områder er beskrevet og vejledende for kommunens indsats: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død, og som nyt område, jf. Finansloven 2018, støtte
til pårørende.
Om Værdighedsmilliarden er det væsentligt at huske, at midlerne skal lægges oven på det serviceniveau,
som kommunerne årligt har afsat til ældreområdet. Der er altså tale om ekstra midler, som kommunerne
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skal bruge til aktiviteter og indsatser, der skal styrke de fem, nu seks indsatsområder. Evaluering af anvendelse af midlerne i 2016 og 2017 viste, at langt de fleste midler blev anvendt til mere personale. Danske
Ældreråd har derfor opfordret til også at huske alle indsatsområder, når pengene atter skal fordeles i 2018
og 2019.
”En værdig død”
Temaet ”En værdig død” bunder i, at regeringen og støttepartier ved Finansloven 2018 besluttede at give
60 mio. kr. årligt, over de næste fire år, til at understøtte kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning på livet. Ældre-/seniorråd landet over vil i de kommende år blive involveret i og præsenteret
for initiativer og beslutninger, som vedrører en værdig død. Derfor er temaet ”en værdig død” på hjemmesiden beskrevet med fakta, faglighed og ideer til indsatsområder, ældrerådene kan drøfte.
Det er kommunernes ansvar at kvalificere forskellige indsatser til at sikre døende på plejehjem og i hjemmeplejen en god afslutning på livet, hvilket f.eks. kan gøres ved at foreslå, at plejecentrene og hjemmeplejen kan/bør have en nedskrevet handleplan for ”en værdig død”, samt foreslå, at hjemmeplejen og plejecentrene har et uddannelses-/oplæringsforløb i primært omsorgsarbejdet for ”en værdig død”.
Den kommunale akutfunktion – ny standard at forholde sig til som ældreråd
Ældrerådene er høringspart på den nye kvalitetsstandard for akutfunktion i kommunerne. Temaet blev
valgt for, at ældre-/seniorråd kan få viden om emnet og dermed indgå i en konstruktiv dialog med egen
kommunalbestyrelse om standardens implementering i kommunen.
Baggrunden er, at mange ældre borgere oplever behandlingsforløb, der ikke hænger godt nok sammen.
Sundhedsstyrelsen udsendte derfor et krav om, at landets 98 kommuner ved starten af 2018 skulle indføre
en kommunal akutfunktion.
I den nye kvalitetsstandard er kravet, at funktionen skal fungere som et tilbud, der er tilgængeligt døgnet
rundt alle ugens syv dage. Tilbuddet er således tiltænkt at dække behovet hos patienter/borgere, der har
brug for en særlig sundhedsfaglig indsats.

Sundhedsfaglige artikler til Nyhedsbreve og Nyhedsmails 2017/2018
Danske Ældreråds nyhedsbreve har i årets løb haft
flere artikler om sundhedsfaglige og sundhedspolitiske
problemstillinger med relevans for ældrerådenes arbejde i kommuner og regioner. Eksempelvis artikler
med følgende overskrifter:

 Værgemål – lang sagsbehandlingstid ved indflyt-

 ”Resultater fra Danske Ældreråds miniundersøgel-

 Målretning af de forebyggende hjemmebesøg –

ning i plejebolig

og der har i Nyhedsmails og Nyhedsbreve bl.a. været
bragt links til følgende:
 Kvalitetsstandarder for akutfunktioner er udgivet
 Guide til forebyggende hjemmebesøg

se 2017”- (31 ældrerådsformænd, har givet oplysninger om, hvilke sundhedsfaglige områder de gerne vil have bedre indsigt i).

 ”Kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner”
 ”Hvad er det nære og sammenhængende sund-

 ”Den Nationale Demenshandlingsplan 2017- 2025”

– (status på udmøntning og initiativer).

 ”Ny lovgivning bakker op om en værdig afslutning

på livet - Livstestamente, Behandlingstestamente
og Fremtidsfuldmagt”

Status for faste læger på plejehjem: Hver fjerde
lægeaftale er i hus

 Det nære sammenhængende sundhedsvæsen skal

blive en realitet med 20 nye anbefalinger aftalt mellem regioner, kommuner og stat

hedsvæsen?”

 ”Forebyggelsesråd for ældrebefolkningen”

Viden, redskaber og erfaringer til udvikling af praksis – Inspirationskatalog

 Fordele og udfordringer ved rehabilitering i hjem-

meplejen

 Fokus på underernæring hos ældre
 Ventetid på genoptræning skal ned
 En værdig død på finansloven
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3. Ældrerådsvalg 2017
Danske Ældreråds sekretariat yder ældreråd og deres sekretærer rådgivning om ældrerådsvalg, under og
efter valget. Der blev i efteråret 2016 afholdt faglige temadage med titlen ”Valg til ældre-/seniorråd” for at
varme op til valgene i 2017, og der er i foråret 2018 afholdt temadage med titlen ”Introduktion til ældrerådsarbejde”. 78 ældreråd deltog i temadagene til forberedelse af valg og 95 ældreråd deltog i temadagene for nyvalgte ældrerådsmedlemmer.
71 ældreråd afholdt valg i fjerde kvartal 2017, mens otte havde afholdt valg i første og andet kvartal. Tallene er inklusiv aflyste valg. De resterende ældreråd havde afholdt valg i 2014, 2015, 2016 eller havde aflyst
valget.
Fakta om ældrerådsvalg
Der er ikke i loven fastsat yderligere bestemmelser end, at der skal afholdes valg til ældreråd mindst hvert
fjerde år. Den lov, der fastsætter regler for ældreråd og dermed for ældrerådsvalg er lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område – i daglig tale Retssikkerhedsloven.
Den gennemsnitlige stemmeprocent for ældrerådsvalg afholdt i den fireårig periode fra 2014 – 2017 er på
50,6 pct. Dette er en lille tilbagegang i stemmeprocent ift. den tidligere valgperiode.
Ældrerådsvalg, som afvikles sammen med valg til kommune og region giver den højeste stemmeprocent.
Den gennemsnitlige stemmeprocent ligger for disse valg på 65,3 og flere ældreråd har en stemmeprocent
over 70. Valgformen er her typisk fremmødevalg evt. kombineret med brevstemmevalg.
Ældrerådsvalg kan også afholdes som et digitalt valg – evt. kombineret med brevstemmevalg.
Danske Ældreråds undersøgelse viser, at i kommuner med digitale valg blev stemmeprocenten 29,5,
mens den i kommuner med brevstemmevalg blev 45,9.
Undersøgelsen tegner et billede af, at brevstemmevalg er den mest udbredte stemmeform ved valg til
ældreråd, mens digitale valg er den mindst udbredte: tre ældreråd afholdt et rent digitalt valg, 30 ældreråd
holdt et rent brevstemmevalg, 24 ældreråd svarede, at de afholdt et rent fremmødevalg. Ved de øvrige
ældrerådsvalg blev benyttet en blanding af de tre valgformer.
Ved lovrevisionen i 2011 fik kommunalbestyrelsen mulighed for at aflyse et ældrerådsvalg, hvis der ikke
var opstillet flere kandidater end vedtægten for ældrerådet foreskrev. De opstillede kandidater var valgt
uden egentlig valghandling. I ni kommuner fik borgerne ikke mulighed for at stemme til ældrerådsvalg i
efteråret 2017, da valget blev aflyst, idet der var opstillet færre eller netop det antal kandidater, som ældrerådets vedtægt foreskrev.
Fakta om ældreråd anno 2018
Det gennemsnitlige ældreråd har 10 medlemmer og en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.

Det største ældreråd har 25 medlemmer og det mindste har fem medlemmer. Fem medlemmer er lovens mindstekrav. 60 ældreråd har et eller flere medlemmer, der tidligere har siddet i en kommunalbestyrelse og i to ældreråd er et nuværende ældrerådsmedlem tillige medlem i kommunalbestyrelsen.

4. Ældrepolitik i kommuner
Langt hovedparten af de områder, som ældrerådene beskæftiger sig med i kommunerne handler om
sundheds- og socialpolitik, hvilket afspejles i nedenstående.
Ældrerådenes nærmeste minister er Ældreministeren, hvis embedsmænd sidder i Sundheds- og Ældreministeriet.

Sundhedspolitik i kommuner
Der har gennem de senere år på sundhedsområdet været en væsentlig opgaveflytning fra regioner til
kommuner. Sundhedsområdet fylder derfor mere og mere for ældre-/seniorråd, for bestyrelsen og for sekretariatet i Danske Ældreråd.
Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen har gennem de seneste år arbejdet med væsentlige tiltag som
f.eks.: Styrket indsats for Den Ældre Medicinske Patient, Demenshandlingsplanen 2025, evaluering af re6

habilitering §83A, etablering af en plejehjemsportal og udmøntning af Værdighedsmilliarden. Alle
tiltag som gennem puljer og lovgivning får betydning for den kommunale sundhedspolitik og indsats.

Fra Danske Ældreråds holdningspapir 2018

Danske Ældreråd ønsker en værdig pleje og omsorg –
uanset alder og økonomi
Danske Ældreråd finder, at der kan lovgives om værdig pleje og omsorg, og at lokalt vedtagne principper i
den enkelte kommune bevarer fokus på værdig pleje
og omsorg. En forudsætning er veluddannede medarbejdere, en ledelse med fokus på værdig pleje og omsorg samt normeringer, der modsvarer behovet.

Ældrerådene mærker denne indsats, idet der i
kommunerne er et øget fokus på sundhedsfaglig
pleje og behandlingsopgaver, på rehabilitering,
forebyggelse, indsatser på demensområdet samt
på forskellige indsatser for den ældre medicinske Danske Ældreråd finder, at ældres behov skal være
kriterium for visiterede offentlige ydelser, og den enkelpatient.
tes økonomi må ikke være en hindring herfor og at der
Demenshandlingsplan 2025
på landsplan oprettes flere tilbud til døende og deres
pårørende.
Demens har været på den kommunale dagsorden gennem flere år og dermed været en del af
Danske Ældreråd mener, at den kommunale sagsbeældre-/seniorrådenes arbejde. Demenshandlings- handling skal være smidig, hurtig og ensartet, og at klaplanen er i 2017-2018 udmøntet i kommunerne – ger bør have opsættende virkning indtil borgerens klagemuligheder er udtømt.
ikke mindst gennem puljeopslag til seks af planens 23 initiativer.
Danske Ældreråd er repræsenteret i følgegruppen og bakker op om Demenshandlingsplanens tre overordnede målsætninger;
 at Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og

trygt liv,
 at behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og

værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på tidlig indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats,
 at pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende.

Handlingsplan for Den Ældre Medicinske Patient
Danske Ældreråd er inviteret med i følgegruppen for handlingsplanen for Den Ældre Medicinske Patient,
en plan der i i de kommende år implementeres i regioner og kommuner.
Målet med handlingsplanen er at nedbringe overbelægning på sygehuse og sikre, at der tages bedre hånd
om ældre både før, under og efter en sygehusindlæggelse. Planen har otte indsatsområder: tidligere opsporing og mere rettidig indsats, styrkede kommunale akutfunktioner, kompetenceløft i den kommunale
hjemmesygepleje, styrket indsats mod overbelægning, flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis, en indsats, der hænger mere sammen, bedre styr på medicinen samt
bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb.
Akutfunktion i den kommunale hjemmepleje
Akutfunktionen i den kommunale hjemmepleje har særlig bevågenhed for Danske Ældreråd. Der er afsat
445 mio. kr. i perioden 2016-2019 og herefter årligt 170 mio. kr. til, at kommunerne kan styrke de kommunale akutfunktioner. Formålet med akutfunktionen er, at ældre ikke indlægges på hospital, men kan få den
nødvendige pleje og behandling i kommunen, samt at ældre medicinske patienter får en indsats af ensartet høj kvalitet, når de har brug for det.
Sundhedsfaglige samarbejder og møder i styrelser, ministerier og regioner
Danske Ældreråd har deltaget i sundhedsfaglige udviklingsmøder i styrelser og ministerier; eksempelvis i:
 Faglig følgegruppe for ernæringsindsats for Den Ældre Medicinske Patient.
 Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe om oplæg til ernæringsindsatser for Den Ældre Medicinske

Patient”.

 Møde vedr. udmøntningen af demenshandlingsplanens initiativ vedr. mærkningsordning for demenseg-

nede plejeboliger, Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

 Sundhedsministeriets faglige følgegruppe til evaluering af hverdagsrehabilitering (§83A).
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 Følgegruppe vedr. udvikling og lancering af plejehjemsportalen afholdt af Sundheds – og Ældreministe-

riet.

 Møde med de 10 repræsentanter, som sidder i Patientinddragelsesudvalgene i de fem regioner (PIU).
 Møder med ældre-/seniorråd i kommuner/regioner – hvor rådet ønsker faglig sparring eller et fagligt

oplæg. Eksempelvis med oplæg om akutfunktion.

 Møde om forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen, afholdt af KL, sammen med Sund-

heds – og Ældreministeriet.

Socialpolitik i kommuner
Hovedparten af den lovgivning, der vedrører ældre, ligger i dag i Sundheds- og Ældreministeriet i modsætning til før 2015, hvor det lå i Socialministeriet. Det kan være svært at skelne mellem, hvad der er
sundhedspolitik, og hvad der er socialpolitik inden for nogle områder, idet flere sundhedsfaglige områder
tillige har et socialt aspekt.

Mange temaer inden for det sociale område har ældrerådenes bevågenhed, det gælder temaer som f.eks.
hverdagsrehabilitering, ensomhed, boligpolitik, kommunal trafik, digitalisering og velfærdsteknologi.
Nedenfor er eksempler på, hvad Danske Ældreråd har beskæftiget sig med inden for det socialpolitiske
område.
Klippekort til plejehjemsbeboere og køkkener retur på plejecentre
Der er afsat to mia. kr. i 2017 – 2020 til at understøtte en værdig pleje af ældre.
Kommuner kan søge om midler til en klippekortsordning til ekstra hjælp til borgere på plejehjem. Plejehjemsbeboere får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over plejeindsatsen, og kan anvendes til kortere aktiviteter,
der giver livskvalitet, eller kan spares op til længerevarende aktiviteter.
Køkkener på plejehjem
Årets finanslovsaftale afsatte 425 mio. kr. til at etablere, renovere eller genetablere køkkener på plejehjem
og 25 mio. kr. til målrettede forsøg med at styrke madkvalitet til ældre i eget hjem. Kommunerne skal ansøge Ældreministeriet om midler til projekter.
Værdighedsmilliarden.
Kommunerne fik med vedtagelse af Værdighedsmilliarden pligt til at vedtage en politik om værdighed, og
lovteksten slog fast, at udarbejdelsen skal ske i et samarbejde med bl.a. ældrerådet. Ældre-/seniorråd har
således en væsentlig opgave i at medvirke til formulering af den kommunale værdighedspolitik og i udmøntning af midlerne.
Kommunerne skal årligt redegøre for midlernes brug i forhold til livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet,
tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.

Danske Ældreråd har i 2017 i høringssvar på det socialpolitiske område bl.a. bemærket:
 At organisationen er positiv over for forslaget om ændring af registreringsafgiftsloven, som gør det mu-

ligt for flere kommunale institutioner at eje og benytte en bus i fællesskab. (Transport og trafik).
 At organisationen er positiv over for forslaget om, at det gøres muligt at oprette en fremtidsfuldmagt.

(Fremtidsfuldmagter).
 At Danske Ældreråd finder det væsentligt, at der i servicelovens bestemmelser nu præciseres, at for-

målet med reglerne er at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige, og at loven giver en
udtømmende opregning af, hvilke tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan sættes i værk på det
sociale område. Danske Ældreråd finder det ligeledes væsentligt, at der lovmæssigt præciseres, at
iværksatte tvangsmæssige foranstaltninger skal betragtes som en undtagelse, samt at anvendelse af
magt skal være så lempelig, skånsom og kortvarig som muligt, og indgrebet skal stå i rimeligt forhold til
det, der søges opnået. (Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper).
 At det bekymrer Danske Ældreråd, at der i lovforslaget ikke præciseres et minimums-antal for tilsyn

årligt eller en beskrivelse af hvilke forhold, der truer patientsikkerheden - og den fornødne kvalitet af
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personlig hjælp, omsorg og pleje, i en sådan grad, at det skal udløse et tilsyn. Desuden præciseres heller ikke, hvem, der kan anmode om at få udført et risikobaseret tilsyn, hvilke områder, og hvilket kvalitetsniveau tilsynet skal omfatte, og heller ikke hvilke krav, der stilles i forbindelse med, at tilsynet kan
udbydes udført at andre aktører. Danske Ældreråd, savner også krav til en evalueringspraksis efter tre
år, samt for en løbende lokal og national evaluering og sparing til Styrelsen for Patientsikkerhed.
(Høring over Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område) (Styrket tilsyn på ældreområdet).
Socialfaglige møder:
 Faglig følgegruppe om forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen, afholdt af Sundheds–

og Ældreministeriet og KL.
 Forum for Ældre- og Socialtandpleje – Konference med ældrepolitiske ordfører, Folketinget
 ”Meld en regel” – flere møder med Ældreministeren og i faglig følgegruppe.
 Revision af magtanvendelsesreglerne - Socialministeriet

Fra Danske Ældreråds holdningspapir 2018
Danske Ældreråd opfordrer til, at kommunalbestyrelserne styrker det eksisterende tilsyn for
ældre, der modtager pleje og omsorg
Danske Ældreråd ser med bekymring på, at det årlige embedslægetilsyn, på plejehjem, er blevet erstattet af et risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Danske Ældreåd ser behov for at modernisere synet på funktionen af tilsyn, så tilsyn bliver en evalueringsfunktion i kommunens udviklingsstrategi for ordninger og institutioner, f.eks. hjemmepleje og plejehjem.

5. Samarbejder og møder med organisationer og myndigheder
Danske Ældreråds formål er: ”at varetage ældre-/seniorråds interesser over for Regering, Folketing, KL,
Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer”. Formålet indfries efter bedste
evne og ressourcer af bestyrelse og medarbejdere. Eksempler er:
Møder med ældreminister Thyra Frank
Danske Ældreråd til møde med ældreministeren
Der har været afholdt fire møder med ældreminister
Danske Ældreråd, ÆldreSagen og ErgoterapeutforThyra Frank – et hilse-på-møde umiddelbart efter valg eningen var fredag den 17. november inviteret til en
af ny landsformand, to møder omkring regelforenkling drøftelse hos ældreminister Thyra Frank af områog et møde om ældrerådsvalgene. På hilse-på-mødet der, hvor regler med fordel kan afskaffes. Hensigten
fremhævede landsformand Erik Stagsted bl.a., at æl- med regeringens initiativ ”Meld en regel” er at få
organisationer og borgerne på banen og pege på de
dre-/seniorråd arbejder konstruktivt med værdighedsområder, hvor der er for meget bureaukrati.
politik og udmøntning af tilførte midler i kommunerne.
Landsformand Erik Stagsted udtrykte håb om, at ældreministeren ville synliggøre efterårets valg til ældre-/
seniorråd og glædede sig over de mange initiativer på ældreområdet – herunder midlerne til at få køkkener tilbage på plejehjem. Erik Stagsted pointerede, at Danske Ældreråd forsøger at tale ældreområdet op
og ikke ned. Negative enkelthistorier i medierne skaber frygt hos ældre for at blive afhængige af omsorg
og pleje og mindsker medarbejderes arbejdsglæde og trivsel.
Møder med ordførere for Folketingets partier
Danske Ældreråds formand/formandskab har en tradition for hvert efterår at invitere sig selv til dialogmøde med social-, sundheds- og/eller ældrepolitiske ordførere for Folketingets partier. På møderne fremlægger Danske Ældreråd ”nyt fra virkeligheden” på baggrund af den dialog formanden har haft med formænd
og næstformænd for ældreråd. Der foregår typisk en åben dialog om kommunale og regionale problemstillinger, der vedrører ældre og ældreråd og som evt. kan ændres via lovgivning. Der er ikke afholdt møder i
efteråret 2017, men de forventes afholdt i 2018.
Danske Regioner
Formænd for regionsældreråd og landsformand for Danske Ældreråd holder et årligt møde med formand
for Danske Regioner for at drøfte og udveksle synspunker om aktuelle emner. Mødet blev afholdt i efter9

året 2017 og følgende temaer var bl.a. på dagsordenen: Sundhedsportalen, opgave og ansvarsfordeling
bl.a. ift. kommunale akutfunktioner, balance mellem de regionale funktioner og kommunernes opgaver,
herunder den øgede behandling af ældre borgere i eget hjem, arbejdet i patientinddragelsesudvalgene
(PIU) m.m. Landsformand og sekretariatsleder i Danske Ældreråd er, traditionen tro, inviteret som gæster
til Danske Regioners generalforsamling.
Øvrige samarbejder
Formand, formandskab og bestyrelsesmedlemmer har i årets løb repræsenteret Danske Ældreråd i mange sammenhænge, herunder på årsmøder, kongresser og generalforsamlinger i beslægtede organisationer som Ældre Sagen, Faglige Seniorer, Danske Seniorer, DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK),
Landsforeningen af FOrebyggende og SUndhedsfremmende medarbejdere (SUFO). Sekretariatsleder
Marianne Lundsgaard deltager på embedsmandsniveau i en del af ovennævnte arrangementer.
Arbejds- og følgegrupper i ministerielt/styrelsesregi
Danske Ældreråd er repræsenteret i mange reference- og følgegrupper, især i Sundheds- og Ældreministeriet og i Sundhedsstyrelsen. Møderne er på embedsmandsplan med deltagelse fortrinsvis af sekretariatsleder Marianne Lundsgaard, i 2017/18 også af ældrekonsulent Lisbeth Grøndahl.


Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe vedrørende udmøntning af Demenshandlingsplan 2025.



Sundhedsministeriets arbejdsgruppe vedrørende Demenshandlingsplan 2025



Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe om rehabilitering og forebyggelse



Sundhedsstyrelsens dialogmøde med brugerorganisationer på ældreområdet



Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe for handleplan for Den Ældre Medicinske Patient



Sundhedsstyrelsens faglige følgegruppe om oplæg til ernæringsindsatser for Den Ældre Medicinske
Patient



Sundhedsministeriets faglige følgegruppe for forenkling af regler og dokumentation på ældreområdet



Referencegruppe om eftersyn af magtanvendelsesreglerne i socialministeriet.



Faglige følgegruppe til projektet Sikkert Seniorliv.



Videnscenter for Værdig Ældrepleje.



For-analyse af kvalitetsindikatorer og brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen



Workshop om forenkling og dokumentationskrav i ældreplejen



Dialogmøde - brugerorganisationer i Sundhedsstyrelsen



Følgegruppe for udmøntning af midler til ældremaden.

Når en embedsmand fra Danske Ældreråd indgår i en arbejds-, følge- eller anden gruppe nedsat af ministerier eller styrelser, er embedsmandens udgangspunkt at tale på ældrerådenes og ældre borgeres vegne.

6. Synlighed via Folkemøde, medier og andre aktiviteter
Danske Ældreråd søger at være synlig og gøre sig synlig i det omfang formands, formandskabs, bestyrelses og sekretariatets ressourcer tillader.
Landsformand, Erik Stagsted, deltog kort efter repræsentantskabsmødet i 2017 i et møde om regeringens
sammenhængsreform på Marienborg.
Danske Ældreråd indgik i 2017 i et bogprojekt med titlen SMÅ VISIONER – et bogprojekt om demokrati i
Danmark, repræsenteret ved 50 -100 organisationer.
Bogen udkom i juni 2017 på Folkemødet på Bornholm.
Landsformand Erik Stagsteds kommentar i BT vedr. fordelingen af midler:
”Landsformanden for alle landets ældreråd, Erik Stagsted, er da også chokeret over at høre, at forskellene er
så store på landsplan. »Hold da op. Det er jo fuldstændig tudetosset. Det, som fylder meget hos mig, er lighed.
Når midlerne skal målrettes forbedring af de ældres vilkår, så burde pengene uddeles efter det antal ældre, der
er i hver kommune og øremærkes dem. Jeg har et møde med ældreminister Thyra Frank d. 7. juni, og der vil
jeg tage det op med hende. Regeringen rammer jo helt ved siden af skiven på den her måde,« siger Erik Stagsted.” (Uddrag fra ophavsretligt beskyttet artikel i BT, d. 26. maj 2017). (Nyhedsmail 3)
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I bogudgivelsen oversætter børn de danske foreningers visioner, og den indeholder således mange finurlige og tankevækkende citater. Bogen indeholder en præsentationsside om Danske Ældreråd, og et barn
har forholdt sig til følgende udsagn formuleret af sekretariatsleder Marianne Lundsgaard: "Vi (Danske
Ældreråd) arbejder for, at alle ældre mennesker kan leve et sundt og godt liv. Uanset om de ældre er friske eller skrøbelige. Ingen mennesker skal opleve, at det er svært at blive gammel". Barnets svar: "Når
man bliver gammel, har man ret til et godt liv, fordi man har arbejdet længe. Så er det ikke godt, hvis alle
gamle går og falder om, når de endelig har fri".
Danske Ældreråd købte i efteråret 2017 plads til en artikel i Politikens tillæg ”Det gode Liv”. Formålet med
artiklen var at vække borgernes interesse for ældrerådsvalg.
Folkemøde på Bornholm
Danske Ældreråd deltog for fjerde år i træk i Folkemødet på Bornholm, der fandt sted 15.-18. juni 2017.
Danske Ældreråd havde dette år valgt at satse på deltagelse i et bredt udsnit af organisationers events,
samt at arrangere en event i samarbejde med Danske Seniorer og Realdania med titlen: ”Den tredje alder
- alene eller fælles”. Danske Ældreråd deltager i folkemødet, fordi vi er en organisation, der har vores fokus på de kommunale ældreråd. Ældreråd, som befinder sig i en politisk virkelighed og dagligdag og som
arbejder sammen med mange forskellige interessenter, som for eksempel politikere, embedsmænd og
andre interesseorganisationer. Folkemødet giver Danske Ældreråd en god mulighed for at synliggøre
Danske Ældreråd overfor nuværende - og potentielle samarbejdspartnere. Det er en platform, der giver
lejlighed til at bringe visioner og missioner ud og til at knytte kontakter for det ældrepolitiske arbejde. Mødet er en anledning til at komme tæt på ministre og embedsmænd og beslutningstagere i en mere uformel
sammenhæng, som ellers vil kræve mange flere ressourcer at opnå. Endelig så giver deltagelsen inspiration og energi til fortsat at udvikle Danske Ældreråd.
Landsformanden var taler ved fem events arrangeret af: Sundhedsstyrelsen, Danske Fodterapeuter, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Københavns Universitet og Danske Seniorer. Mogens Rasmussen,
1. næstformand, talte på Speakers Corner under temaet ”Fokus på øget kommunal selvbestemmelse på
ældreområdet”.
Danske Ældreråds mærkesag – underernæring
Danske Ældreråds bestyrelse har valgt underernæring som organisationens mærkesag fra august 2017 –
maj 2018. Underernæring er et problem, som heldigvis kun de færreste oplever, idet risikoen for underernæring især findes blandt borgere på plejehjem og i hjemmeplejen samt indlagte patienter. Kommunernes
indsats mod underernæring er forskellig.
Underernæring er en faglig mærkesag, hvor det væsentlige formål er, at gøre ældrerådene opmærksom
på problemet.
Med mærkesagen opfordrer Danske Ældreråd ældre-/seniorråd til at gå i dialog med kommunerne, samt
spørge ind til mulige handlemuligheder, der kan begrænse risikoen for underernæring, f. eks. ved at stille
forslag til kommunen om at:
 Udarbejde en kvalitetsstandard for ernæringsindsatsen for ældre, der har behov for kommunale ydelser
 Sætte fokus på, at Værdighedsmilliardens ene initiativ som gælder ernæringsindsats for svage ældre,

økonomisk prioriteres til bekæmpelse af underernæring

 Sætte fokus på, at ældre, der har behov for kommunale ydelser, med mund- og tandproblematikker af

betydning for ernæringsindsatsen, støttes i udredning og behandling af disse problemer

 Sikre faglige kompetencer til rådighed, som kan forebygge, udrede og behandle underernæringsproble-

matikker i kommunen.

Mærkesagen er præsenteret på Danske Ældreråds hjemmeside, hvor medlemmerne af ældre-/seniorråd
kan finde viden, inspiration og konkrete værktøjer til at gå i dialog med deres kommunalbestyrelse omkring underernæring. Læs mere om mærkesagen her.
Danske Ældreråd er medlem i Forum For Underernæring, hvor 2. næstformand, Kirsten Nissen, repræsenterer Danske Ældreråd.
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7. Danske Ældreråd - det interne samarbejde
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er Danske Ældreråds højeste myndighed og holder den 7. maj 2018 sit 20. møde.
Det enkelte ældre-/seniorråd har et antal stemmer afhængig af borgere i kommunen, der er fyldt 60 år.
Repræsentantskabet tæller 199 stemmeberettigede i 2018.
Alle medlemmer af ældre- og seniorråd kan deltage, og der er tradition for at stort set alle medlemmer deltager.
Som landsorganisation for kommunernes 98 folkevalgte og lovfæstede ældre-/seniorråd har Danske Ældreråd en medlemstilslutning på 100 pct. Det er positivt og giver Danske Ældreråd god vægt i samtaler med
politikere på Christiansborg, i Danske Regioner og i KL.
Bestyrelse og formandskab
Den nuværende bestyrelses 10 medlemmer blev valgt i foråret 2017 gennem valg i Danske Ældreråds 10
valgkredse. Hver valgkreds valgte et medlem og to suppleanter. Tre af bestyrelsens medlemmer blev for
første gang valgt til Danske Ældreråds bestyrelse – de øvrige opnåede genvalg. I tre valgkredse har det
ikke været muligt at opnå valg til suppleantposter. Se bestyrelsen her.
Der er i vedtægten for Danske Ældreråd ikke krav om, at bestyrelsen skal bestå af formænd for ældreråd i den nuværende bestyrelse er fire bestyrelsesmedlemmer og landsformanden formænd i eget ældreråd.
Bestyrelsen tiltrådte d. 24. april 2017 efter repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen har siden sin tiltrædelse
holdt fem møder, heraf et todages seminar. Møderne holdes fortrinsvis i Middelfart som heldagsmøder.
Bestyrelsen har ikke haft nedsat udvalg.
Beslutningsreferat fra bestyrelsens møder lægges på Danske Ældreråds hjemmeside og sendes til formænd for ældre-/seniorråd.
Bestyrelsen besluttede på to-dags-seminaret i august at arbejde med underernæring som mærkesag. Et
nyt tiltag, som bestyrelsen ønsker fremadrettet skal afløse arbejds-/handleplanen. Sekretariatet har efterfølgende udarbejdet og publiceret en del materiale, som ligger på Danske Ældreråds hjemmeside. Intentionen er, at det enkelte ældreråd via materialet lokalt kan sætte fokus på underernæring. Læs mere i beretningen på side forrige side.
Holdninger til aktuelle ældrepolitiske områder
Bestyrelsen arbejdede på bestyrelsesseminaret med det af den tidligere bestyrelse vedtagne dokument:
”Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder”.
Dokumentet er opdelt i fire overordnede temaer og har i alt 19 holdninger.
Bestyrelsen betragter dokumentet som et dynamisk arbejdspapir og håber, at dokumentet kan inspirere
ældreråd til drøftelser i egne råd. Dokumentet er sendt til alle 98 medlemmer af Danske Ældreråd og er
lagt på Danske Ældreråds hjemmeside. Dokumentet er vedtaget af bestyrelsen og er gældende til og med
repræsentantskabsmødet 2018. Læs dokumentet her.

Fra Danske Ældreråds holdningspapir 2018
Danske Ældreråd mener, at sundhedsaftalerne er et godt redskab til samarbejde mellem
kommune og region.
Danske Ældreråd opfordrer ældrerådene til at være opmærksomme på, at de nuværende sundhedsaftaler
løber til udgangen af 2018. En ny sundhedsaftale for perioden 2019 – 2022 skal senest være indgået medio 2019 mellem regionen og kommunerne om samspillet region, kommune, almen lægepraksis mv. Arbejdet begynder tidligt i 2018.
Danske Ældreråd anbefaler, at et hovedformål i den kommende sundhedsaftale bliver sammenhængende
patientforløb på tværs af sygehus, kommune, almen lægepraksis mv.
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Kommunikationspolitik
Bestyrelsen har i foråret 2018 vedtaget en kommunikationspolitik, der sætter retningslinjer for, hvad
Danske Ældreråd skal udtale sig om, og hvem der udtaler sig på organisationens vegne. Læs kommunikationspolitikken her.
Bestyrelsen har derudover besluttet følgende:
 at formand fremover kaldes Landsformand,
 at organisationens navn ikke skrives med versaler, men som følger: Danske Ældreråd,
 at pårørende ikke bør skrives ind i serviceloven, men at hver kommune bør udarbejde en pårøren-

depolitik,
 at rette henvendelse til partierne på Christiansborg og gøre dem opmærksom på, at de stigende

udgifter i kommunerne ikke bliver dækket af ekstra midler,
 at sende et brev til ældreminister Thyra Frank og påpege det uhensigtsmæssige i den lange sags-

behandlingstid for værgemål,
 at fremsende to forslag til Satspuljeforhandlingerne 2017,
 ikke at foreslå ændringer ift. tidspunkt og valgperiode for valg til bestyrelse og formandsvalg i Dan-

ske Ældreråd,
 indgående at drøfte, om bestyrelsen skal stå bag et forslag om ændring af lov om valg til ældreråd

– herunder:
 lovfastsat fremmødevalg på samme dag som valg til kommune og region,
 genindførelse af lov om, at alle kommuner skal gennemføre valg (ændring af lov, så freds-

valg ikke er muligt),
Bestyrelsesmedlemmer repræsenterer Danske Ældreråd i følgende fora:
 Forum for Ældre- og Socialtandpleje v. Inger Andersen
 Folkebevægelsen mod Ensomhed v. Inge Jacobsen
 Forum for Underernæring v. Kirsten Nissen
 Center for Menneskerettigheder v. Jørgen Larsen (repræsentation ophørt)
 Vega-projekter – livskvalitet på plejehjem v. Carl Aksel Kragh Sørensen

Eksempler på møder:
 Møde med Ældre Sagens direktør og formand (formand og sekretariatsleder)
 Danske Seniorers kongres (formand og sekretariatsleder)
 Møde i sekretariatet mellem formænd for Danske Ældreråd, SUFO og DKDK (de øvrige organisationer i

Fællessekretariatet) (formand og sekretariatsleder)
 KL’s ældrekonference – landsformand, 1. næstformand og sekretariatsleder.

Formandskab
Danske Ældreråds formandskab består af den på repræsentantskabsmødet valgte landsformand, samt to
næstformænd. Bestyrelsen valgte på sit første møde d. 16. maj Mogens Rasmussen som 1. næstformand
og Kirsten Nissen som 2. næstformand.
Formandskabet er ansvarlig for den daglige drift, for at forberede bestyrelsens møder i samarbejde med
sekretariatet, for at besvare uopsættelige henvendelser, samt for at varetage repræsentative opgaver.
Formandskabet har siden repræsentantskabsmødet i 2017 holdt seks møder.
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Høringer
Som tidligere nævnt i beretningen har ældreområdet været i fokus i denne beretningsperiode – både i
kommuner og på Christiansborg.
Landsformanden giver i lederen Danske Ældreråds mening til kende og rejser ældrepolitiske spørgsmål til eftertanke hos medlemmer og omverden. I beretningsperioden er bl.a. følgende spørgsmål taget op i lederen:
 Ældrerådsvalg
 Det kommunale tilsyn
 Ældrerådet som rådgiver for kommunalbestyrelsen.

Høringssvar udformes af sekretariatet efter en høringsrunde i bestyrelsen. Danske Ældreråd har i beretningsperioden afgivet knap 50 høringssvar. Høringssvar er med til at synliggøre Danske Ældreråd over for
centrale politikere og embedsværk. Det er dog sjældent, at indsigelser og forslag bærer frugt.
Regionsældreråd og patientinddragelsesudvalg (PIU)
Danske Ældreråds vedtægt tillader ikke regionsældreråd medlemskab, men de fem regionsældreråd er en
tæt samarbejdspartner og har en vedtægtsbestemt observatør i bestyrelsen. Et regionsældreråd består af
medlemmer fra ældre-/og seniorråd i de kommuner, der er beliggende i regionen, og der er ikke lov om, at
der skal være et regionsældreråd. Regionsældrerådenes opgaver er relateret til regionens opgaver – især
sundhed og trafik.
Danske Ældreråd har i 2017 i høringssvar på det sundhedspolitiske område bl.a. bemærket:
Bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter – Danske Ældreråd tilsluttede sig fuldt ud denne mulighed.
Høring over udkast til bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger - Uddraget fra høringssvaret indeholdt bl.a. følgende: Danske Ældreråd ser positivt på, at der udarbejdes en mærkningsordning for plejeboligers demensegnethed i forhold til konstruktion og indretning, idet 2/3 af alle ældre, som bor
i plejeboliger, er mennesker med en demensdiagnose. Danske Ældreråd finder det væsentligt at materialet afspejler fokus på flg. fem hovedområder i demensmærkningen, som skal være tilstede i demensegnede plejeboliger: Hjemlighed og atmosfære, dags- og kunstlysets betydning, at finde vej og overskuelige omgivelser, kontakt til naturen og sansestimulering. Desuden vil Danske Ældreråd gerne anmode om, at ”tryghed og sikkerhed” tilføjes i vejledningen.

Anker Andersen, formand for Regionsældreråd Midtjylland, er af regionsældrerådene valgt som observatør i Danske Ældreråds bestyrelse. Bestyrelsen vedtog i 2016, at observatørens vedtægtsfastsatte taleret
indebærer, at denne kan stille forslag på regionsældrerådenes vegne. Der berettes om god aktivitet i de
fem regioner, samt om et godt forhold til politikere og embedsværk.
Bestyrelsen holder et årligt møde med repræsentanter for de fem regionsældreråd, samt et årligt møde
med formand for Danske Regioner, hvor formænd for regionsældreråd og formand for Danske Ældreråd
deltager. Hvert regionsældreråd udpeger en repræsentant til regionens patientinddragelsesudvalg. Danske Ældreråd støtter regionsældrerådenes repræsentant i patientinddragelsesudvalgene bl.a. ved et årligt
gensidigt orienteringsmøde.
Møder med formænd og næstformænd for ældre-/seniorråd
Gennem de seneste seks år, er der hvert efterår arrangeret et møde for formænd og næstformænd for
ældre-/seniorråd på fem møder fordelt i landet. Møderne giver et stort indblik i, hvilke problemstillinger og
opgaver ældre-/seniorrådene fra Skagen til Vadehavet og fra Vesterhavet til Bornholm er optaget af. Et
indblik sekretariatet samler i et dokument, som udsendes til alle medlemmer, som bestyrelsen behandler
og som formandskabet tager med til diverse møder med politikere.
Valg til ældreråd i mange kommuner i efteråret 2017 betød, at møderne blev udskudt til april 2018.
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8. Danske Ældreråd - struktur og finansiering
Sekretariat
Danske Ældreråds sekretariat er placeret i København. Medarbejderne varetager sammen med formand,
formandskab og bestyrelse kontakt til ældre-/seniorråd, ministerier, Folketing, organisationer og andre
samarbejdspartnere. Sekretariatet har ved denne beretnings skrivelse en sekretariatsleder, tre ældrekonsulenter (flere på deltid), en deltidsansat bogholder samt en fuldtidsansat kursussekretær. Medarbejdernes løn dækkes primært af de to Finanslovsbevillinger, af refusioner fra øvrige organisationer i
fællessekretariatet og af kontingent fra Danske Ældreråds 98 medlemmer.
Dorthe Neergaard, ældrekonsulent i sekretariatet gennem otte år, valgte i juni 2017 at gå på efterløn.
Charlotte Broe blev i august 2017 ansat som afløser for Dorthe Neergaard.
Thomas Jensen blev i august 2017 ansat på det finanslovsfinansierede projekt: ”Det nære sundhedsvæsen – en ny opgave for ældreråd i kommuner og regioner”, der fremadrettet har Lisbeth Grøndahl og Thomas Jensen som ansatte.
Øvrige medarbejdere i sekretariatet er: Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard, ældrekonsulent Lise Sørensen (orlov til 1. august 2018) kursus- og konferencesekretær Jeanette Frandsen og bogholder Maj-Britt
Lempel.
Sekretariatet er beliggende i Vanløse og er fællessekretariat for i alt fire landsorganisationer. De øvrige tre
organisationer er:


DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK)



Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO)



Dansk Gerontologisk Selskab (DGS)

Flere af sekretariatets medarbejdere arbejder for Danske Ældreråd og for de øvrige tre organisationer.
Arbejdet for de øvrige organisationer består i faglig bistand, såsom overvågning af fagområdet, betjening
af organisationens bestyrelse og formandskab, tilrettelæggelse af Årskurser, generalforsamlinger, nyhedsbreve, deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper, konferencerapporter m.m. samt i administrativ bistand f.eks. opkrævning af medlemskontingenter, kursusgebyrer og bogføring.

Logoer fra de tre øvrige organisationer i fællessekretariatet. Fra venstre mod højre: DKDK, SUFO og DGS

Medarbejdernes arbejde for DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK) og for Landsforeningen for ansatte i
SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO) giver faglig viden på områderne som demens og forebyggelse, en viden som også gavner Danske Ældreråd.

Økonomi
Danske Ældreråds indtægter består af:
 Kontingentindtægter fra de 98 medlemmer (i 2017 på kr. 705.650)
 To finanslovsprojektbevillinger (i 2017 på i alt kr. 2.000.000)
 Refusioner fra ovennævnte tre landsorganisationer (i 2017 på i alt kr. 335.801).
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Kontingentindtægter skal dække bestyrelsens direkte udgifter (i 2017 på kr. 238.419), administrationsudgifter samt medarbejdertimer til betjening af bestyrelse, formandskab og organisation, herunder planlægning og afvikling af repræsentantskabsmøde, politisk arbejde, høringer, pr- og lobbyvirksomhed.
Årsrapporten (regnskabet) for 2017 viser en større afvigelse ift. budget, der især skyldes følgende forhold:
 Færre udgifter til medarbejderlønninger end budgetteret
 Større indtægter på temadage og konferencer end budgetteret
 Større indtægter på finansielle poster (kursgevinst) end budgetteret.

Regnskab 2017 afsluttes med et overskud på kr. 610.089.

Fra Danske Ældreråds holdningspapir 2018
Danske Ældreråd mener, at forholdene for pårørende bør forbedres
Danske Ældreråd ser med alvor på eventuelle forsøg i kommunerne på at udvide pårørendes opgaver.
En pårørende er det menneske, som i kraft af familie, samliv eller venskab har en relation til et andet menneske.
En pårørendes opgave er at støtte dette menneske, men ikke at løse opgaver, der skal løses af professionelle.
Danske Ældreråd ser frem til at pårørendes behov for praktisk og mental støtte anderkendes i større omfang, end
det sker i dag, og at kommunerne udarbejder en politisk vedtaget pårørendepolitik.

Afslutning
Danske Ældreråd er sat i verden for at varetage ældrerådenes interesser overfor bl.a. Regering, Folketing,
KL, og Danske Regioner samt for at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. I denne
sammenhæng er lovgivningen om ældreråd vigtig tillige med de lokale betingelser, som ældrerådene søger deres indflydelse i.
Mange temaer har præget arbejdet for bestyrelse og sekretariat i Danske Ældreråd i den forløbne periode.
Vigtigst har været valg til ældreråd i mange kommuner, hvor en gennemsnitlig stemmeprocent på godt 50
viser, at opbakning til ældrerådsvalg fortsat er stor blandt 60+ borgere.
De nyvalgte ældreråd tog d. 1. januar fat på deres fireårige periode. Store og vigtige opgaver venter i den
nye valgperiode for ældrerådene – ikke mindst det lokale arbejde med udvikling af det nære sundhedsvæsen, udbygning af borgernes kendskab til ældrerådets rolle og arbejde i den kommunale ældrepolitik, og
samarbejdet med både forvaltning og kommunalpolitikere.
For Danske Ældreråd som organisation har året været præget af, at en ny bestyrelse, et nyvalgt formandskab og en nyvalgt landsformand skulle udgøre ledelsen og løfte arven efter mange tidligere bestyrelsesmedlemmer og formænd. Ved repræsentantskabsmødet maj 2018 er bestyrelsen halvvejs igennem sin
periode.
Hvert enkelt ældreråd har holdninger til ældrepolitikken i deres kommune og til, hvordan politikerne bedst
prioriterer. For bestyrelsen i Danske Ældreråd gælder det om at være lydhøre over for medlemmernes ønsker og prioriteringer og afbalancere disse i Danske Ældreråds holdninger.
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