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Leder, Nyhedsbrev 4, 2018 

 

 Den 7. maj afholdt Danske Ældreråd repræsentant-

skabsmøde på Hotel Nyborg Strand, og dagen efter var 

samme sted ramme om vores ældrepolitiske konference 

med titlen ”Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?”. 

Det var to flotte, veltilrettelagte dage, hvor ca. 550 med-

lemmer af de lokale ældreråd, som repræsenterede 94 

kommuner, mødtes og talte, lyttede og blev klogere. Vi i 

bestyrelsen er oprigtigt glade og taknemmelige for en så 

stor opbakning til arrangementerne.  

På repræsentantskabsmødet, som jo er Danske Ældre-

råds årlige, formelle møde, fik vi besluttet, det vi skulle, 

og vi fik drøftet de forskellige indkomne forslag i god ro 

og orden. Det var et repræsentantskabsmøde lige efter 

bogen, og sådan skal det være. En ekstra bonus var 

besøget af ældreministeren, som kom og fortalte om 

sine ældrepolitiske visioner. 

En vigtig udtalelse   

Traditionen tro vedtog repræsentantskabet en udtalelse 

af politisk karakter. Udtalelsen omhandler et emne, som 

er meget vigtigt for Danske Ældreråd og for de lokale 

ældreråd – nemlig det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen. I udtalelsen slår repræsentantskabet 

fast, at skrøbelige ældre ikke må blive tabere i forbindel-

se med den store opgaveflytning mellem regioner og 

kommuner, som vi ser i øjeblikket. Udtalelsen nævner 

seks specifikke punkter, som vi i ældrerådene skal holde 

øje med i denne forbindelse:  

Er de rette faglige kompetencer til stede i kommunen?  

Har kommunen tilstrækkelige fysiske rammer til at vare-

tage en opgave, der tidligere lå i hospitalsregi?  

Medfører opgaveflytningen til kommunalt regi en øget  

 

 

 

brugerbetaling på for eksempel akutpladser og transport 

til og fra behandling?  

Sættes der tilstrækkelige økonomiske midler af til at op-

retholde et fagligt og etisk forsvarligt serviceniveau?  

Om det sammenhængende patientforløb for ældre bor-

gere indskrives og aftales med den rette tyngde i sund-

hedsaftalerne for 2019 - 2022?  

Overføres der relevant information mellem sygehus og 

kommunal indsats på akutområdet for at sikre gode pati-

entforløb? 

Flot konference 

I bestyrelsen får vi tit ros for Danske Ældreråds konfe-

rencer, og vores ældrepolitiske konference den 8. maj er 

ingen undtagelse. Både hovedoplægsholdere og op-

lægsholderne på seminarerne holdt et endda meget højt 

niveau, og jeg tror, at alle vi, der forlod Nyborg, er blevet 

ikke så lidt klogere, end da vi ankom. Jeg vil gerne på 

bestyrelsens vegne takke sekretariatet for en veltilrette-

lagt – og vel udført – konference. 

Folkemødet på Bornholm 

I lighed med foregående år er Danske Ældreråd repræ-

senteret på Folkemødet på Bornholm. Sammen med 1. 

næstformand Mogens Rasmussen skal jeg deltage i for-

skellige debatter af ældrepolitisk karakter, hvor vi både 

skal fremføre Danske Ældreråds synspunkter, men hvor 

vi også skal lytte til, hvad der bliver sagt af andre vigtige 

aktører på den ældrepolitiske scene. Fra sekretariatet 

deltager også sekretariatsleder Marianne Lundsgaard.  

 

Erik Stagsted, 

Landsformand, Danske Ældreråd 

2 Landsformandens leder 6 Nyt fra ministerier og styrelser 

3 Nyt fra Danske Ældreråd 7 Kort og godt 

4 Ny arbejdsgruppe vedr. tilsyn 8 Aktivitetskalender 

5 Ministeren inviterer til debatmøder  

  

INDHOLD 

Tak for fremmødet! 
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Nyt fra Danske Ældreråd 

Ældrepolitisk konference 

Traditionen tro bød dagen efter repræsentantskabsmødet på en ældrepolitisk konference på Hotel Nyborg 

Strand. I år var konferencens overskrift: ” Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?”, og den gav anled-

ning til en lang række spændende hovedoplæg og seminarer.  

Roskildes borgmester, Joy Frederiksen, indledte konferencen og hun blev derefter fulgt af Knud Aarup og 

Thomas P. Bøie. Herefter havde deltagerne valgt sig ind på to forskellige seminarer , hvor 11 forskellige 

emner blev belyst og gode debatter opstod.  Efter seminarerne sluttede Jacob Birkler af med et oplæg, 

inden landsformanden takkede for dagen og sagde på gensyn. 

Se eller gense oplægsholdernes præsentationer på hjemmesiden 

Medio juni udsendes konferencerapport udsendes konferencerapport med referater fra samtlige oplæg på 

konferencen. Konferencerapporten bliver også lagt på Danske Ældreråds hjemmeside. 

Ældrerådenes Hæderspris 2018 

Det var bestyrelsen en stor glæde at overrække 

Ældrerådenes Hæderspris til tidligere formand for 

Danske Regioner, Bent Hansen. Bent Hansen har i 

35 år været en fremtrædende skikkelse i først amts- 

og senere regionspolitik. I  motivationstalen sagde 

landsformand Erik Stagsted blandt andet, at Bent 

Hansen altid har været villig til at lytte til ældreråde-

ne, og at han gennem mange år har arbejdet hårdt 

for at skabe den bedste behandling og resultater i 

sundhedsvæsnet og for at skabe sammenhæng 

mellem regioner og kommuner. Derfor var der for 

bestyrelsen ingen tvivl om, at Bent Hansen var den 

rigtige modtager af Danske Ældreråds hæderspris. 

Læs referatet fra repræsentantskabsmøde her 

Danske Ældreråd på Folkemødet 2018 

Danske Ældreråd deltager for femte år i træk ved Folkemødet 

på Bornholm, der finder sted 14.-17. juni 2018.  Danske Ældre-

råd deltager ved flere relevante organisationers events. Ved 

dette års Folkemøde deltager landsformand Erik Stagsted, 1. 

næstformand Mogens Rasmussen og sekretariatsleder Marian-

ne Lundsgaard.  

Se Danske Ældreråds program for Folkemødet her 

http://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/
http://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/06/Referat-med-dirigents-underskrift.pdf
http://danske-aeldreraad.dk/folkemodet-2014/
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Danske Ældreråd er inviteret til at deltage i bå-

de arbejdsgruppe og  strategisk følgegruppe 

når Styrelsen for Patientsikkerhed går i gang 

med udarbejdelsen af et styrket tilsyn på ældre-

området.  

 

Ældrepolitisk konsulent Lisbeth Grøndahl fra Dan-

ske Ælderåds sekretariat deltager i øjeblikket i bå-

de arbejdsgruppe og i en strategisk følgegruppe for 

Styrelsen for Patientsikkerheds i udarbejdelsen af 

et styrkede tilsyn på ældreområdet. 

 

Med udgangspunkt i aftale om satspuljen på ældre-

området for 2018 – 2021 af 13. november 2017, 

skal Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperi-

ode på fire år føre et risikobaseret tilsyn med den 

social- og plejefaglige indsats på plejecentre, mid-

lertidige pladser og hjemmeplejeenheder. Der er pt. 

fremsat lovforslag om tilsynet med henblik på ikraft-

trædelse 1. juli 2018.  

 

Der er på ældreområdet en tæt kobling mellem so-

cial- og sundhedsområdet i forhold til den pleje og 

omsorg, som den enkelte borger modtager. Medar-

bejdere i hjemmeplejen og på plejecentre vil ofte 

udføre både sygepleje efter sundhedsloven og ple-

je efter serviceloven. Styrelsen for Patientsikkerhed 

fører i dag kun et risikobaseret tilsyn med behand-

ling efter sundhedsloven på plejecentre, i hjemme-

plejen og i hjemmesygeplejen.  

 

Der skal som led i forsøget derfor udarbejdes risi-

koparametre på det social- og plejefaglige område, 

som kan indikere, at der ikke leveres pleje og om-

sorg af fornøden kvalitet. Der skal endvidere opstil-

les relevante målepunkter for tilsynet, som giver 

mulighed for kontrol og læring. Arbejdsgruppen, 

som består af faglige og organisatoriske deltagere 

er med i udarbejdelsen af disse målepunkter, som 

Styrelsen for Patientsikkerhed skal fører tilsyn efter 

i den kommende fire-årig periode.  

Det er væsentligt at vide, at der er tale om et sup-

plerende tilsyn med ældreplejen, som bygger oven 

på kommunernes eksisterende tilsyn, som fasthol-

des i forsøgsperioden. I forlængelse af tilsynsbesø-

gene vil det nyetablerede Videnscenter for Værdig 

Ældrepleje i Sundhedsstyrelsen desuden aktivt 

kunne bidrage med læring i kommunerne.  

 

Strategisk følgegruppe 

Styrelsen for Patientsikkerhed har desuden etable-

ret en strategisk følgegruppe, der skal følge arbej-

det i den kommende fire–årige periode. Den strate-

giske følgegruppe skal løbende bidrage med eks-

terne interessenters viden i forhold til at identificere 

områder, hvor styrelsen med det styrkede tilsyn på 

ældreområdet skal fokusere og evt. løbende styrke 

det plejefaglige område i henhold til Serviceloven.  

Den strategiske følgegruppe har desuden til formål 

at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed om imple-

menteringen af tilsyn, og herunder bl.a. at bidrage 

til at fastlægge definitionen af ”den fornødne kvali-

tet” inden for personlig hjælp, omsorg og pleje samt 

kvalificere udvælgelsen af risikoområder for tilsyns- 

og læringsaktiviteter.  

 
 

Danske Ældreråd med i arbejde om styrket tilsyn på ældreområdet 
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Ældreminister Thyra Frank har inviteret medlem-

merne af de lokale ældreråd til en række møder, 

hvor emnet er værdier i ældrepolitikken. Ministeren 

har ved flere lejligheder fortalt, at hun sætter stor 

pris på ældrerådenes indsats, og derfor vil hun ger-

ne høre, hvad medlemmerne af de lokale ældreråd 

tænker om ældrepolitik.  

Der er fra ministerens side lagt op til en uformel 

snak over kaffe, hvor diskussionen kan flyde frit, og 

hvor det skal være muligt for alle at komme til orde.  

På repræsentantskabsmødet offentliggjorde Thyra 

Frank  datoerne for møderne, som er som følger:  

21. juni, Sjælland • 25. juni, Syddanmark •  

16. august, Nordjylland • 24. august, Midtjylland •  

27. august, Hovedstaden. 

De præcise steder og tider afventer vi, og så snart 

de er fastlagt, bliver de sendt til ældrerådene og lagt 

på Danske Ældreråds hjemmeside. Det samme 

gælder detaljer omkring tilmelding. Hver ældreråd 

kan sende to-tre medlemmer til et møde, og er man 

forhindret i at deltage i det nærmeste,  kan man frit 

vælge et andet møde.  

 

Ministeren inviterer til dialogmøder 

21. juni: 

25. juni

16. august

24. august

27. august

Ældreminister Thyra Frank og landsformand Erik Stagsted 

ved Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2018 
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En ny lov skal sikre patienter frit valg til at vælge en privat leverandør, hvis kommu-

nen ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse fra hospita-

let.  

Læs mere her 

Nyt fra ministerier og styrelser 

Danske patienter får ret til hurtig genoptræning 

TILMELD DIG DANSKE ÆLDRERÅDS NYHEDSBREV HER 

Tre love på ældreområdet vedtaget 

Folketinget har torsdag den 24. maj enstemmigt vedtaget tre nye love på ældreom-

rådet.  Det drejer sig om styrket tilsyn med ældreplejen, en plejehjemsoversigt og 

forebyggelse af konkurser i ældreplejen.  

 

Se de vedtagne love her: 

Plejehjemsoversigten 

Forebyggelse af konkurser i ældreplejen 

Styrket tilsyn med ældreplejen 

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Patienters-retstilling/2018/Maj/Danske-patienter-faar-ret-til-hurtig-genoptraening.aspx
http://danske-aeldreraad.us3.list-manage2.com/subscribe?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=42aa662cbf
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=201461
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=201459
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=201460
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Se Danske Ældreråds høringssvar på hjemmesiden 

Danske Ældreråd er høringspart på en lang række høringer, primært fra Sund-

heds– og Ældreministeriet, men også andre områder. I nogle tilfælde har Dan-

ske Ældreråd konkrete holdninger til de høringer, vi får ind, mens i andre tilfælde 

afgiver vi et administrativt svar, hvor vi takker for muligheden for at blive hørt, 

men at vi ikke har kommentarer til høringen. Uanset typen af svar kan ældrerå-

dene se Danske Ældreråds tilkendegivelser på hjemmesiden. 

Gå til høringer og høringssvar her. 

Forsøg med tilkøbsydelser til ældre borgere 

Hvad betyder det for ældre borgere, at de kan købe ekstra hjælp til rengøring og 
anden service hos den kommunale hjemmehjælper? I alt 11 frikommuner afprø-
ver forsøg med tilkøbsydelser til borgere, der modtager kommunal hjemmepleje. 
Målet er at give borgerne større valgfrihed og mere sammenhængende indsat-
ser, og VIVE skal evaluere forsøgene.  

Læs mere om forsøget her 

Digital marginalisering af udsatte ældre mennesker 

Et nyt forskningsprojekt, som foretages i regi af Ensomme Gamles Værn, skal 
kaste lys over hvordan marginaliserede ældre mennesker oplever og navigerer i 
digital marginalisering og eksklusion. Der findes ingen danske undersøgelser af 
dette område, til trods for, at udenlandske undersøgelser viser, at det især er æl-
dre og udsatte grupper, der risikerer at blive ekskluderet. Derfor skal området nu 
undersøges i denne kvalitative undersøgelse, hvor man blandt andet interviewer 
en række udsatte ældre og syv kommuner. Danske Ældreråds sekretariatsleder, 
Marianne Lundsgaard, sidder i følgegruppen for projektet. 

Læs mere om forskningsprojektet her  

Kort og godt 

http://danske-aeldreraad.dk/horingssvar/
https://vive.dk/2018/05/frikommuners-forsoeg-med-tilkoeb-i-hjemmeplejen/?utm_campaign=Frikommuners%20fors%C3%B8g%20i%20%C3%A6ldreplejen%20%7C%20G%C3%A5hjemm%C3%B8de%3A%20teledialog%20med%20udsatte%20unge%20%7C%20Modne%20l%C3%A6ger%20i%20ny%20rolle&utm_medi
https://www.egv.dk/projekter/363-digital-marginalisering-af-udsatte-aeldre-mennesker
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Temadage og konferencer 

Temadage  

Uge 39+40 

Tema: Kommunale kvalitetsstandarder og demensvenligt 
samfund/pårørende. 

Invitationer sendes ud ultimo juni/primo juli og publiceres på 
Danske Ældreråds hjemmeside. 

 

Ældrepolitisk konference i Vingsted 
15. november 
Tema: Det nære sundhedsvæsen og sundhedsaftaler 2019-
2022  

Invitationer udsendes ultimo august og publiceres på Dan-
ske Ældreråds hjemmeside. 
 

Sommerlukket i sekretariatet 
Sekretariatet holder sommerlukket fra mandag den 9. juli til 
og med fredag den 3. august. 

AKTIVITETSKALENDER 
Dialogmøde med ældreministeren 

21. juni Sjælland 

Dialogmøde med ældreministeren 

24. august  Midtjylland 

Dialogmøde med ældreministeren 

25. juni Syddanmark 

 

Dialogmøde med ældreministeren 

27. august Hovedstaden 

Dialogmøde med ældreministeren 

16. august Nordjylland 

Temadage 

Uge 39 + 40 

Bestyrelsesseminar 

21.+22. august 

Bestyrelsesmøde  

8. november 

 Ældrepolitisk konference i Vingsted 

15. november 
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