
 
Det drejer sig om værdighed i alle sammenhænge 
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NYHEDSBREV 2, 2016  

DANSKE ÆLDRERÅD har hele 
tiden påpeget, at en værdig be-
handling af ældre borgere, skal 
gælde på alle områder - også i 
overgangen mellem sygehus og 
hjem. 

 

Dagspressen har på det seneste skrevet om, 
at der på sygehusene er ca. 40.000 færdigbe-
handlingsdage. Dage hvor patienter, der er ud-
skrevet, venter på at komme hjem. 80 % af dis-
se patienter er over 65 år, og flere venter i 
mange dage. Det er ikke værdigt. Færdigbe-
handlede patienter skal selvfølgelig hjem, og 
hvis de har behov for opfølgende pleje og træ-
ning, er det naturligvis kommunens ansvar. 
Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har 
besluttet, at betalingen (bøden) for disse dage 
skal forhøjes, så det virkelig kan mærkes, for 
de kommuner der lader patienter vente. Jeg 
håber, at initiativet giver anledning til et bedre 
samarbejde mellem kommune og sygehuse, 
men jeg er bange for, at det kommer til at tage 
tid.  

 

På den anden side hører vi fra kommuner, at 
patienter udskrives for tidligt for at skabe plads 
til andre. Også her er typisk tale om ældre 
skrøbelige, sårbare og svækkede borgere. Det 
er heller ikke værdigt. 

Medicinråd 

DANSKE ÆLDRERÅD og formænd for regi-
onsældrerådene var i sidste uge til møde med 
Bent Hansen, formand for Danske Regioner. 
Et godt møde hvor Bent Hansen bl.a. oriente-
rede om etablering af et medicinråd, der træ-
der i kraft i 2017. Flere lande, bl.a. Norge og 
Tyskland har et sådant råd. Rådets 15 med-
lemmer sammensættes bredt, har to overlæger 
som formænd og patienter får to pladser. 

 

Medicinrådets opgave bliver først og fremmest 
at vurdere nye præparaters gavnlighed set i 
forhold til prisen. Stor effekt skal retfærdiggøre 
højere betaling end lille effekt. Et udvalg under 
rådet får til opgave at forhandle rabatter og 
sammenligne med priser i andre lande. God-
kendelse af nye præparater forventes at tage 3
-4 måneder, hvilket er lidt længere end i dag. 

 

Lægernes frie ordinationsret består, så patien-
ter i særlige tilfælde vil kunne få ordineret sær-
lig dyr medicin, selvom den ikke er godkendt 
som standardbehandling. 

 

Det er efter min mening godt, at vi får et råd 
med disse opgaver. Det har været savnet læn-
ge i drøftelserne omkring prioritering af medicin 
frem for prioritering af personaleressourcer. 

Spis sammen 

Som formand for DANSKE ÆLDRERÅD glæ-
der det mig at se, hvordan ”Folkebevægelsen 
mod Ensomhed”s første store projekt 
”Danmark spiser sammen” har bredt sig ud 
over landet. At dele et måltid mad for at bryde 
ensomheden er en meget dansk tanke. DAN-
SKE ÆLDRERÅD er en af organisationerne i 
Folkebevægelsen, og jeg håber, at I lokalt er 
med til at støtte op om disse arrangementer. 

 

Vi ses i Nyborg 

Jeg ser frem til at møde rigtig mange af jer den 
2. og 3. maj på Hotel Nyborg Strand. Vel mødt 
til de 481, der er tilmeldt til repræsentantskabs-
mødet, og de 540 vi er i salen til den efterføl-
gende ældrepolitiske konference. Jeg tror og 
håber på, vi får et par spændende dage med 
væsentlige og livlige debatter og vigtige me-
ningsudvekslinger. 
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Ældres liv i dagens Danmark er forskelligt fra 
tidligere ældregenerationers liv. Når ældre i 
dag forlader arbejdsmarkedet har de ofte et 
bedre heldbred, de lever længere, har bedre 
økonomiske vilkår og er bedre uddannet. 
Mange har masser af kræfter, som de både 
kan og vil bruge på egne interesser, på famili-
en og deltagelse i samfundslivet – f.eks. som 
aktive i det frivillig arbejde, hvor flere ældre 

end tidligere engagerer sig. 

Mere frivillighed og flere frivillige aktiviteter på ældreområdet 
I de seneste 10-15 år er frivilligheden blevet langt mere udbredt og synlig 
end tidligere - ikke bare på idræts- og fritidsområdet, men også på social- 
og sundhedsområdet og på ældreområdet, hvor antallet af frivillige, for-
eningsaktiviteter og initiativer for og med ældre er gået i vejret med rekord-
fart.  

Mange foreninger – både lokale og landsdækkende –udvikler i disse år 
mange frivillige aktiviteter og tilbud til ældre. Det er alt lige fra frivillige led-
sagere, besøgs-, bog- og cykelvenner til it-hjælp, idræt- og motion, fælles-
spisning og andre sociale og kulturelle arrangementer. 

 

Øget samarbejde om velfærd for ældre 
Også kommunerne har i de senere år fået øjnene op for frivilligheden. Her 
tænkes frivilligheden på forskellige måder ind i bl.a. ældreplejen. I Odense 
kommune har man f.eks. samarbejdet med Ældre Sagen om at udvikle ini-
tiativet ”Spisevenner”, hvor frivillige fra organisationen deltager i måltider 
sammen med enlige småtspisende ældre borgere i kommunen. Initiativet 
viser, at en frivillig spiseven både hjælper på den ældres vægt, humør og 
ikke mindst betyder, at den ældre bliver fysisk stærkere.  
 

Frivilligheden har således stor betydning og danner på mange måder en 
ramme om det gode seniorliv - både for de ældre, der aktivt deltager som 
frivillige og for de ældre, der har behov for støtte og omsorg i deres hver-
dag. 
 

Ældrerådene har længe været optaget af frivilligheden og har udgivet de-
batbøger og holdt konferencer om emnet. I de senere år har ældrerådene 

 

Frivilligheden og det gode seniorliv! 

Af  Dorte Nørregaard, udviklingsleder og  

Laura Auken Larsen, centerchef ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde  

Frivilligheden har stor betydning for det gode seniorliv. Flere ældre end tidligere er aktive som frivillige, mens mange ensomme og ud-
satte ældre har stor glæde af de frivillige aktiviteter, tilbud og initiativer som foreninger og kommuner i stort tal iværksætter rundt om-
kring i landet. På Center for Frivilligt Socialt Arbejde – det nationale videnscenter om den sociale frivillighed - kan ældrerådene hente 
endnu mere viden om den frivillighed, som er med til at skabe et godt liv for ældre i Danmark. 

Flere ældre i det frivillige arbejde end tidligere 
Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Frivilligrapport 2014 viser en me-
get stor fremgang i antallet af frivillige blandt ældre. I 2010 var 39 % 
af de 60-69 årige aktive som frivillige. I 2014 er det steget til 42 %, 
mens antallet af frivillige i aldersgruppen 70+ år er steget fra 35 % i 
2010 til 45 % i 2014.  
 
Kilde: Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapporten 2014.  
Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2015  

Kommunerne øger samarbejdet med frivillige organisationer 
Frivilligrapport 2014 viser at andelen af kommuner, som udvikler fæl-
les projekter med frivillige organisationer er øget fra 41 % i 2010 til 71 
% i 2014. 
 
Kilde: Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapporten 2014.  
Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2015  
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– ligesom kommunerne - også været optaget af, hvordan samarbejde mel-
lem frivillige, foreninger og kommuner kan bidrage til, at skabe øget vel-
færd og et godt liv for de ældre borgere i kommunerne.  

 

Hent viden om frivilligheden på CFSA 
På Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan ældrerådene hente endnu mere 
viden om frivilligheden, og om samarbejde og samskabelse af velfærd - 
vigtig viden, som kan være med til at kvalificere deres indsats for at skabe 
et godt liv for ældre i Danmark.  

 

Herunder kan I læse mere om hvad Centret kan hjælpe med. 
 

Et national videnscenter om den sociale frivillighed i Danmark 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompe-
tence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. Centret 
opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i 
Danmark.  
 
På årsbasis er CFSA i kontakt med mere end 15.000 frivillige, bestyrelses-
medlemmer og ansatte fra foreninger, landsorganisationer, kommuner, re-
gioner, ministerier og virksomheder, som indhenter viden, får rådgivning, 
deltager i kurser og netværk eller benytter centrets tilbud om konsulent- og 
projektstøtte til fx organisationsudvikling, evalueringer og samskabelse på 
tværs af foreninger og med kommuner. 

 
Få viden om frivilligheden 
CFSA udgiver Frivilligrapporten, som kortlægger og analyserer udviklingen 
i danskernes, foreningernes og kommunernes engagement i det frivillige 
sociale arbejde.  Den nyeste Frivilligrapport 2014 viser blandt andet, at fri-
villigheden har et godt tag i danskerne idet 4 ud af 10 danskere er frivillige. 
Rapporten – der kan downloades på CFSAs hjemmeside 
www.frivillighed.dk - viser også, at samarbejdet mellem foreninger og kom-
muner er i vækst.  

 

CFSA formidler løbende viden fra analyser og undersøgelser i faglige ny-
hedsbreve og i forbindelse med seminarer og konferencer. På den årlige 

Decemberkonference mødes mere end 300 frivillige, bestyrelsesmedlem-
mer, ansatte og fagfolk fra foreninger med forskere og samarbejdspartnere 
i kommuner, virksomheder for at diskutere aktuelle emner som f.eks. ledel-
se af frivillige, dokumentation af frivillig indsats og samarbejde mellem frivil-
lige og kommuner. 
 

Deltag i kurser og netværk og bliv klogere på dit frivillige engagement 
Via et stort og omfattende kontaktnetværk til foreninger og organisationer i 
hele Danmark har CFSA gennem flere år opbygget ekspertise, viden og 
erfaring med civilsamfundets behov for kompetenceudvikling. Centret har 
et omfattende kursusprogram med tilbud om kurser, fyraftensmøder og an-

Udvalgte nye tal om det frivillige engagement 
 

 42 pct. af danskerne er frivillige i 2014 

 De frivillige giver 365 millioner timer om året 

 Ældre og unge bruger mere tid på frivilligt arbejde end andre 

aldersgrupper 

 Mænd og kvinder er nu lige frivillige 

 6 ud af 10 frivillige lægger vægt på fællesskab i deres frivillige 

engagement 

 Foreningerne har fordoblet antallet af brugere siden 2012 

 Mere end halvdelen af foreningerne oplever øget kommunal 

interesse 

 3 ud af 4 kommuner har øget samarbejdet med frivillige socia-

le foreninger 

 72 pct. af kommunerne inddrager frivillige i egne kommunale 

aktiviteter mod 41 pct. i 2012 

 
Kilde: Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapporten 2014. Center for Frivilligt 
Socialt Arbejde, 2015 
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dre læringsaktiviteter til frivillige og medarbejdere i foreninger og kommu-
ner. Flere tilbud har fokus på redskaber og kompetencer, som den enkelte 
frivillige kan bruge i sin egen frivillige sociale indsats – særligt populære 
kurser er f.eks. ’krisepsykologi’, ’Den svære samtale’ og ’Pas på dig selv 
som frivillig’.  
 

Andre tilbud fokuserer på ledelse, organisering og kompetencer i frivillige 
foreninger – her er der kurser om rekruttering og fastholdelse af frivillige, 
fundraising, bestyrelsesarbejde, strategi og udvikling. Disse kurser er især 
for frivillige og ansatte som på det organisatorisk niveau arbejder med at 
opbygge kapacitet i foreningen. Endelig er der også kurser om samarbejde 
og samskabelse på tværs af foreninger og med kommuner og offentlige 
institutioner.  

 

Gennem mere end 10 år har CFSA også udbudt faglige netværk for med-
arbejdere i frivillige foreninger, organisationer og kommuner. Her mødes 
deltagerne på tværs af organisationer og kommuner og deler viden- og er-
faringer fra deres arbejde på frivilligområdet. CFSA driver fx Netværk for 
uddannelseskonsulenter i frivillige organisationer, Netværk for konsulenter i 
landsdækkende frivillige organisationer og Netværk for kommunale frivillig-
konsulenter. 

 

Rådgivning – få hjælp til det frivillige arbejde 
I CFSAs rådgivning hjælper vi frivillige sociale foreninger, organisationer og 
kommuner med faglige spørgsmål om det frivillige sociale arbejde, frivillig-
hed og foreningsliv. På CFSAs hjemmeside: kan man fx finde en række 
online guider, der giver hurtige svar og  faglige råd om fx opstart af forenin-
ger, bestyrelsesarbejde, forsikring af frivillige samt skat og momsregler i 

foreninger. Der er også guides med inspiration og anbefalinger til forenin-
ger om rekruttering af frivillige og om samarbejde og samspil mellem civil-
samfund, kommuner og andre aktører. 

 

Konsulentbistand til udvikling af det frivillige arbejde 
I CFSA’s konsulenttjeneste tilbyder vi foredrag og oplæg til inspiration og 
debat om frivilligheden i Danmark. Vi hjælper også gerne foreninger og 
kommuner – herunder ældreråd med at tilrettelægge og facilitere udvik-
lingsprocesser og konsulentopgaver om fx rekruttering af frivillige, udvik-
ling, ledelse, strategi, samarbejde på tværs af civilsamfund og det offentli-
ge og samskabelse om velfærd.  

 

Vi gennemfører også løbende evalueringer og undersøgelser for frivillige 
foreninger og kommuner.   

 

Andre aktiviteter på CFSA 

 

 Foreningsportalen – en online guide til regionale og landsdækkende 
foreninger på velfærdsområdet 

 Europe Direct – vejledning til borgere og foreninger om EU, EU fon-
de, støtteprogrammer med mere 

 Projekt Frivillig - introducerer unge til frivilligt arbejde og skaber direk-
te kontakt mellem foreninger og unge, der gerne vil være frivillige. 

 

 

 

 
Rådgivningen er åben for henvendelser på alle hverdage 
på telefon 66 14 60 61 og via mail: info@frivilighed.dk  
 
 Læs mere om Center for Frivilligt Socialt arbejde her. 

http://www.frivillighed.dk
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Nyt fra ministerier og styrelser    

Håndbog i rehabilitering for ældre  

Frivillige er en del af hverdagen i mange af lan-

dets plejeboliger. Frivillige og pårørende rum-

mer ressourcer, som kan bidrage til at øge be-

boernes livskvalitet og mulighed for selvbe-

stemmelse i hverdagen. Sundhedsstyrelsen 

har offentliggjort materialer, der har fokus på, 

hvordan ledelse, medarbejdere og frivillige kan 

samarbejde i hverdagen til gavn for beboerne. 

 

Materialet sætter blandt andet fokus på, at fri-

villige er forskellige og foretrækker forskellige 

roller alt afhængig af hvem de er, og hvad de-

res motivation er for at være frivillig. Materialet 

beskriver også, at for at fastholde de frivillige er 

det vigtigt at have forståelse for og give de fri-

villige mulighed for at skifte roller undervejs og 

skrue op og ned for frivilligindsatsen. Fasthol-

delsen kræver desuden, at der arbejdes aktivt 

med motivation, anerkendelse, viden og orga-

nisering. 

 

Se alle materialerne om indsatsen med frivillige 

på plejecentre og en film, hvor beboere, frivilli-

ge, medarbejdere og ledere fortæller om deres 

erfaringer med en styrket frivilligindsats i pleje-

boliger ved at klikke her.  

Kommuner og 

frivillige organisa-

tioner kan søge 

en ny pulje til ind-

satser, der kan 

aflaste pårøren-

de, der bor i egen 

bolig sammen 

med en person med demens. Puljen skal støt-

te, at kommuner og frivillige organisationer kan 

sætte nye og mere fleksible initiativer i gang, 

der kan aflaste nære og samboende pårørende 

til mennesker med demens, som bor i egen 

bolig. 
 

Aflastningen skal give de pårørende en mulig-

hed for at overdrage omsorgen for den person, 

der har demens, midlertidigt til en anden per-

son eller til en institution. Aflastningen kan for 

eksempel ske i løbet af dag- eller aftentimer, 

weekender, eller være i form af døgnaflast-

ning. De aflastende initiativer skal give nære 

og samboende pårørende tid og mulighed for 

andre aktiviteter end at passe personen med 

demens, og dermed forbedre den pårørendes 

livskvalitet.  
 

Ansøgningsfristen er d. 27. maj 2016. 

Læs mere om puljen her.  

Samarbejde mellem frivillige, medar-

bejdere og ledelse i plejeboliger 

Pulje til indsatser der kan aflaste  

pårørende 

Sundhedsstyrelsens 'Håndbog i rehabiliterings-

forløb på ældreområdet' er blevet udgivet, og 

den kan downloades gratis. Med lanceringen af 

’Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområ-

det efter lov om social service’ sætter Sund-

hedsstyrelsen fokus på at give kommunerne 

inspiration til at tilrettelægge rehabiliteringsfor-

løb på ældreområdet. I håndbogen kan man 

blandt andet finde inspiration til, hvordan den 

forløbsansvarlige – der følger borgeren fra start 

til slut – tilrettelægger sammenhængende, 

tværfaglige og målorienterede rehabiliterings-

forløb. 

 

Håndbogen henvender sig især til kommunale 

ledere og konsulenter, der har ansvaret for til-

rettelæggelse af rehabiliteringsforløb i kommu-

ner, driftsledere, myndighedspersoner eller fag-

personer, der fungerer som forløbsansvarlig i 

en kommune, samt andre medarbejdere i kon-

takt med ældre borgere. Målgruppen for de re-

habiliteringsforløb, der beskrives i håndbogen, 

er personer over 65 år, som har ret til hjælp ef-

ter § 83 a i Lov om social service. 

Læs mere om håndbogen her.  

F
o

to
: ©

  J
e

a
n

e
tte

 F
ra

n
d

s
e

n
 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/aeldre/plejeboliger/samarbejde-med-frivillige
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/pulje-skal-aflaste-paaroerende-til-personer-med-demens
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/haandbog-i-rehabiliteringsforloeb-paa-aeldreomraadet-efter-lov-om-social-service
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Historier om ældre mennesker, der ved 
hjælp af velfærdsteknologi som f.eks. au-
tomatiske toiletter og gardinautomatik, 
genvinder frihed og livskvalitet, er vigtige. 
Mange af os kender historierne fra TV-
indslag, hvor beboere fortæller, at nu 
hjælper disse former for velfærdsteknologi 
dem med at få kontrol over dagliglivet 
igen. Beboerne er glade og taknemmeli-
ge. Vi kender også historierne fra politike-
re, der taler om velfærdsteknologi som 

fremtidens løsning indenfor ældreplejen og fra producenter, der har netop 
den rigtige hjælp i form at et nyt produkt. Men er det kun sådan, det forhol-
der sig, eller er der også andre fortællinger end solstrålehistorierne? 
 

Aarhus kommune har været ’first mover’ inden for velfærdsteknologi-
området og har derfor opsamlet erfaringer, som kan komme andre kommu-
ner til gode. På den baggrund har SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd undersøgt, hvordan velfærdsteknologien fungerer i de århusianske 
plejeboliger, og hvordan den påvirker borgernes livskvalitet. Undersøgel-
sen viser, at velfærdsteknologiens betydning afhænger af en række fakto-
rer. Det er f.eks. afgørende, at der er tid og kompetente medarbejdere, 
som kan hjælpe beboerne med at blive trygge ved velfærdsteknologien. 
Samlet set understreger undersøgelsen behovet for, at vi også ser på hver-
dagen bag succeshistorierne.  
 
 

Svækkede beboere, der ikke ’taler for sig’ 
Historien om velfærdsteknologi er ikke sort-hvid. I mange tilfælde gør vel-
færdsteknologi borgere mere selvhjulpne. Det kan f.eks. være automatiske 
toiletter, der med hæve-, sænke-, kip-, skylle- og tørrefunktioner sætter 
nogle beboere i stand til selv at gennemføre toiletbesøg eller automatiske 
døre, som betyder, at de selv kan komme ud af deres bolig og åbne døren 
for gæster. Det gør en stor forskel i disse menneskers hverdag. I andre til-
fælde bliver beboere derimod forvirrede eller bange i mødet med velfærds-
teknologier. Det kan f.eks. være mennesker med demens, som ikke forstår 
toilettets automatiske funktioner eller skrøbelige beboere, der er bange for 
at blive væltet omkuld af døre, som åbner og lukker af sig selv. De oplever 
med velfærdsteknologierne i mange tilfælde en forringet livskvalitet  
 
Denne anden side af historien – at velfærdsteknologi i nogle tilfælde med-
fører forringet livskvalitet – har indtil nu haft mindre offentlig bevågenhed. 
Det hænger sammen med, at det ofte gælder de mest svækkede beboere i 
plejeboligerne, og denne gruppe har svært ved at ’tale for sig’. Når en jour-
nalist laver et indslag om velfærdsteknologi til TV, så vælger hun eller han 
naturligt nok, typisk at interviewe en borger, som kan ’tale for sig’. På sam-
me måde er evalueringer, der bruger interviews og spørgeskemaundersø-
gelser, naturligt nok baseret på de beboere, som kan deltage. En stor del 
af beboerne i plejeboliger har imidlertid svært ved at deltage. SFIs under-
søgelse viser, at 47 procent af beboerne i undersøgelsen er så fysisk og/
eller kognitivt svækkede, at de ikke kan deltage i interviews eller spørge-
skemaundersøgelser. 
 
Det betyder, at det er svært at få belyst velfærdsteknologiens betydning for 
de mest svækkede borgere. For det giver et skævt billede, hvis det primært 
er de fysisk og kognitivt bedst fungerende beboere, der danner grundlag 
for belysningen af, hvordan velfærdsteknologi fungerer i hverdagen i pleje-
boligen. Forventninger om, at medarbejdere vil spare tid, fordi borgere bli-

Velfærdsteknologi for ældre er både godt og skidt 

Projekter og publikationer    

Af Kræn Blume Jensen, forskningschef for Socialpolitik & Velfærd, SFI  og  
Ditte Andersen, seniorforsker, SFI  
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Velfærdsteknologi bliver ofte nævnt som en løsning i takt med, at vi bliver flere og flere ældre og samtidig færre hænder til at udføre 
ældreplejen. Men hvordan er det egentlig med den her velfærdsteknologi? SFI har netop færdiggjort en evaluering af forskellige vel-
færdsteknologiske løsninger i plejeboliger i Århus kommune. Evalueringen peger på, at velfærdsteknologien ændrer hverdagen for de 
ældre og ofte i en positiv henseende, men også at det kan være svært for nogle af de ældre, der skal leve med teknologien. Det gælder 
især ældre, som er demente eller på anden måde kognitivt svækkede.   
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ver selvhjulpne, risikerer at stå uindfriede hen, fordi beboere i mindre grad 
end forventet bliver selvhjulpne. For at få en realistisk vurdering af vel-
færdsteknologiens potentiale er det vigtigt, at vi ikke kun får historien belyst 
fra de bedst fungerende beboeres perspektiv. 
 
De afgørende faktorer 
SFIs undersøgelse er derfor ikke blot baseret på interviews og spørgeske-
maundersøgelse, men også på observationer af hverdagen i plejeboliger, 
hvorigennem man også kan få belyst velfærdsteknologiens betydning for 
de beboergrupper, der ikke umiddelbart kan ’tale for sig’. Undersøgelsen 
viser, at den betydning velfærdsteknologien har for borgeres livskvalitet, for 
medarbejderes arbejdsmiljø og i kommunens økonomi afhænger af et 
samspil mellem tre centrale elementer, nemlig velfærdsteknologiens egen-
skaber, beboernes funktionsniveau og medarbejdernes kompetencer og 
rammebetingelser. 
 
Det er helt afgørende, at velfærdsteknologien tilpasses og justeres i forhold 
til den enkelte beboer. Eksempelvis skal temperatur på vand og tørreluft i 

de automatiske toiletter være nemme at indstille, så beboerne ikke oplever 
at blive forbrændt, ligesom dørenes åbne- og lukkehastigheder skal tilpas-
ses. Dertil kommer, at også beboernes funktionsniveau er afgørende, men 
her er det igen vigtigt, at vi ikke tænker sort-hvidt. Eksempelvis kan man 
ikke konkludere, at beboere med demens ikke har glæde af velfærdstekno-
logi. Det afhænger i høj grad af den tredje væsentlige komponent, som er 
medarbejderne. Med kompetent og kontinuerlig vejledning fra medarbejde-
re kan også borgere med svær demens i mange tilfælde få glæde af vel-
færdsteknologi. 
  
Historien om velfærdsteknologi er således en ’det kommer an på’ historie.  
Velfærdsteknologi kan medføre øget livskvalitet for borgere, bedre arbejds-
miljø for medarbejdere og besparelser i kommunens økonomi. Men vel-
færdsteknologi kan også medføre forringet livskvalitet og arbejdsmiljø og 
øget tidsforbrug. Det kommer an på velfærdsteknologien, borgerne og 
medarbejderne. Det er vigtigt, at vi fremover går bag om solstrålehistorier-
ne og ser på, hvordan velfærdsteknologien fungerer i den praktiske hver-
dag, også for de borgere, der er mest svækkede. 
 
 



8  | Nyhedsbrev april ’16 

Middelfart Kommune indledte d. 5. maj 2015 et 
samarbejde med 25 af kommunens borgere/
familier i projektet Teknologi i Øjenhøjde. Et nyt 
og efter danske forhold, banebrydende projekt, 
hvor de living labs, der er skudt frem i de senere 
år, er blevet erstattet af teknologiafprøvning i 
borgernes egne hjem og over en længere tidspe-
riode. Ideen til projektet blev skabt af social- og 
sundhedsdirektør i Middelfart Kommune, Mette 
Heidemann, i samarbejde med det private kon-
sulentfirma Public Intelligence. Formålet er, at 
skabe et tæt samarbejde mellem kommune og 
borgere, en nødvendig forudsætning hvis tekno-
logi skal være i øjenhøjde.  
 
Deltagerne 
De 25 deltagerer i projektet blev fundet dels ved 
annoncering i pressen dels via kommunale med-
arbejderes opmærksomhed på borgere, der kun-
ne have glæde af at indgå i projektet. Resultatet 
blev en overordnet fordeling af deltagerne i seks 
grupperinger: 
 

 Borgere med hjerneskade 
 Borgere med demens i tidligt stadium 
 Borgere med sklerose el. parkinsons 
 Unge med varierende funktionsnedsæt-

telser der gerne vil gøre sig selvstændi-
ge/flytte hjemmefra 

 Børn med fysiske funktionsnedsættelser 
 En blandet gruppe af borgere med fysi-

ske funktionsnedsættelser 
 

Til hver af de 25 deltagere er der blevet knyttet 
en kommunal kontaktperson. Disse kontaktper-
soner har meget forskellig baggrund, dog er det 
typisk de kommunale medarbejdere, der er tæt-
test på den enkelte borger i hverdagen. 
 
Learning by doing 
Velfærdsteknologi er mere end robotstøvsugere 
og højteknologisk grej. Nemlig alt det, der med-
virker til at højne livskvalitet og gøre hverdagens 
udfordringer lettere at håndtere; kort sagt, det 
der giver mening for den enkelte borger. Det har 
været udgangspunktet for, at samtlige deltagere i 
projektet indledningsvis er blevet spurgt indgåen-
de om netop deres behov, deres drømme og de-
res mål.  
 
Projektet har indtil nu givet en meget stor læring 
på godt og ondt. Hvilke elementer er de tidskræ-
vende, hvilke borgergrupper får mest ud af tek-
nologierne, hvor skal der sættes ekstra ind, hvil-
ke faldgruber skal undgås etc. Der er således 
afgjort et element af learning by doing i forløbet, 
ligesom det må konstateres, at processen rent 
administrativt og organisatorisk er tidskrævende. 
Til gengæld har der været mange store og små 
succeshistorier, som i hverdagen hos den enkel-
te borger/familie giver en væsentlig forbedring af 
livskvalitet, dette er billedet hos såvel de ældre 
som de helt unge projektdeltagere. 
 
Evaluering 
Da læring er et helt centralt aspekt i projekt, er 
evaluering naturligvis også et vigtigt element i 
det samlede forløb. I august udarbejdes en sam-
let slutevaluering i et samarbejdet med University 
College Lillebælt. Der tegner der sig et billede af, 

at det, såvel hos unge som ældre deltagere, er 
borgere med fysiske funktionsnedsættelser, der 
har størst gavn af teknologierne. Således er der 
særlige udfordringer ved nye teknologier i hjem-
met for borgere med demens i tidligt stadium og 
borgere med hjerneskade, disse særlige udfor-
dringer såvel på det teknologiske plan som mht. 
behovsafdækning og forventningsafstemning bør 
adresseres tidligt i lignende projektforløb. 
 
De næste skridt i projektet vil være den anden 
udrulning af teknologier, der er planlagt til marts 
2016. Denne udrulning vil naturligvis stadig tage 
udgangspunkt i den enkeltes mål og drøm, der-
udover vil de hidtidige resultater og samt borger-
nes respons i evalueringen også være en med-
virkende faktor. 
 

Projektet har vakt stor interesse i andre kommu-
ner. Middelfart Kommune har afholdt møder med 
Odense, Århus og Tønder Kommuner, der alle i 
den ene eller den anden form, afvikler eller på-
tænker at afvikle lignende projekter. Yderligere 
har der været afholdt møde med det Syddanske 
EU-kontor, der altså ligeledes har vist interesse 
for projektideen.  
    

Teknologi i øjenhøjde 

Af Ole Qvortrup Larsen, udviklingskonsulent,  
Middelfart Kommune 

Ved spørgsmål eller behov for uddybende oplys-
ninger er man meget velkommen til at kontakte 
udviklingskonsulent Ole Qvortrup Larsen på tlf. 
8888 4677 eller via mail på 
ole.qvortruplarsen@middelfart.dk 

mailto:ole.qvortruplarsen@middelfart.dk
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Næsten hver 4. dansker savner nogen at dele aftensmåltidet med, og 
op mod halvdelen af danskerne vil takke ja til en middagsinvitation fra 
nogen, som de kun kender flygtigt. 

 

Det viser en ny undersøgelse, foretaget af analysebureauet Wilke for 
Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed, som skal sætte fo-
kus på madfællesskaber og forekomsten af ensomhed i befolkningen.  

 

Flest yngre savner selskab og er mest åbne over for invitationer 

Ifølge undersøgelsen er det danskere mellem 18-39 år, der hyppigst 
savner nogen at dele aftensmåltidet med. Blandt voksne på 40 år og 
derover er der færrest, der savner selskab ved måltidet, og tilbøjelighe-
den til at sige ja til en invitation fra en, man kun kender flygtigt, falder 
også med årene. Således vil hele 16 procent af de voksne på 60 år og 
derover sige nej tak til en invitation, mens kun fire procent af de 30-39 
årige vil afslå. 

 

Danmark Spiser Sammen 

Undersøgelsen viser, at mange vil tage positivt imod en invitation, og 
derfor ser Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden et poten-
tiale i, at måltidet som mødested kan være med til at knække ensomhe-
den.  

 

Her kan Folkebevægelsen mod Ensomheds event Danmark spiser 
sammen være det lille skub, der kan få danskerne til at invitere nye 
mennesker ind i deres liv via måltidet, siger Helle Østergaard, direktør i 
Mary Fonden. Danmark spiser sammen løber af stablen i uge 17, hvor 
der er opslået over 500 måltidsfællesskaber på damarkspisersam-
men.dk. Rigtig mange danskere er glade for, hvis en anden tager det 
første skridt og rækker ud, og 
derfor opfordrer Ania Stoltz-
Andersen, projektleder for Fol-
kebevægelsen mod Ensomhed 
til, at vi inviterer et menneske, 
som vi normalt ikke ser, på et 
måltid mad.  

Hver 4. dansker savner nogen at spise med 
 

Om Folkebevægelsen mod Ensomhed 

Flere end 210.000 danskere føler sig ofte ensomme. Derfor har 60 

organisationer, foreninger, kommuner og virksomheder sluttet sig 

sammen i Folkebevægelsen mod Ensomhed med en vision om at 

halvere antallet ved udgangen af 2020.  

DANSKE ÆLDRERÅD er en del af folkebevægelsen. 
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Tre midtjyske hospitalsafdelinger har i de seneste tre år arbejdet indgående med at få mere sammenhængende forløb for deres patienter. De foreløbige resulta-

ter af projektet er blevet afrapporteret i en artikel i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. Generelle udfordringer ved at arbejde med mere sammenhæng i pati-

entforløbene er bl.a.: 

 

 Fragmentering skaber overgange: Der er mange involverede i et patientforløb, både afdelinger, enheder og fagprofessionelle. Den geografiske og organi-

satoriske opdeling er en udfordring i det daglige samarbejde. 

 

 Uforudsigelighed og variation: Med akutte, kronisk syge og livstruende syge patienter er der ofte stor uforudsigelighed og kompleksitet i det kliniske arbej-

de. Det kræver ad hoc-koordinering og tilpassede løsninger. 

 

 Fra samarbejdsaftaler til hverdagspraksis: Gode samarbejdsaftaler på 

afdelingsniveau er ikke nok. Arbejdsgange og aftaler skal implemente-

res, så de ”lever” i praksis. 

 

 Accelererede forløb: Øget tidspres kræver hurtig koordinering og smi-

digt samarbejde. Det øger behovet for vidensdeling og gode samar-

bejdsrelationer, som man kan trække på, når der skal samarbejdes hur-

tigt og på tværs af organisatoriske og geografiske grænser. 

 
 
Projektets resultater peger desuden på, at derer er behov for indsatser på 
flere niveauer, når man skal lede sammenhængende patientforløb på tværs 
af hospitalsafdelinger: 
 
 Hospitalsledelsen skal bakke op og prioritere og understøtte ”på tværs-

tænkning”  
 

 Afdelingsledelsen skal være vedholdende og sætte rammer, der opbyg-
ger samarbejdsrelationer på tværs 
 

 Ledere og medarbejdere på de involverede afdelinger skal samarbejde 
og vidensdele målrettet og smidigt om fælles patienter. 

 
Læs mere om projektet ved at klikke her.  
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Sammenhængende patientforløb kræver, at ledelsen går forrest  

http://www.kora.dk/media/5183260/Ledelse-Paa-Tvaers.pdf
http://www.kora.dk/12738.aspx?utm_source=KORAs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Nyhedsbrev+nr.+18%2F16
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Ældreplejen gennem to generationer 

En ny bog giver indblik i social- og sundhedspersonalets vilkår og ar-
bejdsliv gennem to generationer. Bogen bygger på fortællinger fra en 
række medarbejdere. Den ældste medarbejder startede sit arbejdsliv i 
1960’er og de yngste medarbejdere er næsten lige startet på arbejds-
markedet. 
 
"Ældreplejen gennem to generationer" belyser både hjemmeplejen på 
mikro- og makroniveau. Bogen fortæller samtidig om samspillet med 
de reformer og politiske initiativer, som over tid har præget omsorgsar-
bejdet. Bogen viser også, hvor forskellige plejere er. Mænd, kvinder, 
unge og garvede. Alle har de en unik historie om, hvorfor de valgte at 
arbejde med ældrepleje. Bogen er skrevet af sociologerne Ida-
Elisabeth Andersen og Dorrit Pedersen. 
 
Læs mere om den her.  

I Folketingets nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter 
udgør fælles forløbs-koordination i overgangen mellem hospital og 
kommune det største af de prioriterede indsatsområder. Formålet med 
indsatsen er, at særligt svækkede ældre medicinske patienter får inten-
siveret, personligt tilpasset koordinerende støtte til et sammenhængen-
de og trygt forløb, når de indlægges og udskrives fra hospital.  
 
KORA har til opgave at evaluere indsatsen. Evalueringen følger og un-
derstøtter for det første den overordnede fremdrift og udmøntning i re-
gioner og kommuner. For det andet indsamler og formidler den anvis-
ninger til det fremadrettede arbejde med forløbskoordination, via case-
studier af fire strategisk valgte modeller for forløbskoordination. 
KORAs midtvejsrapport gør status for udmøntningen af indsatsen 
vedrø- rende forløbskoordination i regioner og kommuner og giver vi-
den om:  

 
 hvordan udmøntningen er aftalt og organiseret, samt hvilke indsat-

ser der overordnet arbejdes med  
 hvor langt implementeringen af MedCom-standarder er, samt hvil-

ken betydning disse har for indsatsen vedrørende forløbs- 
koordination  

 i hvilket omfang de allokerede midler anvendes som afsæt for at 
styrke inddragelse af patienter og pårørende  

 hvordan fagpersoner fra hospitaler og kommuner oplever samarbej-
det om svækkede ældre patienters forløb, samt om samarbejdet ud-
vikler sig positivt.  

 
Find midtvejsevalueringen ved at klikke her.  

Forløbskoordination og den ældre medicinske patient 
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http://www.munksgaard.dk/SOSU/%C3%86ldreplejen-gennem-to-generationer/9788762816190
http://www.kora.dk/media/5066119/10714_evaluering-af-indsats-for-forloebskoordination.pdf
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DANSKE ÆLDRERÅD deltager for tredje år i træk ved Folkemødet på 
Bornholm 16.-19. juni 2016. Som noget nyt i år, afholder DANSKE ÆLDRE-
RÅD selv et event ved Civiltinget fredag d. 17. juni, kl. 9.30-10.15 med te-
maet: ”Hvordan vil jeg bo som gammel, og hvilke muligheder har jeg?”  
 
Folkemødet tilbyder i år at give mindre foreninger samt organisationer med 
mindre økonomisk formåen, muligheden for gratis mødetid og moderator – 
de kalder deres nye koncept Civiltinget.   
Da DANSKE ÆLDRERÅD ikke har midlerne til arrangere egne events, er vi 
taknemmelige for, at denne mulighed sættes til rådighed. Det betyder, at vi 
kan sætte egen dagsorden for eventen og skabe fokus omkring et væsent-
ligt område for ældre borgere – boliger.  
 
Ved dette års folkemøde, deltager formand Bent Aa. Rasmussen, 2. næst-
formand Erik Stagsted og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard.  
 
 

 

DANSKE ÆLDRERÅDs program på Folkemødet 2016 
 
Bent Aa. Rasmussen taler på Speakers Corner 
Tema: Velfærdsteknologi og værdighed  
Torsdag d. 16. juni  
Sted: Cirkuspladsen lige overfor den store talerstol 
 
Erik Stagsted taler på Speakers Corner 
Tema: Fremtidens madkultur for ældre i Danmark   
Torsdag d. 16. juni  
Sted: Cirkuspladsen lige overfor den store talerstol 
 
Erik Stagsted taler ved DANSKE ÆLDRERÅDs egen event  
Tema: Hvordan vil jeg bo som gammel, og hvilke muligheder har jeg?  
Fredag d. 17. juni kl. 9:30-10:15  
Sted: Civiltinget 
 
Bent Aa. Rasmussen debat hos Center for Sund Aldring  
Tema: Skal de frivillige bære velfærden? 
Fredag d. 17. juni kl. 11:30-13:00 
Sted: Havnegade 45 
 
Bent Aa. Rasmussen debat hos Center for God Forvaltning  
Tema: Digitalisering – er det god forvaltning?  
Fredag d. 17. juni kl. 14:30-17:00 
Sted: Endnu uafklaret 
 
Bent Aa. Rasmussen debat hos Danske Seniorer  
Tema: Mød formanden for DANSKE ÆLDRERÅD   
Lørdag d. 18. juni kl. 11:00-12:00 
Sted: Endnu uafklaret  
 
Bent Aa. Rasmussen og Erik Stagsted - tilhørere hos Danske Seniorer 
og RealDania  
Tema: Fremtidens seniorboliger  
Lørdag d. 18. juni kl. 13:15-15:15 
Sted: Endnu uafklaret 

Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD 

DANSKE ÆLDRERÅD på Folkemødet 2016  
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Ældrerådene spørger 

I en kommune var der ikke taget skridt til at udarbejde en værdighedspolitik, 
og der havde ikke været rettet henvendelse til ældrerådet om det. Sundheds- 
og Omsorgsudvalget havde på et møde i marts vedtaget at anvende midlerne 
fra værdighedsmilliarden til delvis dækning af et større underskud på ældre-
området. 

  
Hvordan har ældrerådet reageret? 

Ældrerådet protesterede over Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning 
således: 

”Men tildelingen er ifølge ministeriets notat betinget af, at der først – og i sam-
råd med Ældrerådet – udformes en egentlig værdighedspolitik og dernæst at 
der – igen i samråd med Ældrerådet – laves en fordelingsnøgle efter hensig-
terne udtrykt i værdighedspolitikken.  

Det betyder helt klart, at kommunen endnu ikke kan foretage denne fordeling. 
Desuden ligger disse puljemidler ud over budgettet og hører slet ikke hjemme 
her.” 
  

Hvad er DANSKE ÆLDRERÅDs opfattelse? 

Jeg er enig i ældrerådets opfattelse af, hvordan og hvad rådet skulle have væ-
ret inddraget i omkring arbejdet med værdighedspolitik og værdighedsmilliar-
den. 

 
Følgende citater støtter ældrerådets synspunkt. Citaterne fremgår af bemærk-
ninger til Lov om Værdighedspolitik i ældreplejen:  

Side 3: ’Det er væsentligt, at værdighedspolitikken besluttes af kommunalbe-
styrelsen, samt at kommunalbestyrelsen i udarbejdelsen af værdighedspolitik-
ken for ældreplejen sikrer, at de lokale ældreråd, samt øvrige relevante parter 
inddrages.’ 

 
Side 5: ’Det bemærkes, at der i forbindelse med Aftalen om finansloven for 

2016 er afsat 1.000 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke kommunernes 
arbejde med en værdig ældrepleje og understøtte udbredelsen og implemen-
teringen af de konkrete indsatser, som følger af de kommunalt fastsatte vær-
dighedspolitikker. Midlerne kan bl.a. anvendes til mere personale og til kompe-
tenceudvikling med fokus på arbejdet med værdighed, ud fra en konkret vur-
dering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt. Midlerne forde-
les mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet 
på ældreområdet. Der er tale om nye midler, som ligger ud over kommunernes 
vedtagne budgetter for 2016.’ (mine fremhævninger i teksten) 

  

Hvordan kommer ældrerådet videre? 

Jeg vil foreslå, at rådet skriver et kort og tydeligt brev til borgmesteren med et 
hovedindhold bestående af første og sidste afsnit i ældrerådets høringssvar, 
som er, Ældrerådet er rystet over at erfare, at merforbruget i ældreomsorgen 
for 2015 er løbet løbsk med 16,8 mill mere end budgetteret…….. 

 

Og 

Ældrerådet har alvorligt overvejet sin rolle i lyset af denne sag. Er vi overhove-
det i stand til at varetage ældre medborgeres interesser, når det kan komme 
så vidt. Vores allervæsentligste opgave lige nu består i at formidle vores viden 
og oplyse offentligheden og især de mennesker, der har udpeget os som de-
res talerør, om tingenes tilstand, sådan som vi ser den. 

  

Ældrerådet kan vælge at tilføje, at spørgsmålet har været forelagt DANSKE 
ÆLDRERÅD, som har anbefalet henvendelsen til borgmesteren forud for 
overvejelse af andre tiltag. 

 

Med denne fremgangsmåde bliver der holdt ’orden i klagetrappen’, dvs.. at 
klager hele tiden rettes til ’nærmeste overordnede’. Derudover er det af afgø-
rende betydning, at det er borgmesteren, der tager stilling til samarbejdet med 
og omkring ældrerådet. 

 

Klik her for at se lovforslaget med bemærkninger.  

Af Dorthe Neergaard, ældrepolitisk konsulent, DANSKE ÆLDRERÅD 
Tlf. 3877 0163 
Mail: dn@danske-aeldreraad.dk  

Hvad gør ældrerådet, hvis rådet ikke inddrages i arbejdet omkring værdighedspolitik og fordeling af værdighedsmilliarden? 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L105/20151_L105_som_fremsat.pdf
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DANSKE ÆLDRERÅDs Aktivitetskalender 2016 
 
 

Repræsentantskabsmøde i Nyborg 

2. maj 

 

Ældrepolitisk konference i Nyborg:  

"Når sundheden flytter ud i kommunerne" 

3. maj 

 

Bestyrelsesmøde i Odense 

26. maj 

 

Folkemødet på Bornholm 

16. - 19. juni  

 

Bestyrelsesseminar i Nyborg 

17. - 18. august 

 

Formands-/næstformandsmøder 

Uge 34 + 35 

 

Temadage om "Valg til ældre-/seniorråd i 2017: Samar-

bejde, planlægning og rekruttering af kandidater" 

Uge 40 + 41 

 

Bestyrelsesmøde i Odense 

27. oktober 

 

Vingsted-konference 2016 (tema ikke fastlagt) 

9. november  

 

Temadage og konferencer 
Ældrepolitisk konference 

Flere end 500 er tilmeldt DANSKE ÆLDRERÅDs ældrepoliti-
ske konference 3. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand med over-
skriften ”Når sundheden flytter ud i kommunerne”.  

 

DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde 2016 

D. 2. maj holder DANSKE ÆLDRERÅD repræsentantskabs-
møde på Hotel Nyborg Strand.  
Der vil være repræsentanter fra 93 ud af 98 kommuner.  

Tema for 1. oktober 2016 – FN´s Internationale  
Ældredag: “Tag kampen op imod aldersdiskriminati-
on” 

FN har valgt dette tema i sammenhæng med, at WHO i år 
lancerer en global kampagne mod aldersdiskrimination. 

 
FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år d. 1. okto-
ber. Dagen sætter fokus på ældres, civilsamfundets, FN-
organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte 
ældre menneskers vilkår på den internationale udviklings 
dagsorden. Hvert år har sit særlige tema. 

 
DANSKE ÆLDRERÅD vedtog på repræsentantskabsmø-
de i 2007 at markere FN’s internationale ældredag 
og glæder sig over, at ældre-/seniorråd fortsat er med til at 
markere dagen ved at sætte fokus på forskellige aspekter 
ved at blive ældre i Danmark. Det sker ved debatarrange-
menter, foredrag eller andre tiltag, der sætter fokus på em-
net. Mange ældreråd markerer dagen som Ældrerådenes 
dag. 

 

Markerer dit ældre-/seniorråd 1. oktober? Send program 
eller andet relevant materiale til Lise Sørensen,  
ls@danske-aeldreraad.dk  
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