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Ældrekommissionens rapport om livs-
kvalitet og selvbestemmelse i plejebolig 
og plejehjem er offentliggjort og sendt 
til kommunerne, og dermed til ældre-
rådene. Spørg i forvaltningen, hvis I ikke 
allerede har fået den overdraget.

Rapporten er et godt arbejde, der ender 
op med 43 anbefalinger, som sætter 

beboernes ejerskab til eget hjem, respekt for menneskers 
selvværd og forskellighed i centrum. 

Værdier, der falder i tråd med DANSKE ÆLDRERÅDs udmel-
dinger om livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger. Det er 
værd at lægge mærke til anbefalingen om en fast  tilknyttet 
læge – en anbefaling DANSKE ÆLDRERÅD tidligere har 
fremført. En fast læge kan give tryghed og sikre en bedre 
kommunikation mellem beboer, læge og personale. Men det 
er vigtigt, at ordningen bliver frivillig for beboerne. Blandt 
kommissionens 43 anbefalinger vil jeg tillige nævne: Persona-
let skal respektere beboernes egne ønsker. Den daglige pleje 
skal understøtte, at borgeren skal kunne klare sig selv mest 
muligt. Der skal være frivillige på alle plejehjem. Ledelsen skal 
være nærværende og tilgængelig.

At rapportens anbefalinger allerede følges i praksis i mange 
plejeboliger og plejehjem er vi i DANSKE ÆLDRERÅD kun til-
fredse med. Rapporten kan tjene som et godt arbejdsredskab, 

når vi som ældreråd vil tage temperaturen på livskvaliteten på 
de lokale plejehjem og stille os selv spørgsmålet: Hvor er der 
brug for at sætte fokus i vores kommune?

Udfordringerne er store, når der – indenfor de givne ram-
mer - skal fi ndes lokale løsninger for kvalitet i hjemmeplejen. 
Næsten alle kommuner arbejder med rehabilitering i hjem-
meplejen, modellerne er forskellige. Sigtet er det samme: 
At styrke borgerens selvværd ved at kombinere hjælp med 
træning, og derved sætte den enkelte i stand til at klare fl ere 
opgaver selv. Aktiv aldring handler ikke mindst om glæden 
ved selv at klare hverdagens gøremål. At sidegevinsten er en 
positiv økonomisk effekt for den kommunale økonomi, kan 
vi i DANSKE ÆLDRERÅD kun glædes over. Så længe det ikke 
bliver det eneste mål målet.

I disse år sker der en rivende udvikling i velfærdsteknologi. 
Mange kommuner implementerer teknologiske løsninger i 
administration og i pleje og omsorg. DANSKE ÆLDRERÅD 
mener, at den enkelte skal føle sig tryg ved og se en mening 
med den nye teknologi. Teknologien må aldrig blive et krav, 
men skal være en mulighed.

Tiden er moden til, at kommissionen om livskvalitet og 
selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem følges op af en 
hjemmehjælpskommission. De fem grundlæggende værdier, 
som har ligget til grund for det netop afsluttede arbejde, 
er centrale værdier også for hjemmehjælpens virke. Jeg ser 

gerne, at brugere, medarbejdere, ældreråd, ældreorganisa-
tioner og beslutningstagere sætter sig sammen og kommer 
med anbefalinger til, hvordan borgere med behov for of-
fentlig velfærdsservice sikres livskvalitet og selvbestemmelse. 
Anbefalinger der af kommuner kan bruges til at videreudvikle 
hjemmehjælpen.

”Der skal fokuseres på fornyelser og ikke forringelser i frem-
tidens velfærd” udtalte ældrerådene ved sidste års repræsen-
tantskab. Budskabet er stadig aktuelt.

2012 – EU’s år for aktiv aldring og solidaritet mellem genera-
tionerne er skudt i gang. Det tegner til at blive et aktivt år.

Kirsten Feld 
Formand
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EU-året for aktiv aldring er skudt i gang!
År 2012 er udråbt til europæisk år for aktiv aldring og solida-
ritet mellem generationerne. Det vil jeg gerne bruge til, at vi 
sammen sætter en ny dagsorden. En dagsorden, hvor ældre 
anerkendes som en ressource. Og hvor de ældres ressourcer 
kommer mere i spil. Bare fordi man er gammel, er man ikke 
nødvendigvis svag eller hjælpeløs. Det er der mange af jer i 
ældrerådene, der er lyslevende eksempler på. 

Vi skal bruge året til at sikre, at vi har et samfund, hvor der 
er plads til alle – uanset alder. Ældre kan ofte mere, end de 
unge tror. Og vi gør både vores ældre og vores samfund en 
bjørnetjeneste, hvis vi kun ser ældre som passive og svage 
modtagere af velfærdsydelser. For vi har en stor gruppe æl-
dre – eller ”sen-unge”, som jeg kender nogen, der foretræk-
ker at blive kaldt –, der har masser af overskud, ressourcer 
og kompetencer, som vores samfund kan få gavn af, og 

som vi har brug for. Og der skal ikke være tvivl om, at vi som 
samfund står i en vanskelig økonomisk situation, hvor der er 
brug for alles bidrag, hvis vi i fremtiden skal have råd til at 
hjælpe dem, der har behov for samfundets støtte. 

Den demografiske udfordring er ikke en  
”ældrebyrde”
Vi har vidst det længe, og derfor lyder det efterhånden 
også lidt som en pladespiller, der er gået i hak. Men faktum 
er, at vores samfund er udfordret af, at vi står med færre 
arbejdsdygtige hænder og stadigt flere, der forlader arbejds-
markedet. Tallene taler deres tydelige sprog. Statistiske 
fremskrivninger viser, at befolkningen i de mest erhvervs-
aktive aldre vil falde med ca. 40.000 alene frem mod 2020. 
Tilsvarende stiger antallet af over 65årige. Fra 2010 til 2020 
bliver der ca. 225.000 flere personer over 65 år. Den demo-
grafiske udfordring er ikke noget, der ”går over” om kort 
tid, og derfor skal vi tage den alvorligt – ikke mindst set i 
lyset af snævre økonomiske rammer. Men ”ældrebyrde” er et 
forfærdeligt udtryk, og EU-året er en kærkommen lejlighed 
til at slette det fra vores ordforråd. Vejen ud af krisen er ikke 
at nedgøre en stor befolkningsgruppe, der har knoklet et 
langt liv for at bygge vores velfærdssamfund op. Derfor skal 
vi gentænke den måde, vi anskuer ældreområdet på. Og vi 
skal ændre retorikken og indrette indsatserne efter, at der 
er både overskud og ressourcer hos mange af de ældre til 
at tage ansvaret for det gode ældreliv. For mig handler aktiv 
aldring om at sætte fokus på, at man skal have mere og ikke 
mindre ud af livet, når man bliver ældre. Det handler om, at 
vi som samfund skal blive bedre til at udnytte de kompeten-
cer og potentialer, som den ældre del af befolkningen har. 
Og vi skal bruge året på at finde på nye måder at støtte folk 
i at bevare ansvaret for deres eget liv og for at bidrage til 
fællesskabet. 

Længere liv er civilisationernes triumf
Til den nationale åbningskonference for EU-året for aktiv 
aldring var der en af oplægsholderne, der kaldte det ”civili sa-
tio ner nes triumf”, at vi lever længere og længere som sunde, 
aktive og raske individer. Og det er jo i sandhed en positiv 
udvikling, at stadig flere ældre fremover vil have både over-
skud og ressourcer til at bevare kontrollen med eget liv i de 
sene år. Det skyldes bl.a., at der er færre, der slides ned på 
arbejdet end tidligere, og at vores sundhedsvæsen heldigvis 
løbende finder nye måder at helbrede sygdomme på. Det 
skyldes også en større bevidsthed i befolkningen om en sund 
og aktiv livsstil. Hertil kommer, at de nuværende og især de 
kommende generationer af ældre har væsentlig bedre øko-
nomiske og boligmæssige forhold end tidligere generationer. 
  
Der er allerede rigtig mange konkrete eksempler på, at 
dagsordenen om sund og aktiv aldring er ved at rodfæste sig 
i Danmark. Flere og flere ældre tager del i frivilligt arbejde. 
Idrætsforeningerne melder om et stigende antal ældre 
medlemmer. Men vi kan blive endnu bedre, og vi skal sætte 
overliggeren rigtig højt!  

Nye veje i velfærden
Derfor skal vi arbejde for et rummeligt arbejdsmarked, hvor 
folk kan og vil bidrage – også i en sen alder. Vi skal også sør-
ge for, at alle i så høj grad som muligt kan bevare sundheden 
og muligheden for at tage vare på sig selv. Hvis vi kan støtte 
vores ældre i at leve sundere og mere aktivt, så kan vi også 
mindske behovet for kompenserende hjælp og pleje. Og hvis 
vi kan finde nye måder at gøre vores ældre mere selvhjulpne 
på, vil det også være til gavn for både den enkelte ældre 
og for samfundsøkonomien. Her er velfærdsteknologien og 
nye digitale løsninger et af de helt centrale redskaber til at 
imødekomme nogle af fremtidens udfordringer på. Ikke kun 

Lad de sen-unge blomstre
Af social- og integrationsminister Karen Hækkerup
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fordi velfærdsteknologien har et arbejdskraftbesparende 
potentiale og kan hjælpe os til at løse opgaverne smartere. 
Men først og fremmest fordi velfærdsteknologi giver større 
selvbestemmelse, mere frihed og værdighed – og dermed 
også livskvalitet - hos den enkelte. Det er jo ikke noget ung-
domsfænomen, at man gerne selv vil være med til at forme 
sin tilværelse og sin dagligdag, og velfærdsteknologierne kan 
hjælpe med at forlænge og forøge selvbestemmelsen ind i 
alderdommen. 
   
Vi skal huske de svage ældre
Man skal selvfølgelig ikke glemme, at der findes ældre, som 
er svage, og som har behov for hjælp. Ældre, der har slidt sig 
selv ned for at bygge vores velfærdssamfund op. Dem, der 
ikke selv kan længere, skal selvfølgelig have den hjælp, der 
skal til for at kunne have et godt og værdigt liv.

En gruppe af svage ældre, der særligt har brug for hjælp, 
er plejehjemsbeboerne. Den 9. februar 2012 modtog jeg 
Ældrekommissionens 43 anbefalinger til, hvordan plejehjems-
beboernes livskvalitet og selvbestemmelse kan styrkes. Ifølge 
rapporten har de fleste ældre på plejehjem det godt, hvilket 
er rigtig glædeligt. Men rapporten fortæller også, at det er 

vigtigt, at der gøres en indsats i forhold til ensomhed og 
plejehjemsbeboernes muligheder for at være aktive i daglig-
dagen. 

Rapporten er et meget konkret inspirationskatalog, der di-
rekte er målrettet kommunerne og det daglige liv på pleje-
hjemmene. Jeg håber derfor også, at den kan danne grund-
lag for en debat om, hvordan vi sikrer plejehjemsbeboernes 
værdighed, inden vi udmønter de 40 mio. kr., der er afsat til 
opfølgning på Ældrekommissionens arbejde. 

Medborgerskab og det personlige ansvar
Mine ambitioner for EU-året handler også om solidariteten 
mellem generationerne. Vi har udviklet en kultur, hvor vi lidt 
for ofte ser os selv som brugere og rettighedshavere og lidt 
for sjældent som medborgere med et ansvar for os selv, for 
hinanden og for fællesskabet på tværs af generationerne. 
Derfor skal vi også benytte året til at rykke ved den kultur. 
Vores samfund hænger kun sammen, hvis vi anerkender 
alle generationers bidrag, og hvis alle generationer føler sig 
forpligtet til at bidrage. Solidariteten mellem generationerne 
går begge veje. Derfor håber jeg også, at I vil være med til at 
bruge 2012 på at sætte fokus på, at vi har et fælles ansvar 

på tværs af generationerne for at videreudvikle og fremtids-
sikre vores velfærdssamfund, så der er plads til alle, og så der 
er hjælp til dem, der har behov. 

DANSKE ÆLDRERÅD uddeler hvert år på repræsentantskabsmødet en hæderspris.  
Ældre- og seniorråd opfordres til at indstille en person eller en gruppe til hædersprisen.

Ét eller flere kriterier skal være opfyldt:
•   Har synliggjort, at ældre borgere har ressourcer til brug for samfundet lokalt eller 

 nationalt.
•   Har fremmet brugerinddragelse lokalt eller nationalt.
•   Har medvirket til at fremme tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivning.

Skriv en begrundet indstilling og send den til DANSKE ÆLDRERÅD, Jernbane Allé 54, 3.th., 
2720 eller mail til info@danske-aeldreraad.dk, så den er sekretariatet i hænde senest  
20. marts. Bestyrelsen træffer afgørelse d. 28. marts.

Prisen uddeles på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde d. 14. maj.

Ældrerådenes Hæderspris 2012
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Ældrekommissionens arbejde afsluttet
DANSKE ÆLDRERÅDs formand Kirsten Feld og ældrepolitisk 
konsulent Dorthe Neergaard var med, da kommissionen 
om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem 
(også kaldet ældrekommissionen) d. 9. februar overrakte sin 
rapport til social- og integrationsminister Karen Hækkerup. 
Kommissionen er nået frem til fem grundlæggende værdier 
for et trygt og værdigt liv på et plejehjem:

•  Indflydelse på eget liv 
•  Respekt for forskellighed 
•  Medmenneskeligheden i fokus 
•  Gode oplevelser hver dag 
•  En værdig afslutning på livet

På baggrund af værdierne har kommissionen udarbejdet 
43 anbefalinger indenfor områderne: Overgangen til livet 
på plejehjem, et sundt og aktivt ældreliv, den daglige pleje, 
mennesker omkring beboeren, den frivillige indsats, den 
sundhedsfaglige indsats og den bedste afslutning på livet. 
Fokus er på plejehjemsbeboeres ressourcer, og hvordan de 
bedst fastholdes og understøttes, så beboere lever et værdigt 
liv. Det daglige arbejde på plejehjemmet skal tilrettelægges 
ud fra, at en bolig på et plejehjem er beboernes hjem, og 
at de fleste har et ønske om at leve et liv, der er i naturlig 

forlængelse af det liv, de havde, inden de fik brug for hjælp 
og flyttede på plejehjem. Det skal respekteres f.eks. ved ind-
dragelse i daglige gøremål på plejehjem og ved fællesskab 
med beboere at finde ud af, hvad der passer bedst ind i den 
enkeltes dagligdagsrytme og ønsker til livet.

Mange plejehjem arbejder allerede i dag med at sætte bebo-
eres livskvalitet og selvbestemmelse i centrum. Det viser en 
undersøgelse om livskvalitet på plejebolig og plejehjem, som 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har gen-
nemført på foranledning af kommissionen. Ifølge undersø-
gelsen er hovedparten af beboerne tilfredse med deres liv 
på plejehjem. F.eks. er 90 % af beboerne fra undersøgelsen 
godt tilfredse med helt basale forhold som den personlige 
pleje og rengøring af boligen. Regeringen vil drøfte rap-
porten med relevante parter og sende den i en bred høring. 
Efterfølgende vil regeringen komme med forslag til, hvordan 
de 40 mio. kr., der er afsat med satspuljen for 2012, til op-
følgning på Ældrekommissionens arbejde, skal anvendes.

Find hele kommissionens rapport på Socialministeriets 
hjemmeside: www.sm.dk, Nyheder, Social- og integra-
tionsministeren har modtaget Ældrekommissionens 
 rapport (09.02.2012)

Åbningskonference for det europæiske ældreår
Europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem genera-
tionerne blev i Danmark skudt i gang med en international 
konference d. 18.-19. januar afholdt af Beskæftigelsesmini-
steriet, Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for 
Forebyggelse og Sundhed.
DANSKE ÆLDRERÅDs formand Kirsten Feld deltog i kon-
ferencen sammen med næstformand Jens Erik Madsen og 
sekretariatsleder Marianne Lundsgaard.

Over hele Europa bliver andelen af ældre større og større, 
mens andelen af nyfødte svinder ind. Det betyder flere ud-
gifter til pension og pleje, men færre indtægter til at betale 
dem. László Andor, som er EU-kommissær med ansvar for 
beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold 
og inklusion, holdt konferencens åbningstale. Han mener, 
at aktiv aldring er løsningen: ”Vi bliver nemlig aldrig for 
gamle til at bidrage til samfundet, til at arbejde og til at være 
selvhjulpne. Ikke så længe vi er sunde og aktive. Og faktisk 
viser et nyt Eurobarometer, at en stor del af Europas seniorer 
er mere end klar til at give deres bidrag med, - en tredjedel 
siger, at de gerne vil blive på arbejdsmarkedet efter pensions-
alderen”. 

Axel Börsch-Supan, leder af Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe, fortalte, at de personer, som går tidligt 
på pension, bliver kognitivt svækkede med, hvad der svarer 
til to år, i forhold til folk som venter til senere pensionering.
 
Mona Larsen, seniorforsker på det Nationale Forsknings-
center for Velfærd, SFI, mener, det er et spørgsmål om at 
få ændret på pensionskulturer, som er meget forskellige i 
Europa, f.eks. er den gennemsnitlige pensionsalder i Holland 
63,2 år, mens den i Frankrig er 59,4 år, selv om folks helbred 
er det samme. 

Nyt fra ministerier og styrelser
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Anne Knudsen, ansvarshavende chefredaktør og adm. direk-
tør ved Weekendavisen langede ud efter de raske ældre: ”Når 
jeg er på ferie, ser jeg pensionister kravle rundt i de norske 
fjelde og på Antarktis. Hvis de kan det, kan de også arbejde”, 
siger hun og peger på, at det er blevet en folkesport at gøre 
sig svag som ældre, så man kan få sine skattepenge betalt 
tilbage i form af diverse goder. 

På konferencen præsenterede et begrænset antal stande 
innovative og nyskabende projekter. DANSKE ÆLDRERÅD 
havde fået tildelt en stand, da Danmark, som det eneste land 
i EU, har folkevalgte ældreråd, der har til formål at rådgive 
kommunalpolitikere om alle spørgsmål, der vedrører ældre 
borgere.

Læs mere om det europæiske ældreår på en særlig 
 hjemmeside om året og tilknyttede aktiviteter:
aktivaldring2012.dk

De mange generationers by – en konkurrence
I anledning af det europæiske ældreår udskriver Social- og In-
tegrationsministeriet en konkurrence om at blive ”De mange 
generationers by”. Konkurrencen sætter fokus på den betyd-
ning, som byers og lokalmiljøers indretning og organisering 
har for mennesker – og særligt for ældre borgere. Konkur-
rencen skal give inspiration til, hvordan gode og inkluderende 
by- og lokalmiljøer kan understøtte øget livsglæde og et mere 
aktivt liv hos den enkelte samt en øget sammenhængskraft 
imellem mennesker.

Alle landets kommuner kan deltage med en eller flere byer. 
Lokale organisationer, ældreråd, bydelsråd og andre inviteres 
til at opfordre kommunerne til at deltage i konkurrencen. Alle 
kan i princippet melde en by til konkurrencen, men tilmeldin-
gen skal forankres i kommunen. Det betyder, at kommunen 
skal være medansøger og bakke op om at blive De mange 
generationers by. Forankringen skal bakkes op af kommunens 

borgmester. Vinderen modtager 200.000 kr. til at inspirere 
andre til at arbejde med byplanlægning, hvor mødet mellem 
generationer er i fokus. En by kan indstilles ud fra eksiste-
rende tiltag eller projekter, der er på tegnebrættet. 

Konkurrencen er udarbejdet med input og kvalitetssikring fra 
DANSKE ÆLDRERÅD, Dansk Arkitekturcenter, Statens Byg-
geforskningsinstitut, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 
Dansk Byplanlaboratorium, WHO m.fl.

Læs mere om projektet på Socialstyrelsens hjemmeside, 
www.servicestyrelsen.dk, Ældre, Aktiv aldring, De mange 
generationers by

Pulje mod ufrivillig ensomhed
En ny pulje på 9 mio. kr. støtter projekter til at forebygge ufri-

villig ensomhed blandt ældre mennesker og til at få allerede 
ufrivilligt ensomme ældre ud af ensomheden. Puljen sigter 
også mod at udvikle nye ideer og tilbud til ufrivilligt ensomme 
ældre, der ikke opfanges af eksisterende frivillige aktiviteter. 
Blandt ældre mennesker er der lidt flere, der oplever ufrivillig 
ensomhed end mennesker i andre aldersgrupper. Det skyldes 
bl.a., at ældre befinder sig i en livssituation, hvor risikoen for 
at miste en ægtefælle, familiemedlemmer eller nære venner 
er større, og hvor muligheder for at etablere nye sociale rela-
tioner kan være vanskeliggjort. Social- og Integrationsministe-
riet administrerer puljen. Frivillige organisationer - eventuelt 
med offentlig myndighed eller privat virksomhed som medan-
søger - kan ansøge. Ansøgningsfrist er d. 20. marts 2012.

Læs mere om puljen på Social- og Integrationsministeriets 
hjemmeside www.sm.dk, Puljer, Sociale områder, Ældre, 
Ufrivilligt ensomme ældre
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Dalende tillid til kommunalpolitikere
En ny undersøgelse viser, at borgere i en række sammenlagte 
kommuner i dag har lavere tillid til deres lokalpolitikere, end 
de havde for otte år siden. Faldet i tillid risikerer at være 
permanent. Tidligere forskning i lokaldemokrati i Danmark 
har dokumenteret, at borgeres tillid til lokalpolitikerne til en 
vis grad falder med kommunestørrelsen. En ikke offentlig-
gjort undersøgelse fra AKF dokumenterer for første gang, at 
det har konsekvenser for lokaldemokratiet, når kommuner 
sammenlægges.

I forbindelse med sammenlægningerne, som blev gen-
nemført for seks år siden, blev kommunerne i gennemsnit 
tre gange større end før. Undersøgelsen viser, at jo større 
ændring i kommunestørrelse, borgerne oplever, jo større 
er faldet i den lokalpolitiske tillid. Samlet peger resultater 
på, at fald i tillid til lokalpolitikere mere skyldes ændringer 
i  kommunestørrelse end den sammenlægningsproces, som 
borgere samtidig har oplevet. Tilliden til lokalpolitikere er 
faldet for borgere, som bor i en af de oprindeligt små kom-
muner, som nu udgør en mindre andel af den nye stor-
kommune. Her er faldet i tillid på godt 10 %. Som bosat i 
en af de tidligere kommuner, der udgør en større andel af 
den nye, sammenlagte kommune, oplever man ikke et fald i 
tilliden. 

Spørgsmålet er, hvorfor borgere har fået mindre tillid til deres 
lokalpolitikere i de nye, sammenlagte kommuner. Under-
søgelsen viser, at faldet i lokalpolitisk tillid ikke skyldes, at 
lokalpolitikere opfattes som mindre kompetente. Borgerne 
synes også kun i mindre grad, at lokalpolitikere har mistet 
integritet. Faldet i tillid skyldes i højere grad, at lokalpolitikere 
opleves som mindre lydhøre over for borgeres synspunkter 
og holdninger. Når faldet opleves hos borgere i de små kom-
muner i sammenlægningerne, kan det skyldes, at der har 

været mange diskussioner om lukninger af skoler og andre 
lokale institutioner i de små lokalsamfund. 

Analysen af danskernes tillid til deres lokalpolitikere   
bygger på svar fra 900 borgere bosat i 60 af de tidligere  
275  kommuner. Borgerne deltog i en kombineret interview- 
og spørge skemaundersøgelse i 2001 og i en interview - 
under søgelse i 2009. Det giver et godt grundlag for at 
undersøge, om sammenlægninger har påvirket den lokal-
politiske tillid.

Læs mere på www.akf.dk, Udgivelser, AKF Nyt nr. 4 - 
2011, Tilliden til politikerne falder i nye storkommuner  
af Sune Welling Hansen

Hvad er din kommunes behov for plejeboliger  
i fremtiden?
Kommunerne har siden d. 1. januar 2009 været forpligtet til 
at tilbyde en plejebolig senest to måneder efter, at en borger 
er blevet visiteret til en sådan. KL (Kommunernes Lands-
forening) har udviklet et værktøj, som fremskriver kommu-
ners behov for plejeboliger ud fra dækningsgrad og udvikling 
i kommunens befolkning. Værktøjet giver desuden mulig-
hed for at afprøve forskellige scenarier for udvikling, både i 
behov og kapacitet, hvilket er efterspurgt af flere kommuner. 
 Værktøjet består af et regneark og en tilhørende vejledning, 
og er opdateret med data for 2010 i december 2011. Når 
ældre- og seniorråd stiller forslag, fremsætter idéer eller af-
giver høringssvar på plejeboligområdet, kan værktøjet bruges 
som pejlemærke for kommunens fremtidige behov. 

Find værktøjet på KL´s hjemmeside: www.kl.dk, Fagom-
råder, Social service, Model til at estimere kommunens 
behov for plejeboliger

Følg ”Demens i Hjemmet” på nettet
Projekt ”Demens i hjemmet” skal finde nye teknologiske 
hjælpemidler, der kan gøre personer med demens mere 
selvhjulpne og dermed blive boende længere tid i deres 
 nuværende hjem. Projektet har lanceret en hjemmeside 
med information om projektets baggrund og formål, samt 
løbende opdateringer om projektets forløb. Desuden er der 
inspiration til, hvordan det bedste produkt og de bedste 
løsninger sikres, med udgangspunkt i borgernes behov og 
ønsker. 

Center for Robotteknologi under Teknologisk Institut er 
tov holder på projektet, hvor Designskolen Koldings Labora-
torium for Social Inklusion er tæt samarbejdspartner. Derud-
over er Socialstyrelsen, og virksomhederne Care4All, TeleCall 
 Danmark, PlayAlive, Astrid Leisner og Søn, Detech samt 
Odense, Esbjerg og Vejle Kommuner partnere i projektet.

Hjemmesidens adresse er  
demens-i-hjemmet.teknologisk.dk

Sammenhængende pleje
Holbæk og Aalborg Kommuner får 1,5 millioner kroner til 
projekt ”Tværgående ledelse på ældreområdet”. Projektet 
har fokus på sammenhæng i indsatsen for ældre borgere 

Projekter og publikationer
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med komplekse og kroniske sygdomme. Målet er, at forskel-
lige opgaver, som i dag varetages i forskellige enheder, skal 
tænkes bedre sammen, for eksempel sygepleje og personlig 
pleje. Det er en indsats, der involverer en række forskellige 
faggrupper, og derfor kræver koordinering og stærk ledelse. 
Projektet er støttet af Videnscenter for Velfærdsledelse.

Læs mere om projektet på Videncenter for Velfærds-
ledelses hjemmeside www.velfaerdsledelse.dk, Projekter, 
Tværgående ledelse på ældreområdet

Hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologi 
vinder indpas i kommunerne
Ældreplejen i kommunerne har ændret sig markant de senere 
år: En ny undersøgelse viser, at 87 % af kommunerne nu 
har indført hverdagsrehabilitering og initiativer om hjælp til 
selvhjælp. Flertallet af kommunerne budgetterer med at høste 
gevinster af denne omlægning i de kommende år. 74 % af 
kommunerne har erfaringer med brug af velfærdsteknologi. 
Mere end 50 % af kommunerne er i gang med pilotprojekter 
om velfærdsteknologi, og en femtedel har så gode erfaringer 
med teknologien, at de udruller projekterne bredt i ældresek-

toren. Undersøgelsen har KL lavet i forbindelse med kommu-
nernes budgetter for 2012.

Læs mere på KL´s hjemmeside: www.kl.dk, Fagområder, 
Økonomi og dokumentation, Nye toner i ældreplejen

Ældrerådene spørger

Skal en borger præsentere en lægeerklæring for 
at få dispensation fra postloven, således at post 
bringes til døren hos borgeren? 
Det korte svar på spørgsmålet er: Ja, den enkelte kommune 
har lov til at anmode borgeren om en lægeerklæring. Det er 
den kommunale forvaltning, der afgør, hvilken dokumenta-
tion, der ønskes. Det fremgår af Vejledning om post til døren: 
Får borgeren ikke hjælp fra kommunen i henhold til service-
loven og sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af forvalt-
ningen, vil kommunen bede borgeren om at dokumentere 
behovet for post til døren på anden måde. Det kan f.eks. ske 
ved en lægeerklæring, som borgeren selv skal betale for. Hvis 
borgeren ved lægeerklæring dokumenterer behovet, vil kom-
munen bevilge post til døren.

Hvis borgeren i forvejen modtager kommunal hjælp, træf-
fer kommunen en administrativ afgørelse på baggrund af 
allerede kendte oplysninger om borgeren. Det sker ud fra 
en samlet vurdering af, om borgeren er ude af stand til selv 
at hente sin post. Der lægges således ikke op til visitering af 
borgeren til ordningen f.eks. ved hjemmebesøg. 

Hvis borgeren bevilges ret til at få post til døren, meddeler 
kommunen dette til Post Danmark. Andre postvirksomheder 
vil også kunne få adgang til disse oplysninger. 

Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det må ikke til-
lægges betydning for afgørelsen, om andre i husstanden end 
ansøger selv kan hente post. 
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Temadage og konferencer

DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde 
2012
I henhold til vedtægten har DANSKE ÆLDRERÅD indkaldt til 
ordinært repræsentantskabsmøde mandag d. 14. maj 2012 
på Hotel Nyborg.  Repræsentantskabsmødet starter kl. 11.00.
Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup har givet 
tilsagn om at holde tale til repræsentantskabet fra kl. 17.00 til 
ca. 17.45. 

Indkaldelse med link til elektronisk tilmelding blev mailet til 
ældre-/seniorråd d. 30. januar. 
Tilmeldingsfrist er onsdag d. 14. marts.

Indkaldelsen findes tillige på DANSKE ÆLDRERÅDs 
hjemmeside, www.danske-aeldreraad.dk, Organisation, 
Repræsentantskab 

Ældrepolitisk konference: Aktivt ældreliv – også 
for borgere med behov for hjælp
DANSKE ÆLDRERÅD holder d. 15. maj en ældrepolitisk, 
landsdækkende konference på Hotel Nyborg Strand. Konfe-
rencen stiller skarpt på, hvad der skal til for at overkomme 
barrierer for et aktivt ældreliv. 

Følgende overordnede spørgsmål bliver bl.a. drøftet:
•   Hvad kan samfundet gøre for, at ældre borgere har mulig-

hed for at leve et aktivt liv? 
•   Kan samfundet stille krav til den enkelte og i så fald hvilke? 
•   Hvordan kan ældreråd være med til at fremme et aktivt liv 

for ældre? 
•   Hvad skal ændres i plejeboliger for at fremme det aktive 

ældreliv?

Programmet består af tre hovedoplæg og ni seminarer.
Hovedoplæg er:
•   Aktivt liv som ældre med behov for hjælp - etiske overvejel-

ser og dilemmaer  
Jacob Birkler, formand for Etisk Råd, cand.mag., ph.d., 
lektor, underviser, Aarhus Universitet

•   Det gode liv som gammel  
Erik Stagsted, formand for Vesthimmerlands Ældreråd og 
Kirsten Moesgaard, formand for sundhedsudvalget, Vest-
himmerlands Kommune

•   Livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem 
Bjarne Hastrup, formand for Kommission om livskvalitet 
og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem, direktør i 
ÆldreSagen

Program med elektronisk tilmelding blev mailet til ældre-/se-
niorråd d. 3. februar.
Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 10. april.

Program og elektronisk tilmelding findes tillige på DAN-
SKE ÆLDRERÅDs hjemmeside, www.danske-aeldreraad.
dk,  Temadage og konferencer

Formands-/næstformandsmøder 2012
Formand for DANSKE ÆLDRERÅD Kirsten Feld har inviteret 
formænd og næstformænd for ældre- og seniorråd til møde. 
Møderne holdes for at skabe en tættere relation og dialog 
ældrerådsformænd/-næstformænd imellem samt mellem dem 
og DANSKE ÆLDRERÅDs ledelse. 
Møderne holdes fem steder: 
•  Tirsdag d. 6. marts i Midtjylland, Fårvang
•  Onsdag d. 7. marts i Syddanmark, Kolding
•  Mandag d. 12. marts i Nordjylland, Aabybro
•  Tirsdag d. 13. marts i Midtsjælland, Vordingborg
•  Torsdag d. 15. marts i Hovedstadsområdet, København

Invitation med link til elektronisk tilmelding blev mailet til 
ældre-/seniorråd d. 6. januar.
Tilmeldingsfristen er overskredet.
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Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD 

Undersøgelse om ændringer i  
ældre- og seniorråds praksis
I november 2011 udsendte DANSKE ÆLDRERÅD et spørge-
skema til formænd for de 98 ældre- og seniorråd. Baggrund 
for undersøgelsen var at påvise, om der er sket ændringer i 
rådenes praksis, siden ny lovgivning for ældreråd trådte i kraft 
juli 2010. 

69 formænd besvarede undersøgelsen. Heraf svarede kun fire, 
at der overordnet er sket ændringer: Én pga. organisations-
ændringer i kommunen, mens en anden formand svarede, at 
rådet får langt flere sager sendt til høring nu end tidligere. 

En anden ændring er, at forvaltningen i en del kommuner i 
dag træffer flere beslutninger på ældreområdet end for et 
år siden. Næsten en fjerdel (16) af formændene mener, at 
forvaltningen i deres kommune træffer flere beslutninger på 
ældreområdet i dag end for et år siden. 

”Det er kun kommunalbestyrelsen, eller den myndighed 
kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til, der… 
skal høre ældrerådet”. 
Fra Vejledning om ældreråd (VEJ nr 40 af 11/05/2011).

Næsten alle 16 råd bliver inddraget i forvaltningens beslutnin-
ger som høringspart.

Høringssvar og høringsfrist
Ældre- og seniorråd bliver hørt og bruger deres høringsret: Ét 
ud af fire råd har i perioden - fra loven trådte i kraft frem til 
november 2011 - afgivet flere end 31 høringssvar. Det svarer 
til to eller flere høringssvar pr. måned. Heraf har to råd afgivet 
flere end 75 høringssvar, dvs. i gennemsnit mere end fire hø-
ringssvar om måneden. Over halvdelen har afgivet ml. 11-30 
høringssvar. De resterende 14 afgav mindre end 11 hørings-
svar i perioden. 

Lovændringerne bevirker, at ældreråd og kommunalbestyrelse 
skal lave aftale om høringsområder. Aftalen indgås i begyn-
delsen af en kommunal valgperiode. For næsten alle ældre- 
og seniorråd er funktionsperioden sammenfaldende med 
kommunalbestyrelsens valgperiode. Valg til rådene ligger som 
hovedregel på samme dag som eller i nærheden af kommu-
nalvalg. Funktionsperioden for rådene er fire år.

”Kommunalbestyrelsen har derefter pligt til at høre 
ældrerådet om de sager, der er omfattet af aftalens 
fastlagte rammer. Det er dog en betingelse, at rådets 
formål fortsat opfyldes ved fastlæggelsen af de nærmere 
rammer for rådets virke”. 
Fra Vejledning om ældreråd (VEJ nr 40 af 11/05/2011).

I de fleste råd er høringsområder ikke blevet ændret siden juli 
2010, hvor de nye regler om ældreråd trådte i kraft. Ét ældre-
råd får langt flere sager sendt til høringer end tidligere. 

Næsten en tredjedel af formændene angiver, at der er poli-
tiske udvalg med relevans for rådenes arbejdsområde, som 
aldrig inddrager rådet som høringspart. Det drejer sig især om 
teknik-, miljø- og kulturudvalg.

”For at sikre, at ældrerådets rådgivende funktion får reel 
betydning, skal rådet høres i god tid, inden kommunal-
bestyrelsen træffer endelige beslutninger. Ældrerådet 
bør derfor tilsendes relevante dagsordener med bilag. 
Proceduren og høringsemnerne kan med fordel fastsæt-
tes i vedtægten.” 
Fra Vejledning om ældreråd (VEJ nr 40 af 11/05/2011).

Næsten alle formænd angiver i undersøgelsen, at høringsma-
teriale for det meste eller altid tilsendes rådet senest fire dage 
før svarfristen. 

Dialog, aktivt samarbejde og plads til forbedring

”Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mel-
lem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og ud-
bygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge 
indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik”. 
Fra Vejledning om ældreråd (VEJ nr 40 af 11/05/2011).

29 formænd har svaret på, hvor tilfredse de er med deres 
muligheder for at drøfte og følge indhold og udformning af 
kommunens ældrepolitik. Tre ud af fire er overvejende til-
fredse med deres muligheder, mens syv formænd mener, der 
er plads til forbedring fra kommunens side. 

”Det forudsættes, at ældrerådet selv aktivt indgår i sam-
arbejdet med kommunalbestyrelsen, dels ved at komme 
med ideer og forslag om ældres forhold, dels ved at rejse 
spørgsmål og komme med synspunkter inden for de om - 
råder, som kommunalbestyrelsen og ældrerådet i fælles- 
skab har besluttet, at ældrerådet skal beskæftige sig med”. 
Fra Vejledning om ældreråd (VEJ nr 40 af 11/05/2011).

Undersøgelsen viser, at rådene primært samarbejder med 
kommunalbestyrelsen gennem dialog- og orienteringsmøder. 
Det gælder særligt møder med social- og sundhedsudvalg 
samt forvaltning. De fleste har minimum ét årligt møde med 
social- og sundhedsudvalg og løbende kontakt med forvalt-
ning. Nogle råd har et meget tæt samarbejde med forvaltnin-
gen via deres kommunale sekretær, som deltager i (en del af) 
rådets egne møder. Andre råd har møder med borgmesteren, 
inviterer politikere til at holde oplæg på deres egne møder, 
skriver læserbreve, indsender idéer/forslag til kommunalbesty-
relsen, deltager i temadage, borgerhøringer m.m. 

Læs mere om lovgivningen og vejledning hertil på 
 DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside,  
www.danske-aeldreraad.dk, Lovgivning, Lov om ældreråd
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Seniorråd ønsker ikke frivilligkoordinator
Seniorrådet i Egedal Kommune går ikke ind for at der ansættes en frivil-
lighedskoordinator, som kommunens ny ældrepolitik ellers lægger op til. 
”De frivillige bryder sig ikke om, at der skal være en person, der skal jage 
rundt med dem. Jeg tror også på, at det er nemmere for frivillige selv at 
skaffe nye frivillige,” siger Alice Pedersen, der er medlem af Seniorrådet. 
Hun mener også, at de frivillige vil føle mere ansvar, hvis de selv skal klare 
tingene: ”Der er da nogen frivillige, der skal have gode råd til, hvordan 
man gør arbejdet, men det kan vi frivillige altså selv gøre.” Formand for 

Social- og sundhedsudvalget Esben Vognsen Jensen (K) forstår langt hen 
ad vejen de frivillige, men slår fast, at de frivillige ikke skal være bange for, 
at koordinatoren vil blande sig. Hoved opgaven for denne person bliver at 
styrke det frivillige arbejde i forhold til de svageste ældre. Derudover skal 
koordinatoren fungere som brobygger mellem frivillige, personale og bor-
gere. ”Jeg mangler en måde at få de frivillige kræfter bedre koordineret 
og få nye frivillige ind i ”systemet” på,” siger Esben Vognsen Jensen.

Fra ældreråd til ældreråd 

DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter 
Kalender 2012

Marts:   6. Formand-/næstformandsmøde, Fårvang
   7. Formand-/næstformandsmøde, Kolding
 12. Formand-/næstformandsmøde, Aabybro
 13. Formand-/næstformandsmøde, Vordingborg
 15. Formand-/næstformandsmøde, København
 21. Forretningsudvalgsmøde
 28. Bestyrelsesmøde

Maj:    2. Forretningsudvalgsmøde
 14. Repræsentantskabsmøde, Hotel Nyborg Strand
 15. Ældrepolitisk konference, Hotel Nyborg Strand
 30. Konstituerende bestyrelsesmøde

Mailservice
DANSKE ÆLDRERÅD udsender hver måned aktuel viden til ældre-/
seniorråd pr. mail. Denne mailservice består af nyheder, der er rele-
vante for ældre-/seniorråd, f.eks. orientering om projekter, lovgivning, 
publikationer og DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter.

Mailservice sendes til én mailadresse pr. ældre-/seniorråd. For at sikre, 
at oplysninger og tilbud om temadage mv. når ud til alle rådets med-
lemmer i tilfælde af sygdom, ferie eller pc-problemer, er det nu muligt 
at tilmelde yderligere én mailadresse pr. ældre-/seniorråd.

Tilmelding af ekstra mailadresse sker ved mail til sekretariatet: Skriv 
”ÆR kontakt” i emnefeltet, og mailadresse samt ældre-/seniorråd i 
mailen. Send til ls@danskeaeldreraad.dk

Sekretariatet opfordrer til, at mailservice videresendes til alle medlem-
mer af ældre-/seniorrådet og evt. til forvaltning samt kommunalpoli-
tikere. Mailservice kan efterfølgende læses på DANSKE ÆLDRERÅDs 
hjemmeside, www.danske-aeldreraad.dk: Vidensbank for ældreråd, 
Mailservice.


