
Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD  
 
Mailservice 1, februar 2014  
Du kan i denne mailservice læse om følgende: 

 Formand for DANSKE ÆLDRERÅD interviewet til DR 

 Ældremilliard – kommunerne har søgt bredt  

 Vi bliver flere og flere 60+ér 

 Ny pjece: Værd at vide om seniorbofællesskaber  

 Ny hjemmeside om ældretandpleje 

 Hvordan er den basale palliative indsats i Danmark? 

 Ældrepolitisk udspil følger op på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger 

 Pressemeddelelser og indlæg 

 Repræsentantskabsmøde d. 28. april 2014  

 Ældrepolitisk konference d. 29. april 2014  

 HUSK – frist for indstilling til Ældrerådenes Hæderspris d. 18. marts 

  
Modtageren af denne mailservice, bedes videresende den til de øvrige medlemmer af ældre-
/seniorråd.  
Tak.  
  
Formand for DANSKE ÆLDRERÅD interviewet til DR 
DR har interviewet formand Bent Aa. Rasmussen om ældremillard, som blev vedtaget i forbindelse 
med sidste års finanslovforhandlinger. Interviewet forventes bragt i TV-Avisen på DR1 i aften d. 13. 
februar kl.21:30. 
 
Ældremilliard – kommunerne har søgt bredt  
Fagforbundet FOA har undersøgt, hvordan kommunerne har søgt om midlerne fra ældremillarden. 
Undersøgelsen viser, at der er stor variation i, hvilke opgaver kommunerne har søgt penge til. 
Næstformand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Lis Tribler, ser det som et udtryk for, at 
kommunernes friere ansøgningsmuligheder frem for faste minimumstandarder tilgodeser lokale 
behov og forskelle. ”Hver kommune har vurderet, hvad der er bedst at gøre lige her hos dem. 
Mange steder har man også være i dialog med ældreråd om, hvor der skal sættes ind i forhold til 
de svageste ældre,” siger Lis Tribler til TV2 News. FOA kritiserer, at kun en tredjedel af 
kommunerne, har søgt om midler til opgaver, som ifølge FOA betyder mere tid til den enkelte 
borger. Flest kommuner - 79 % – har søgt om midler til rehabilitering. Lis Tibler afviser kritikken: 
”Jeg mener, det er et løft for hele ældreområdet. Rigtig mange vil gerne mestre dagligdagen selv, 
så derfor er rehabilitering også den rigtige vej at gå. Samtidig har en stor del af kommunerne også 
har søgt om midler til demens”. 

Bent Aa. Rasmussen har tidligere udtalt, at sårbare ældre også kan rehabiliteres og at 
rehabilitering også kan indebære menneskeligt nærvær.Ansøgningsfristen til ældremilliarden er i 
morgen den 14. februar. Milliarden udmøntes d. 5. marts 

 
Vi bliver flere og flere 60+ér 
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af 60+’ere på ét år er vokset med godt 23.000 til et 
samlet tal på 1.364.675. Antallet af 60+ere vokser i alle kommuner undtagen Lolland, som går 
tilbage med 25 på ét år. Her følger en oversigt over kommunestørrelse, baseret på antal 60+’er ( i 
runde tal: 
 
København er naturligvis størst med ca. 82.000 
Derefter i rækkefølge efter størrelse: 



Aarhus 61.000, Aalborg 46.000, Odense 42.000, Esbjerg 28.000, Vejle 26.000, Randers 24.000, 
Viborg 23.000 og Frederiksberg 22.000 
 
Kommuner med 21.000: Silkeborg, Kolding, Sønderborg og Næstved 
Kommuner med 20.000: Guldborgsund, Herning, Roskilde og Slagelse 
 
I alt 34 kommuner har under 10.000 borgere på 60+.  
 
10 kommuner har mellem 6.000 og 7.000 borgere over 60+: Morsø, Rebild, Lemvig, Struer, 
Billund, Kerteminde, Stevns, Albertslund, Allerød og Herlev 
6 kommuner har under 6.000 borgere 60+: Odder, Solrød, Dragør, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk 
I den sidste del af skalaen har vi Øerne med få borgere på 60+: Læsø 822, Fanø 1265, Samsø 
1507, Ærø 2659 og Langeland 5023. 
 
 
Ny pjece: Værd at vide om seniorbofællesskaber  
En ny pjece giver en kort introduktion til seniorbofællesskabet som bo- og livsform. Den handler 
bl.a. om seniorbofællesskabernes historie, organisering og fællesopgaver samt det gode 
naboskab.  Pjecen er udgivet med støtte fra Realdania. 
Den kan hentes gratis som pdf.fil på adressen: http://seniorboligen.dk/2013/11/22/gratis-pjece/ 
 
Pjecen er et resumé af bogen "Det store eksperiment. Hverdagsliv i seniorbofællesskaberne" og 
sammenfatter nogle af bogens vigtigste pointer. Bogen blev udgivet i 2013 af Statens 
Byggeforskningsinstitut og baserer sig på den hidtil største undersøgelse af de danske 
seniorbofællesskaber.  
Læs mere om bogen her: http://www.sbi.dk/boligforhold/boliger/det-store-eksperiment/seniorer-
glade-for-at-bo-i-bofaelleskab 
 
Ny hjemmeside om ældretandpleje 
Nogle ældre borgere får ikke den tandpleje, de har behov for og krav på - bl.a. fordi det er svært for 
ældre og deres pårørende at finde ud af, hvad de har af rettigheder og muligheder. Det er nu 
blevet nemmere, da en ny hjemmeside informerer om forebyggende tandpleje og tandbehandling 
for seniorer og personer, der er visiterede til omsorgstandplejeordningen. Hjemmesiden har to 
indgange: Omsorgstandpleje.org omhandler ordningen om omsorgstandpleje, mens 
Seniortandpleje.org henvender sig til ældre, der ikke hører under omsorgstandplejeordningen og 
deres pårørende. Virksomheden bag Omsorgstandpleje.org og Seniortandpleje.org er 
Tandplejeinformation Aps., der er ejet og ledet i ligeligt fællesskab af Københavns Kommune, 
Voksentandplejen, Viborg Kommunale Tandpleje og HjemmeTandlægen (Dit Tandlægehus 
Gruppen Aps.) 
Læs om omsorgstandpleje: http://omsorgstandpleje.org/ 
Læs generelt om seniortandpleje: http://omsorgstandpleje.org/?fromsite=seniortandpleje 
 
Hvordan er den basale palliative indsats i Danmark? 
PAVI (Videnscenter for Palliation) har undersøgt den basale palliative indsats, ved at kortlægge 
hvilke muligheder de danske hospitalsafdelinger har for at yde en palliativ indsats.  

Palliation betyder lindring. Palliativ indsats har til formål at fremme livskvaliteten og retter sig mod 
de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der for den syge og for de nærmeste kan være 
forbundet med livstruende sygdom og død. Palliation er en blandt mange opgaver, som 
”almindelige” hospitalsafdelinger skal løse. Langt hovedparten af patienter med behov for en 
palliativ indsats indlagt på disse afdelinger.  

http://realdania.dk/
http://seniorboligen.dk/2013/11/22/gratis-pjece/
http://www.sbi.dk/boligforhold/boliger/det-store-eksperiment/seniorer-glade-for-at-bo-i-bofaelleskab
http://www.sbi.dk/boligforhold/boliger/det-store-eksperiment/seniorer-glade-for-at-bo-i-bofaelleskab
http://omsorgstandpleje.org/
http://omsorgstandpleje.org/?fromsite=seniortandpleje


Undersøgelsen viser, at stort set alle medicinske afdelinger i Danmark (93 %) kan tilbyde en 
palliativ indsats, mens det samme gælder for 77 % af de kirurgiske afdelinger og 43 % af de 
psykiatriske afdelinger. Imidlertid er det kun 14 % af alle afdelinger med patientkontakt, som har 
allokeret ressourcer til at løfte personalets kompetencer indenfor palliation, og 17 % som i det hele 
taget har afsat ressourcer til afdelingens palliative indsats. Kun 18 % af afdelingerne registrerede 
indsatsen som en af afdelingens ydelser. På PAVIs hjemmeside findes også information om den 
kommunale indsats på området, f.eks. kortlægning over området og livet og døden for ældre med 
etnisk minoritetsbaggrund på plejehjem og i eget hjem. 

Læs mere om undersøgelsen her: http://www.pavi.dk/Nyheder/14-02-12/918765820.aspx 
Læs mere om palliativ indsats i kommunerne: 
http://www.pavi.dk/ForskningOgUdvikling/ProjekterPAVI/Kommunalpalliativindsats.aspx 
 
Ældrepolitisk udspil følger op på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger 
I slutningen af januar offentliggjorde daværende social-, børne- og integrationsminister Annette 
Vilhelmsen regeringens ældrepolitiske udspil med titlen ”Livet skal leves hele livet”. Udspillet følger 
op på Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger til fremtidens hjemmehjælp.  
Det sætter ind med initiativer på tre områder:  
1) Målrettet og effektiv forebyggelse,  
2) Borgeren i centrum for en bedre og mere systematisk rehabilitering,  
3) Bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen til de svageste ældre.  
 
Regeringen vil drøfte udspillet med de politiske partier i Folketinget. Som 
Hjemmehjælpskommissionen påpeger, er det ikke ældreplejens opgave at være den ældres 
sociale netværk. Men det er vigtigt, at ældreplejens medarbejdere har blik for ”det hele menneske”. 
Derfor ønsker regeringen at skabe bedre rammer for, at dygtige medarbejdere kan hjælpe 
ensomme borgere til tage del i aktiviteter og få et mere indholdsrigt liv. Et andet af 
Hjemmehjælpskommissionens omdrejningspunkter er rehabilitering og muligheden for at hjælpe 
ældre mennesker med igen at leve et liv uafhængigt at hjælp. Den dagsorden støtter regeringen 
helt op om. Regeringen vil sikre, at rehabilitering gør en positiv forskel for den enkelte borger og 
reelt hjælper borgeren til en bedre hverdag mest muligt uafhængig af hjælp. Ældremilliarden skal 
sikre et markant og permanent løft af ældreområdet. Med dette oplæg til opfølgning på 
Hjemmehjælpskommissionens rapport ønsker regeringen at sikre, at det varige økonomiske løft til 
ældreområdet suppleres af en opdateret lovgivning og nye initiativer, som kan være med til at 
understøtte en kvalitetsudvikling på området. 
Læs udspillet og hjemmehjælpskommissionens anbefalinger her: 
http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=1107 
 
DANSKE ÆLDRERÅD udsendte samme dag en pressemeddelelse, hvor formand Bent Aa. 
Rasmussen udtaler: ”Jeg bakker op om udspillets fokus på sammenhæng i plejen for de mest 
sårbare ældre. Ligesom jeg ser positivt på det fortsatte fokus på indsatsen mod ensomhed. Det er 
afgørende, at ældre mennesker støttes i at være del af fællesskabet”. 
 
Udtalelsen blev bragt i flere elektroniske medier. 
 
Pressemeddelelser og indlæg 
DANSKE ÆLDRERÅD har været citeret i medierne flere gange i 2014 ifb. følgende 
 pressemeddelelser og indlæg: 
 
Pressemeddelelse, 20. januar 2014: ”Nu starter den rigtige kamp om ugentlige bade” (læs den her: 
http://danske-aeldreraad.dk/nu-starter-den-rigtige-kamp-om-ugentlige-bade/) 
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Pressemeddelelse, 21. januar 2014: ”Rehabilitering kan også indebære menneskeligt nærvær” 
(læs den her: http://danske-aeldreraad.dk/rehabilitering-kan-ogsa-indebaere-menneskeligt-
naervaer/) 
Indlæg til Altinget, 21. januar 2014: ”Velfærdsteknologi – et dyr med to hoveder” (læs det her: 
http://danske-aeldreraad.dk/3732-2/) 
Indlæg til Altinget, 2. februar 2014: ”Velfærdsteknologi – hvem skal betale” (læs det her: 
http://danske-aeldreraad.dk/velfaerdsteknologi-hvem-skal-betale/) 
 
Repræsentantskabsmøde d. 28. april 2014  
Det årlige repræsentantskabsmøde holdes d. 28. april 2014 i Nyborg på Hotel Nyborg Strand. 
Indkaldelse og link til tilmeldingen kan læses på hjemmesiden. Tilmeldingsfrist  d. 17. marts. 
Indkaldelse er udsendt pr. mail d. 20. januar 2014. Læs mere på: 
http://danske-aeldreraad.dk/repraesentantskabsmode-og-aeldrepolitisk-konference-2014/ 
 
Ældrepolitisk konference d. 29. april 2014  
Dagen efter repræsentantskabsmødet – d. 29. april -  afholde DANSKE ÆLDREÅD EN 
ældrepolitisk konference på Hotel Nyborg Strand. 
Titlen er: ”Det gode liv som gammel – hvad skal der til?”. 
Konferenceprogram og tilmelding kan ses på hjemmesiden. Tilmeldingsfrist d. 7. april. 
http://danske-aeldreraad.dk/repraesentantskabsmode-og-aeldrepolitisk-konference-2014/ 
 
HUSK – frist for indstilling til Ældrerådenes Hæderspris d. 18. marts! 
Hvert år uddeler DANSKE ÆLDRERÅD en hæderspris på repræsentantskabsmødet.  
I år bliver prisen uddelt på mødet d. 28.april på Hotel Nyborg Strand. Har jeres ældre-/seniorråd et 
bud på modtageren? 
 
Ældre-/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 Vanløse  
eller mail til sekretariatsleder Marianne Lundsgaard ml@danske-aeldreraad.dk. 
Den skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag d. 18. marts.  
Bestyrelsen træffer afgørelse på bestyrelsesmødet d. 20. marts.  
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