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Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 2014 i Nyborg
DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde finder sted på Hotel Nyborg Strand mandag d.
28. april. 70 ældre-/seniorråd har allerede tilmeldt sig. Manu Sareen, minister for børn, ligestilling,
integration og sociale forhold, holder talen til Repræsentantskabet. Materiale til
repræsentantskabsmødet udsendes pr. mail i slutningen af marts. Adgangskort udsendes pr. post.
Husk der er tilmeldingsfrist d. 17. marts. Ældre-/seniorråd tilmelder sig samlet via elektronisk
tilmelding. Indkaldelse, skema over antal stemmeberettigede samt elektronisk tilmelding findes her:
https://docs.google.com/forms/d/1EU3DfALT5v717X-MSdQclCiiNmVqWrot5mWr-Sot8_Y/viewform
Til konferencen tilmelder deltagerne sig enkeltvis og senest d. 7. april via denne elektroniske
tilmelding:
https://docs.google.com/forms/d/1Q8lM4IbKfqwy0tHTCSfQJliFVkrnAC-fPjfZg5jW_6s/viewform
DANSKE ÆLDRERÅDs høringssvar vedrørende patientindragelsesudvalg i regionerne
Som svar på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses høring over sammensætningen af
Patientinddragelsesudvalg, har DANSKE ÆLDRERÅD d. 18. februar 2014 blandt andet svaret, at
”DANSKE ÆLDRERÅD ønsker, at bekendtgørelsen om patientinddragelsesudvalg ændres,
således at DANSKE ÆLDRERÅD udpeger to repræsentanter.”. Høringssvaret er vedhæftet denne
mailservice til orientering.
Dansk Gerontologisk Selskab inviterer til fyraftensmøde i København d. 31. marts
Emnet er, forståelser og oplevelser af fald blandt ældre, og mødet finder sted I Peder Lykke
Centeret, Peder Lykkesvej 65, Kbh. S. mellem kl. 15 og 17. Pris 50 kr., som betales i døren.
Tilmelding til Eva Algreen-Petersen på mailto:fl70@suf.kk.dk senest d. 21. marts. Omtale og
invitation er vedhæftet denne mail.
Faglige Seniorers blad Liv & lidt mere har fokus på ældreråd i forårsnummeret 2014
Såvel lederen som to øvrige artikler på i alt 6 sider beskæftiger sig med ældreråds vilkår og
opgaver. Bladet har interviewet den genvalgte borgmester i Holstebro samt et nyvalgt medlem af
Vejle Ældreråd.
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har færdigbehandlet
kommunernes ansøgninger til ældremilliarden.
Det glæder minister Manu Sareen: ”Ældremilliarden fører til flere hænder ude i kommunerne, og vi
får også bedre hænder, hvilket er mindst ligeså vigtigt. Derfor er jeg glad for, at kommunerne
satser ti procent af ældremilliarden på at efteruddanne deres medarbejdere, så de eksempelvis
hurtigere kan opspore sygdomstegn og hjælpe ensomme ældre.”
26% af de ansøgte midler skal bruges til styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats. 37% til
bedre praktisk hjælp og personlig pleje, og 34% til bedre forhold for de svageste ældre, fx på
plejehjem. Se fordelingen og beløbet til din kommune gennem dette link:
http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=1121
Ældreboligen skal være tryg og give plads til socialt liv
Det er ikke kun fysiske og praktiske forhold, der afgør, om ældre falder til og trives i en ældrebolig.
De sociale rammer spiller en stor rolle. Det viser en undersøgelse, som KORA har lavet for
Randers Kommune. Ældre vælger ofte bolig ud fra nogle kortsigtede oplysninger, som ikke er
tilstrækkelige til at sikre, at de på længere sigt rent faktisk trives i de nye rammer. Den ældre kan fx
glæde sig over, at der er plads til yndlingsreolen i den nye bolig, men bliver meget ulykkelig, når
der kun er demente medbeboere og ingen at tale med og spille kort sammen med. Omvendt kan

en ældre også ønske at få lov at deltage i omsorgen for demente medbeboere, hvis hun eller han
selv har mange års erfaring med sig fra plejen af en dement ægtefælle, siger Seniorprojektleder
Helle Sofie Wentzer. Læs mere via linket: http://www.kora.dk/nyt-ogpresse/nyheder/2014/aeldreboligen-skal-vaere-tryg-og-give-plads-til-socialt-liv/
I flere og flere kommuner skabes palliative teams
Palliation betyder lindring. Ordet stammer fra latin og anvendes i dag om den professionelle
indsats for at forebygge og lindre lidelse for mennesker ramt af livstruende sygdom (f.eks
lungesygdom, hjertesvigt, kræft, kronisk nyresygdom og neurologisk sygdom). 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.
Palliativ indsats er tværfaglig og varetages i et samarbejde mellem relevante fagpersoner, den
syge og de nærmeste pårørende. For patienter, der nærmer sig døden, vil målet med den palliative
indsats være en så god livsafslutning som muligt for både patient og pårørende.
Få mere viden om palliation fra Palliativt Videnscenter, PAVI, http://www.pavi.dk/Home.aspx
FOA undersøger omfanget af tidsregistrering
FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om
tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelsen viser bl.a., at omfanget af tidsregistrering er
faldende. Andelen af medlemmer i hjemmeplejen, som skal registrere tidsforbruget ved hvert
enkelt besøg, er faldet fra 40 til 21 procent fra 2007 til 2014. Undersøgelsen viser også, at
kommunerne er delt i forhold til, om visitationen sker i pakker eller i enkeltydelser: 42 procent af de
ansatte svarer, at visitationen sker i pakker, og 46 procent at den sker i enkeltydelser. Svarene fra
ældrecheferne peger i samme retning. Her svarer 41 procent, at det sker i pakker, og 41 procent at
det sker i enkeltydelser. Læs undersøgelsen hér:
http://www.foa.dk/~/media/Faelles/PDF/Rapporterundersoegelser/2014/NotatOmTidsregistreringpdf.ashx
Det årlige statistiske snapshot af Danmark
Danmarks Statistik udgiver det i form af publikationen Danmark i tal. Her kan man bl.a. læse at:
Den danske befolkning er blevet ældre end for 25 år siden. Dengang var hver femte over 60 år, i
dag er det hver fjerde. Det viser udviklingen i middellevetiden også. I 2012 var den 78 år for mænd
og 82 år for kvinder. På 10 år er den steget med 3,4 år for mænd og 2,7 år for kvinder. Link til
mange flere tal og oplysninger via denne side:
http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?cid=17955
Sundhedsprofilen giver et billede af danskernes livsstil på tværs af kommuner og regioner
Over 160.000 danskere over 16 år har besvaret et spørgeskema om deres sundhed, sygelighed og
trivsel. Det er anden gang, at undersøgelsen af danskernes sundhed er gennemført. Den første
undersøgelse fandt sted i 2010. Der er mulighed for at sammenligne og se, hvordan
sundhedstilstanden har udviklet sig fra 2010 til 2013. Sundhedsprofilen bliver primært brugt til at
planlægge sundheds- og forebyggelsesindsatsen, så den rammer borgernes behov
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/danskernes-sundhed-samlet-i-unik-database.
Sundhedsprofilen årgang 2013 indgår i en større rapport, men de første 6 sider opsumerer
hovedresultaterne. Sundhedsprofilen kan læses i dette link:
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/AB6D701B126A44FBA673E3ED465A18E5.
ashx?m=.pdf
Velfærden er privatiseret i Gribskov Kommune
Private leverandører får en endnu større rolle end hidtil i Gribskov Kommune i Nordsjælland, som
netop har udliciteret velfærdsydelser for mere end 2,6 milliarder kroner de næste ni år. Kommunen
har netop udbudt plejecentre, botilbud for borgere med handicap, et center for midlertidigt ophold,
hjemmesygepleje, levering og produktion af mad samt genoptræning og rehabilitering af borgere.

En tredjedel af opgaverne på området hidtil har været i kommunalt regi og resten udført af private
leverandører, og fremover ligger kun en fjerdedel af opgaverne fremover på kommunale hænder.
Den kommunale leverandør, PlejeGribskov, har afgivet kontrolbud på egne opgaver og ved
udbuddet vundet driften af to plejecentre og et center for midlertidig ophold. De tre øvrige
plejecentre, hjemmehjælp, madservice, to botilbud til borgere med handicap, genoptræning og
rehabilitering af borgere skal fremover drives af private firmaer.
Kommunaldirektørerne siger stop
Landets 98 kommunaldirektører har fået nok af det, de kalder regeringens detailstyring af
kommunerne. Ifølge ugebrevet Mandag Morgen samler de sig nu i et usædvanligt skarpt opgør
med flere ministre, som de mener går alt for vidt i detailstyringen og ligefrem risikerer at skade
danskernes velfærd med bureaukrati og overstyring. Det gør det ikke nemmere, men sværere at
levere velfærd til borgerne, siger Niels Højbjerg til Mandag Morgen. Niels Højbjerg er stadsdirektør
i Aarhus Kommune og formand for kommunaldirektørernes forening.
Læs hele artiklen hér: http://www.denoffentlige.dk/kommunale-topchefer-i-opgoer-med-regeringen
Klip fra formandens kalender i februar og marts
 13. februar Interviewet til DR1
 14. februar Møde med Faglige Seniorer og Danske Seniorer
 20. februar Møde i ÆldreForum
 17. marts Deltager i SUFOs årsmøde (foreningen af medarbejdere der varetager de
sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg)
 18. marts DANSKE ÆLDREÅD og formænd for regionsældreråd har møde med Bent
Hansen, formand for Danske Regioner
 25. marts Optagelse til udsendelse i DK4 d.– skal i dialog med Arne Rolighed om
ældremilliarden
 26. marts Deltager kl. 19.00 – 21.00 som debattør i et offentligt møde i Lyngby-Taarbæk
om udmøntningen af Ældremilliarden og om kommunernes udmøntning af regeringens
ældrepolitiske udspil. Debattør er tillige MF Finn Sørensen (Enhedslisten)
 27. marts Indbydelse til som formand for DANSKE ÆLDRERÅD at deltage i Danske
Regioners generalforsamling. Afbud, da der er aftalt formandskabsmøde og møde med
dirigent denne dag
 27. marts Formandskabsmøde
 Bent Aa. Rasmussen har skrevet bagsideartikel til Nyhedsinformation for social- og
sundhedssektoren, som bringes i marts nr.

