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Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 

d. 26. januar 2017 i Odense  
 
Til stede: Bestyrelsen, fra sekretariatet:  Marianne Lundsgaard, Dorthe Neergaard (ref.) 
Afbud: Poul Gudberg, Ole Høyer 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagsorden blev godkendt med de punkter, der fremgår af referatet. 

På vegne af bestyrelsen bød formand Bent Aa. Rasmussen velkommen til Per Toft 

Mouritsen, der træder ind i bestyrelsen i stedet for Poul Gudberg. 

2. Sager til behandling 

Repræsentantskabsmøde mandag d. 24. april 2017 
Sagen: Bestyrelsen skal drøfte og beslutte følgende områder:  

 Kontingentforhøjelser – skal der stilles forslag om dette for 2018? 
Indstilling: Formandskabet indstiller, at der ikke foreslås kontingentforhøjelse 
for 2018. 
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. 
 

 Ældrerådenes hæderspris – skal vi have denne igen i år? 
Indstilling: Formandskabet indstiller at prisen uddeles i 2017. 
Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at prisen uddeles, hvis der fremkommer 
egnede kandidater til at modtage den. Medlemmer orienteres i førstkommende 
nyhedsmail med betingelse og frister. 
 

 Forretningsorden til repræsentantskabsmødet 
Formandskabet indstiller at den forretningsorden, som blev brugt i 2016 
fastholdes.  
Beslutning: Bestyrelsen gennemgik forretningsordenen, og den opdateres og 
forelægges for bestyrelsen til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet d. 23. 
marts. 
 

 Handleplanen 2017-18 
Skal der udarbejdes en revideret handleplan? Handleplanen skal danne 
udgangspunkt for debat på mødet. Formandskabet indstiller, at handleplanen 
opdateres i forhold til det udsendte forslag til handleplan 2017.  
Beslutning:  
Bestyrelsen besluttede, at udvide handleplanens pkt. 1. Sundheds- og 
socialområdet med ordet ’pårørendes vilkår’. Derudover et par redaktionelle 
rettelser. 
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Orientering om repræsentantskabsmødet: 

 Sekretariatet har fået tilsagn fra Ældreminister Thyra Frank, som holder 
åbningstalen. Ministeren forventes ikke at have tid til efterfølgende spørgsmål 
fra salen.  

 Indkaldelse til repræsentantskabsmødet er udsendt d. 20. januar. 

 Frist for indsendelse af forslag: mandag d. 13. marts. Dette gælder alle forslag 
også forslag til kandidater som formand. 

 Frist for udsendelse af materiale til medlemmer vedr. repræsentantskabsmødet 
fredag d. 24. marts. 

 Gæster inviteres med mulighed for at sende en kort hilsen under punktet evt. 

 Underholdning for festaftenen er på plads. 

 Bestyrelsens medlemmer fungerer som stemmetællere, hvis nødvendigt, dog 
ikke hvis de er kandidater eller forslagsstillere. 

 Bestyrelsesmedlemmer betaler på lige fod med øvrige medlemmer for 
repræsentantskabsmødet og melder sig til som øvrige. 
 

 
Punkter til bestyrelsens overvejelse: 

 Udtalelsen: Bestyrelsen drøftede og sluttede op om et muligt emne til 
repræsentantskabets udtalelse: Tilsyn inden for ældreplejen, som ikke kun baseres på et 
risikobaseret tilsyn. Bestyrelsen forventer, at flere nuancer om emnet dukker op under 
temadagene om samme emne. Ideer til det endelige emne for udtalelsen udsendes først 
ca. 1 uge inden repræsentantskabsmødet. 

 Beretningen: Ideer til beretning – skriftlig og mundtlig. Beretningen dækker perioden fra 
sidste repræsentantskabsmøde og frem til ca. 1. februar, og den mundtlige beretning 
dækker perioden op til dette års repræsentantskabsmøde. Den udsendes til medlemmer 
med øvrigt materiale senest d. 24. marts, og forventes således færdigudarbejdet til mødet 
d. 23. marts. Bestyrelsen foreslog, at beretningen bl.a. kunne opbygges omkring disposition 
fra formandens nylige oplæg på mødet i Region Midt. Vigtigt at nævne forhøjelse af 
driftstilskuddet på 1 mio. 

 Bestyrelsen besluttede, at invitere den tidligere næstformand, Hanne Vedersø, som gæst til 
repræsentantskabsmødet og konferencen.  

 Formandsvalget:  
o Vesthimmerlands Ældreråd har indstillet første næstformand Erik Stagsted som 

kandidat til formandsposten. 
o Anden næstformand Kirsten Nissen og bestyrelsesmedlem Mogens Rasmussen 

oplyste på mødet, at de begge overvejer at stille op som kandidat til 
formandsposten. 

o Kan mennesker, der ikke er medlem af et ældre-/seniorråd, stille op som kandidat til 
formandsvalget? Spørgsmålet rejst af et ældreråd. Nej, ifølge forarbejderne til den 
gældende vedtægt er det en forudsætning, at kandidater er medlem af et råd. Det er 
bestyrelsen fortsat enige om. Det kan overvejes, om vedtægten skal præciseres på 
dette punkt.  

o Kan en kandidat til formandsvalget ’optræde’ på DANSKE ÆLDRERÅDs 
arrangementer som mødeleder eller oplægsholder? Spørgsmålet aktuelt i 
forbindelse med de kommende temadage. Bestyrelsen besluttede at fastholde et 
princip om, at alle formandskandidater må gives lige muligheder for at tale til 
medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Bent Aa. Rasmussen træder derfor ind som 
mødeleder og oplægsholder på alle 5 temadage. 

o På repræsentantskabsmødet gives hver kandidat til formandsposten 5 minutters 
taletid til en valgtale(r). Forud for repræsentantskabsmødet skal kandidater skriftligt 
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på maksimalt en ½ side begrunde sit kandidatur, og begrundelsen udsendes af 
sekretariatet til alle medlemmer. 

 

2.1 Ældrepolitisk konference d. 25. april 2017 

Orientering: Program er udsendt samtidig som indkaldelse til repræsentantskabsmødet. Titel: 

Værdighed – hvad er det? 

Folketingets Sundheds- og ældreudvalg inviteres. 1 repræsentant fra hhv. Ældreministeriet, Social- 
og Indenrigsministeriet, og Sundhedsstyrelsen inviteres. 
Bestyrelsens nuværende medlemmer gav tilsagn om at være mødeledere i seminarer. 
Der udsendes en pressemeddelelse med indhold om konferencens tema. 
 

2.2 Hvor er bestyrelsen ift. handleplanen? 
Sagen: Bestyrelsen har besluttet at have punktet på til hvert bestyrelsesmøde. Er der nogle 
hængepartier som bestyrelsen skal være opmærksom på ift. indeværende handleplan? 
 
Intet at tilføje ud over det, som fremgår nedenfor. 
 
Erik Stagsted og Hans Erik Pedersen holdt oplæg om ’Ældreboliger’ på baggrund af et skriftligt 
debatoplæg. Blandt pointerne i oplægget fremgik, at,  

 Ældres krav til boliger er lige så forskellige, som alle andres. 

 Beliggenhed og indretning har betydning for oplevelsen af tryghed. 

 En større undersøgelse i Vejle viser, at næsten alle ældre ønsker at forblive i eget hjem. 

 Tryghed er det væsentligste krav til plejen – uanset boligform. 
I den efterfølgende debat fremgik det, at, 

 Boligmassen i fremtiden bliver nok mere generationsblandet end i dag. 

 Ældres fysiske boliger får mere fleksible indretningsmuligheder.  

 Seniorbofællesskaber oprettes bedst tæt på plejecentre. 

 Økonomi for den enkelte og for kommunen kommer til at afgøre boform- og muligheder i 
fremtiden. 

 Jo mere syg og svækket en person er, jo større grad af tryghed fordres. 

 Ældre-/seniorråd inddrages ofte i kommunale planer for fremtidens ældre- og plejebolig-
masse. 

 

2.3 Ældrerådsvalg 2017 
Sagen: Formandskabet ønsker, at bestyrelsen drøfter, om DANSKE ÆLDRERÅD skal arbejde for 

at komme på Facebook og derved synliggøre organisationen, samt de kommende ældrerådsvalg. 
Beslutning: 
Bestyrelsen fandt, at det meget hyppige opdateringsbehov for værten af en Facebook-side gjorde 
det mindre relevant som medie for DANSKE ÆLDRERÅD. Bestyrelsen peger på Folkemødet, som 
et egnet forum til at ’reklamere’ for valg til ældreråd i 2017. Hvis der er mulighed og midler, foreslås 
en fælles ’reklamefilm’ om valget produceret af/for DANSKE ÆLDRERÅD. 
 

2.4 Værdighedspolitik – hvordan kan DANSKE ÆLDRERÅD bedst støtte op om de vedtagne 

værdighedspolitikker? – punkt sat på af Mogens Rasmussen. 
Sagen: I forlængelse af DANSKE ÆLDRERÅDs holdninger, som bl.a. fremgår af politikpapiret om 
holdninger til aktuelle spørgsmål, ønskede forslagsstilleren en drøftelse af, hvordan DANSKE 
ÆLDRERÅD kan understøtte ældre-/seniorråds inddragelse i kommunale Værdighedspolitikker og 
i fordeling af midlerne hertil. Hvad mener vi med ’værdighed’? Skal emnet behandles i udtalelsen 
på repræsentantskabsmødet? 
Beslutning:  
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Bestyrelsen besluttede at fastholde fokus på området. Pressemeddelelsen op til den ældrepolitiske 
konference i april, skal blandt andet handle om, hvordan ældre-/seniorråd kan fastholde og udvikle 
værdighed inden for ældreplejen i kommunen. Jacob Birklers nye bog, Etik i ældreomsorgen, kan 
bl.a. give inspiration. 
 

 

3. Økonomi 

3.1 Budget 2017 og efterfølgende år 
Sagen: Formandskab og sekretariatsleder har udarbejdet et detaljeret budget. 
 
Bestyrelsen blev på mødet orienteret om Virksomhedsbudgettet for 2017. Der opereres i 
virksomhedsbudget 2017 med et underskud på knap 135.000 kr. 
 
Balancen pr. 31/12 2016 udviser et overskud på ca. 100.000 kr. Revisor reviderer d. 14. februar.  
Herefter udarbejdes et nyt budgetoverslag for 2018 og 2019. Endeligt budgetforslag fremlægges 
på bestyrelsesmødet d. 23. marts, forud for udsendelse af materiale til repræsentantskabsmødet til 
alle medlemmer.  
 

Beslutning: Efter et par opklarende spørgsmål, som formand og sekretariatsleder besvarede, 

godkendte bestyrelsen det foreløbige virksomhedsbudget for 2017. 

  

3.2  Orientering om økonomi: 

 Sekretariatet skal udarbejde både budgetudkast og udviklingsplan for den på Finansloven 
vedtagne million til DANSKE ÆLDRERÅD 2017. Sekretariatet har endnu ikke modtaget 
tilsagnsskrivelse og skemaer til indberetning. 

 Journalist ansættes i foråret, så snart betingelserne for brug af midlerne er endelig på 
plads. Bevillingen til denne stilling skal dække sundhedsfaglig formidling af viden til ældre-
/seniorråd. Den pågældende skal kunne løfte dagsordener og formidle viden om 
undersøgelser. For øjeblikket arbejder sekretariatslederen på en stillingsbeskrivelse. 

 Revision foretages d. 14. februar 2017. Uanmeldt revision i efteråret gav ikke anledning til 
bemærkninger, hvorfor der ikke kommer en rapport. 

 Budgetudkast til formandskab og bestyrelse påføres fremover oplysning om ’Egenkapital 
pr. 31.12’. 

 
 

4 Øvrige sager 
4.2 Folkemødet på Bornholm:  

Sekretariatet ansøger Folkemødesekretariatet om, at DANSKE ÆLDRERÅD får gratis tid til 

at arrangere eget møde på Civiltinget med egne oplægsholdere om et samfundsrelevant 

tema. Ansøgning besvares d. 1. marts. 

Derudover er det aftalt, at DANSKE ÆLDRERÅD, RealDania og Danske Seniorer sammen 

udbyder en event om seniorbofællesskaber, hvor kendte og eksperter debatterer. 

Er der temaer, som bestyrelsen synes, at DANSKE ÆLDRERÅD skal sætte fokus på? 

Drøftelse: 

Bestyrelsen drøftede forskellige emner, herunder ældrerådsvalg 2017 –  at aktive ældre kan 

opnå indflydelse gennem ældrerådsarbejde. Er det digital velfærd eller overvågning, der 

indføres på plejehjem? Eget hjem hvor længe? Tvangsbehandling i somatikken (ny lov) – er 

det omsorgspligt eller omsorgssvigt? 
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Egnet emne til Speakers Corner: Nytter det noget med ældreråd? (valgtema) 

 

4.3 Brug af Satspuljebevilling til sundhedsfaglig indsats 

Bevillingen er givet ift. ansøgningen, som bestyrelsen tidligere har fået udsendt. Der er 

primært budgetteret med lønomkostninger. DANSKE ÆLDRERÅD synliggør fra 1. januar, at 

DANSKE ÆLDRERÅD har fået midlerne ved bl.a. følgende initiativer: 

 Lave et særligt punkt i Nyhedsmail med titlen: sundhed og ældre, som Lisbeth Grøndal 
redigerer 

 Det samme gøres i Nyhedsbrevet – så det sundhedsfaglige kommer til at fylde mere 

 Konferencen her til foråret har fokus på sundhedsfaglige spørgsmål 

 Vi tilbyder regionsældrerådene, at Lisbeth Grøndahl gerne kommer til 1 af deres møder 
årligt – med et oplæg (hun laver i alt tre oplæg, som der kan vælges imellem), og for at lytte 
til de problemstillinger og områder, som regionsældrerådene brænder for 

 For at skaffe viden om, hvad ældreråd tumler med af sundhedsfaglige/-politiske 

problemstillinger, samt hvilke områder de mangler viden om, gennemfører sekretariatet i 

uge 4 telefoninterviews med ca. 30 ældrerådsformænd ud fra et struktureret spørgeskema. 

Bestyrelsens medlemmer interviewes ikke, da de på bestyrelsesseminaret i august gav 

deres mening til kende. 

 Vi kan i efteråret 2017 afholde 2 regionale temadage (en øst og en vest) om 
sundhedsfaglige spørgsmål, hvis bestyrelsen tror, der er basis for det, selvom der er valg til 
ældreråd.  
Tror bestyrelsen, der er basis/økonomi/interesse for dette?? 
 

Drøftelse: 

Bestyrelsen finder, at tidspunktet for en regional temadag i september/oktober ligger for tæt 

på valg til ældre-/seniorråd, og der vil derfor ikke være tid og overskud for 

ældrerådsmedlemmer til at deltage. Derudover vil ældrerådsmedlemmer ikke vide, om de er 

genvalgte til næste fire års periode. Derfor afholdes ikke regionale temadage i efteråret 

2017. 

Bestyrelsen opfordrede til, at ældrepolitisk konsulent Lisbeth Grøndal deltager med oplæg 

på regionsældrerådsmøder. Udspil hertil ligger i sekretariatet. 

 

4.4 Politiske sager til drøftelse 

Sekretariatet påtænker at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse omkring bruger-

/pårørenderåd. Formålet er, at få kendskab til hvor mange plejehjem der har bruger-

pårørenderåd, ældrerådenes kontakt til eller medlemskab af disse, samt hvilke opgaver 

bruger-pårørenderådene løser og beskæftiger sig med. 

Begrundelse: Bruger-/pårørenderåd er siden 2011 ikke længere lovpligtige, men hvordan 

er det gået i kommunerne? Har kommunerne bevaret rådene? Flere ældreråd har set dem 

som en væsentlig indgang til viden om livet på plejecentre. 

 

Drøftelse:  

Bestyrelsen støttede forslaget om at gennemføre undersøgelsen. 

 

4.5 Økonomiske sager til drøftelse 

DANSKE ÆLDRERÅD har mulighed for at købe plads til en artikel i Politikkens tillæg ”Det 

gode Liv” der udsendes 2 gange årligt. Pris for 2 artikler vil være 27.500 (ex. Moms) for én 
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artikel 15.000 (ex moms). Det vil være oplagt artiklerne at lægger op til ældrerådsvalg. Der 

er i budget afsat midler til PR af denne type. 

 
Drøftelse: 
Bestyrelsen tiltrådte, at der kan anvendes midler til to artikler. 

 

 

4.6 Organisatoriske sager til drøftelse 

Valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD 

Orientering v. Dorthe Neergaard, der omdelte oversigt over de hidtil anmeldte kandidater. 
Det fremgik heraf, at to valgkredse ikke havde indstillet kandidater som stedfortrædere. 
Drøftelse: 
Valgbestyrelsen vedtog, at forlænge fristen for anmeldelse af stedfortræder-kandidater til 
onsdag d. 1. februar. Bestyrelsen blev orienteret om beslutningen. 
 
Bestyrelsen besluttede, at formand Bent Aa. Rasmussen bliver den eneste valgstyrer på de 
kommende valg sammen med sekretariatets medarbejdere.    

 

 

5 Orientering fra repræsentationer mv. 
 ÆldreForum – ved formand Bent Rasmussen  

ÆldreForum er pr. 1. januar 2017 nedlagt. DANSKE ÆLDRERÅD har modtaget en 

henvendelse fra afgående formand ved ÆldreForum, Ove Dalsgaard, om DANSKE 

ÆLDRERÅD kan overtage nogle af ÆldreForums opgaver og planlagte initiativer – evt. 

i samarbejde med KL. En lignende henvendelse er sendt til formand Martin Damm KL. 

Hvad er bestyrelsens holdning?  

Formanden forelagde sagen, og understregede at han var ked af, at ÆldreForum var 

ophørt. Umiddelbart kan han dog ikke se, at DANSKE ÆLDRERÅD kan overtage 

opgaver fra ÆldreForum.  

Bestyrelsen tilsluttede sig, at hvis KL er indstillet på at løfte opgaven økonomisk, ville 

DANSKE ÆLDRERÅD være positivt indstillet overfor et samarbejde. 

 

 Regionsældreråd - ved Anker Andersen. 

o Generelt har regionsældrerådene en rigtig god kontakt til regionsrådenes 

politikere. 

o Anker Andersen efterlyste procedurer for valg af observatør. Bent Aa. 

Rasmussen henviste spørgsmålet til behandling i kredsen af formænd for 

regionsældreråd, idet han henviste til bemærkninger skrevet af forslagsstillerne 

for vedtægtsbestemmelsen:  

”Valget af observatøren foregår på et valgmøde med fem deltagere. 

Hvert regionsældreråd stiller med én kandidat, som ikke kan være et 

bestyrelsesmedlem i DANSKE ÆLDRERÅD. Den person, som får tre eller flere 

stemmer, er valgt. Derefter vælges en stedfortræder blandt de øvrige 4. Ved 

stemmelighed foretages lodtrækning ved den netop valgte observatør.” 

 

 Folkebevægelsen mod ensomhed – ved næstformand Kirsten Nissen 
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o Kirsten Nissen omdelte forskelligt kampagnemateriale vedrørende ’Spis 

sammen i uge 17’-kampagnen. Den er vel sponsoreret, og der afholdes mange 

arrangementer rundt i landet. Kirsten Nissen skriver en artikel om FME til næste 

udgave af DANSKE ÆLDRERÅDs Nyhedsbrev.  

 

 Oplysningsarrangementer for ældre – ved næstformand Erik Stagsted 

o Erik Stagsted omdelte et notat med oversigt over de 36 møder han hidtil havde 

deltaget i med oplæg i perioden fra 1. oktober 2015 til d.d. Samlet deltagerantal 

var 2.523. Yderligere fire møder er planlagt i de næste par måneder. 

 

 

6 Orientering fra formand/formandsskabet 
 

 Udsendt pressemeddelelse d. 5. januar: Er 14 tilsyn på 1000 plejehjem nok? Ældreråd i 

kommuner fokuserer på plejehjemstilsyn. 

 Der er aftalt møde med DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentanter i Patientinddragelses-

udvalgene (PIU) til d. 22. marts 2017. 

 Møde med ældreminister Thyra Frank aftalt til d. 20. februar. 

 Jacob Birkler har omtalt i forordet til sin nyeste bog: Etik i ældreplejen – at det var en 

ære at modtage Ældrerådenes HÆDERSPRIS i 2016, samt at det gav ham et motiv for 

at skrive bogen. Bogen er udgivet på Munksgaards Forlag. 

 DANSKE ÆLDRERÅD har modtaget brev om at organisationen kan indstille 

medlemmer til Forfremmelsesrådet, hvis opgave det er at rådgive Lægemiddelstyrelsen 

i sager, der handler om bevillinger til at drive apotek m.m. Vi indstiller ingen, da området 

ligger uden for DANSKE ÆLDRERÅDs opgaver. 

 Formanden har deltaget på Regionsældreråd Midt’s møde d. 23. januar med oplæg om 

med udgangspunkt i formålsparagraffen en kort orientering om arbejdet i DANSKE 

ÆLDRERÅD, ligeledes giver han sin vurdering af, hvad der har været positivt i årets løb 

– eller sagt på anden vis:  Hvad har virket?  Hvordan skaber vi mere synlighed? 

 Horsens Folkeblad har bragt en artikel om ældrerådsvalg, i hvilken formand for Horsens 

ældreråd er citeret for, at DANSKE ÆLDRERÅD går ind for, at aldersgrænsen til 

ældrerådsvalg hæves fra 60 til 65. Sekretariatet fik forespørgsler og der er – efter 

kontakt mellem formand for DANSKE ÆLDRERÅD og formand for Horsens ældreråd - 

bragt en berigtigelse. 

 DANSKE ÆLDRERÅD har modtaget en invitation til gratis at sende 

bestyrelsesmedlemmer og sekretariat til Socialpædagogernes konference om demens 

d. 23. marts. Der er aftalt bestyrelsesmøde på denne dato. 

 Næstformand Kirsten Nissen deltager i debatmøde om underernæring på Axelborg 10. 

februar 2017. Det er Forum for underernæring, der står for arrangementet.  

 

 

7 Orientering fra sekretariatet  
 

 Kontingentopkrævninger er udsendt 

 Program for Temadage i foråret er udsendt  
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 Mailservice nr. 10 udsendt d. 16. december / Nyhedsmail januar 2017 udsendt i uge 3. 

 Nyhedsbrev nr. 4, samt konferencerapport fra Vingsted konferencen er udsendt i 
november/december 

 Sekretariatet er forespurgt og har sagt ja til Metropol til at være praktiksted for en 
bachelorstuderende fra 1. februar og 4 mdr. frem.  

 DANSKE ÆLDRERÅD er inviteret til at indgå i et bogprojekt med titlen SMÅ VISIONER – 
et bogprojekt om Demokrati i Danmark repræsenteret ved 50-100 organisationer. Marianne 
Lundsgaard har udvirket, at DANSKE ÆLDRERÅD kan være med uden beregning. 

 Svar på henvendelse til ministeriet: Ringsted ældreråd har rettet henvendelse til 
Sundhedsministeriet ift. ordlyden i kommunens kvalitetsstandard vedr. pårørende. 
Ministersvar udsendt til orientering. 

 Alle afgivne høringssvar fra DANSKE ÆLDRERÅD er lagt på hjemmesiden. Dog ikke de 

svar, hvor der er givet et administrativt svar på høringer, da de var uden relevans for 

ældreråd. 

 
Møder: 

 Sekretariatet har holdt møde med forretningsfører, direktør og konsulenter fra Faglige 
Seniorer, Danske Seniorer og ÆldreSagen d.14. december. 

 DANSKE ÆLDRERÅD er inviteret til lancering af Demenshandleplanen i Folketinget med 
taler af bl.a. Ældre- og Sundhedsministrene. Lanceringen er d. 26. januar, så vi søger at 
sende en stedfortræder fra bestyrelsen, Inge Jacobsen fra Seniorrådet i Høje Taastrup. 

 DANSKE ÆLDRERÅD er inviteret til at deltage i konference arrangeret af 
Socialpædagogerne – omkring demens. Datoen er d. 23. marts. VI søger at sende en 
stedfortræder fra bestyrelsen. 

 Formand og sekretariatsleder er personligt inviteret til generalforsamling i Danske Regioner 
d. 6. april 2017. Begge deltager. 

Lisbeth Grøndal har på vegne af DANSKE ÆLDRERÅD deltaget i: 

 Møder, d. 11. september og d. 20. november, i en faglig følgegruppe til Sundhedsstyrelsen 

vedr. ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient.  

 d. 17. januar deltaget i en heldags-workshop i et projekt med emnet ”Appetit på måltidet”.  

 d. 26. januar 2016 deltaget i en ”Rundbordssamtale”. Projektet omhandler ældreomsorg i 

Europa, Samtalen handlede om hvilke centrale problemer DANSKE ÆLDRERÅD o.a. ser 

inden for ældreplejen i dag. 

 

 

8 Eventuelt  

 Fremtidsfuldmagter. Hvad er status på iværksættelsen? Spørgsmål fra Carl Aksel Kragh 

Sørensen. Dorthe Neergaard oplyste, at de endnu ikke er implementeret, men skal 

behandles i Statsforvaltningen, når de engang iværksættes. Justitsministeriet har 

bemyndigelsen til at ændre diverse bekendtgørelser og love, før fuldmagter iværksættes. 

 Hans Erik Petersen mente, at DANSKE ÆLDRERÅD kan anbefale et positivt høringssvar 

vedr. tvang i somatikken, idet en læge eller tandlæge skal stå som garanter for sagligheden 

i indgrebene. 
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Næste møde i bestyrelsen torsdag d. 23. marts 2017. 

Næste møde i Formandskabet torsdag d. 9. marts 2017. 

 
For referat Marianne Lundsgaard og Dorthe Neergaard, sekretariatet.  


