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Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD – GODKENDT 
Tid: 18. august 2016   

Sted: Hotel Nyborg Strand 

 

Referent: Dorthe Neergaard  

Til stede: Bestyrelsen, fra sekretariatet: sekretariatsleder Marianne Lundsgaard og konsulenterne 

Lisbeth Grøndahl, Dorthe Neergaard. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Sager til behandling 

2.0. Valg af næstformand og valg af 1. næstformand, jævnfør vedtægtens § 11 

– valghandlingen ledes af formanden 

Som ny næstformand blev formand for Københavns Ældreråd, Kirsten Nissen, foreslået og 

valgt enstemmigt uden modkandidat. 

Som ny 1. næstformand blev formand for Vesthimmerland Ældreråd og p.t. 2. næstformand i 

bestyrelsen, Erik Stagsted, som blev foreslået og enstemmigt valgt uden modkandidater. 

Besked om nyvalget er sendt til DANSKE ÆLDRERÅDs medlemmer i en Mailservice. 

 

2.1 Forberedelse af valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD  

Sagen: Der afholdes valg til bestyrelsen inden udgangen af første kvartal 2017. Bestyrelsen 

skal nedsætte et valgudvalg og behandle sekretariatets forslag til køreplan.  

   Beslutning:  

Formandskabet blev valgt som valgudvalg. En tidmæssig køreplan for valget blev forelagt. 

Heraf fremgår, at valget gennemføres samtidig med gennemførelsen af DANSKE 

ÆLDRERÅDs temadage i perioden 20. februar – 2. marts 2017. 

På bestyrelsesmødet d. 27. oktober behandles valgudvalgets indstillinger til de øvrige 

procedurer for valget. 

 

2.2 Observatørens rolle, relationen mellem Regionsældreråd og DANSKE ÆLDRERÅD  

Sagen: Bestyrelsen evaluerede det første års erfaringer fra hhv. observatøren og fra den 

øvrige bestyrelse side. 

Beslutning: 

Bestyrelsen tilsluttede sig formandens positive vurdering af året, og om at observatøren har 

medført, at bestyrelsen er kommet tættere på Regionsældrerådene.  

Bestyrelsen slog fast, at taleretten betyder, at observatøren kan stille forslag på 

Regionsældrerådenes vegne. Bestyrelsens forretningsorden rettes til i overensstemmelse 

med beslutningen. 

 

2.3 Folkebevægelsen Mod Ensomhed 

Sagen: Der er væsentlige organisatoriske og strukturelle ændringer på vej i organisationen, 

som bestyrelsen skal overveje, inden en eventuel fornyelse af medlemsskabet, samt 

udpegning af en ny repræsentant fra DANSKE ÆLDRERÅD. 

Beslutning: Medlemsskabet fornys, og om ca. 1 år vurderer bestyrelsen, hvordan den nye 

struktur fungerer. 

Kirsten Nissen stillede sig til rådighed som repræsentant, og blev valgt uden modkandidat.  
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2.4 Hvor er bestyrelsen ift. handleplanen? 

Sagen: Bestyrelsen har besluttet at have punktet på til hvert bestyrelsesmøde. Er der noget, 

som bestyrelsen skal være opmærksom på ift. indeværende handleplan? 

Beslutning: 

Kirsten Nissen ønskede området ’specialiseret rehabilitering’ og Ole Høyer ønskede emnet 

’rehabilitering’. 

Kirsten Nissen overtog området ’forebyggelse af ensomhed’. 

Handleplanens interesseområder rettes i overensstemmelse med ovenstående. 

På bestyrelsesmødet d. 27. oktober har Anker Andersen og Jørgen Larsen et oplæg 

vedrørende Handleplanens punkt om ’trafik – herunder visiteret kørsel og regional transport’. 

 

2.5 Opsamling på overvejelser om bestyrelsesreferater  

Sagen: Der blev gjort overvejelser om: 

1) Hvad bør et beslutningsreferat indeholde?  

2) Hvad bør vedlægges som bilag? 

3) Er det muligt at henvise til links i et beslutningsreferat? 

4) Hvor mange antal sider bør referatet fylde – således læseren ikke mister fokus og 

interesse?” 

Formandskabet har drøftet spørgsmålene og foreslår, med henvisning til at bestyrelsens 

referater lægges ud på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside at: 

Referaterne er korte og præcise beslutningsreferater, der udelukkende indeholder 

beslutninger og ikke drøftelser. Orienteringer medtages i kort form, så de ikke overskygger 

beslutninger. Hvis der er mindretalsudtalelser indskrives disse i referatet. 

Referater indeholder ikke bilag. Bilag er udsendt med dagsorden og danner baggrund for 

bestyrelsens drøftelser. Der kan henvises til links, men i og med links har det med at blive 

forældet, gøres dette i så lille omfang som muligt. 

Beslutning: 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Bestyrelsen besluttede, at godkendte bestyrelsesreferater 

sendes til formændene for ældre-/seniorråd umiddelbart efter godkendelsen med tilhørende 

henvisning til næste bestyrelsesmøde og næste Formandsskabsmøde. Det pointeres i 

mailen, at evt. spørgsmål besvares af egen valgkreds’ bestyrelsesmedlem. 

 

2.6 Opsamling på gårsdagens drøftelser om bestyrelsens arbejde  

Beslutninger: 

1) Følgende ældrepolitiske problemstillinger ift. handleplanen valgte bestyrelsen at 

prioritere i det kommende år – 2016 – 2017:  

Ældres transport og tilgængelighed 

Problemer med at borgere har vanskeligt ved at komme frem til behandling, træning, 

aktiviteter m.v. Flextrafik giver udfordringer og priserne er ofte urimelige. 

Tilgængelighedsudfordringer i det offentlige rum er også meget aktuelt. 

Udskrivningssituationen mellem hospital og eget hjem  

Denne situation opleves i stigende grad vanskelig. Bl.a. udfordrer det kommunernes 

økonomi, når borgere har behov for mere kompleks pleje efter udskrivning.   

Det kommende ældrerådsvalg 

Der skal fokuseres på opstilling af flest mulige kandidater og en høj stemmeprocent, 

således at ældre-/seniorråds indflydelse og legitimitet styrkes/bibeholdes. 

Rehabilitering - Specialiseret rehabilitering  

Det opleves, at der er problemer kommuner og regioner imellem i forhold til, hvem der 

har ansvaret. Derfor får patienter ikke den nødvendige eller ingen specialiseret 
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rehabilitering. Tilbud i kommunerne der fastholde rehabiliteringens resultater er også en 

udfordring. 

 2. Følgende blev besluttet vedrørende bestyrelsens arbejds- og opgavefordeling: 

1) Bestyrelsesmedlemmer holder på skift oplæg til debat af og information om det 

interesseområde(r), som den pågældende har valgt. På den måde bliver Handleplanens 

interesseområder belyst i løbet af bestyrelsens 2-årige valgperiode. På hvert 

bestyrelsesmøde kan emner efter tur belyses og drøftes i op til 30 min.  

2) Det enkelte bestyrelsesmedlem understøtter DANSKE ÆLDRERÅDs politik, blandt andet 

ved at gøre brug af personlige relationer til at styrke indflydelse på politikere og andre 

væsentlige beslutningstagere. Til brug herfor sendes kopi af DANSKE ÆLDRERÅDs SATS-

puljeansøgning, når den er sendt til Folketingets sats-pulje-ordførere.  

3) Med henblik på at styrke kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer og deres 

valgkredse, sender sekretariatet godkendte referater fra bestyrelsesmøder sammen med 

oplysning om bestyrelsens fremtidige mødedatoer pr. e-mail til formænd for ældre-

/seniorråd. 

 

 

3. Økonomi 
3.0 Halvårsregnskab 2016 

Sagen: Halvårsregnskab fremlægges på bestyrelsesmødet til godkendelse.  

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte det fremlagte halvårsregnskab. 

 

4. Øvrige sager 
4.0 Forberedelse af DANSKE ÆLDRERÅDs temadage i 2017 

Drøftelse: Hvilke forslag til emne har bestyrelsen til temadage i februar 2017, som holdes i 

uge 8 og 9, og formentlig i sammenhæng med bestyrelsesvalgene?  

Det er vigtigt at forsøge at undgå kollision mellem emner, der tages op regionalt og på 

landsplan. 

Emner, der blev foreslået: Den ældre medicinske patient. Det gode måltid – og underernæring 

hos plejehjemsbeboere og hjemmeboende. Forhold efter embedslægetilsynets ophør – 

hvordan er kvaliteten. Transport og prisen for ydelserne. Om døden - hvordan håndterer 

Ældre-/seniorråd dilemmaer og spørgsmål, når der mangler procedurer og etiske overvejelser 

i Kommunen. Konsekvenser af dårlige kvalitetsstandarder er dårlig rengøring, som er skyld i 

dødsfald blandt ældre.  

 

4.1 Hvilke aktuelle sundhedspolitiske udfordringer er på dagsordenen ved 

ældre-/seniorrådets møder? 

Drøftelse: Hver bestyrelsesmedlem bedes præsentere 2-3 eksempler. 
 

4 overordnede emner forekom at fylde meget i ældrerådenes arbejde i kommuner og 
regioner: 

 
Opgaveglidningen mellem sygehus og kommune, herunder: 

 Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje halter 
 Problemer med mange genindlæggelser 
 Borgere som udskrives til eget hjem uden den fornødne hjælp 
 Tilbud i kommunen mangler de mere komplekse sygeplejefaglige ydelser.  

 
Hvordan løses kompetenceløft i den kommunale hjemmepleje, herunder: 
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 Hvordan løser kommunen at skulle levere personale med viden om bl.a. tidlig 
opsporing, psykiatri, palliation og kompleks instrumentel sygepleje? 

 Hvilke faggrupper skal løse opgaverne - fx sygeplejersker, social- og 
sundhedsassistenter og –hjælpere eller? 

 Samarbejdet mellem de tværfaglige sundhedsaktører i kommunen fungerer dårligt 

 Demensudredning synes mange steder at blive modarbejdet af lægerne  
            

 Den ældre medicinske patient – mange og omkostningstunge, herunder: 

 Indlæggelse for noget, der ikke burde kræve indlæggelse  

 Hvad burde have været forebygget, og hvem burde have forebygget? 
 
Mangel på, eller den aktuelle etableringsprocessen af nye opholds -og 
behandlingstilbud, herunder: 

 Mangel på akutpladser, plejehoteller, etablering af sygeplejeklinikker  
 
Desuden blev der nævnt lokale initiativer, som kunne fylde en del i den enkelte kommune, 
bl.a. bedre planer for begyndende demente borgere i eget hjem, store problemer med 
tilstrækkelig bemanding på en helt nyt plejehjem, særlige problemer med ældre uden 
pårørende, en kommune er ved at etablere sig som demensvenlig kommune, afholdelse af en 
konference om mad, måltider og fællesskab og en del problemer med elektronisk 
medicinregistrering/bestilling. 

 
 

5. Orientering fra formanden/formandskabet 
Bent Aa. Rasmussen oplyste, som opfølgning på mødet med KL d. 7. juni, at ’Ældremilliarden’ nu er ændret 

fra et øremærket tilskud til ældreplejen til at indgå i kommuners generelle bloktilskud. 

 

DANSKE ÆLDRERÅD har ansøgt, om organisationen kan få en plads i Rådet for Menneskerettigheder, med 

henblik på at modarbejde diskrimination af ældre. Først til foråret i 2017 tages stilling til optagelse af nye 

medlemmer i Rådet. 

 

Formanden er blevet opfordret til at træde ind, og har accepteret at deltage i Forum for Ældre og tandpleje. 

 

Fordeling af værdighedsmilliarden. Sundheds- og Ældreministeriet har ultimo juli offentliggjort, hvordan 

kommuner har anvendt værdighedsmilliarden i 2016. Størstedelen af midlerne er anvendt til ’varme hænder’. 

Orientering til medlemmer via MaiIservice. 

 

Formandskabet orienterer om indtryk fra deltagelsen i Folkemødet 2016: Der blev skabt mange kontakter, 

som sidenhen opretholdes. Godt at gå 2 og 2 sammen. Hvis der skal være mere synlighed, eksempelvis 

gennem brug af lokale ældreråds-kræfter, vil det kræve, at der afsættes flere ressourcer til opgaven. 

 

Kommende møder 

19. august møde og 20 års jubilæum i ÆldreForum 

5 dagsmøder med formænd- og næstformænd - august 

14. sept. DKDK- årsmøde 

26. september deltager i KL’s ældrepolitiske konference 

25.-26. oktober – deltager som særlig inviteret i Faglige Seniorers kongres 

 

Formandens aftalte møder med Folketingets Sundhedspolitiske ordførere: 

Torsdag d. 8. september, Erik Christensen (S) 

Onsdag d. 21. september, Finn Sørensen (EL), Maj-Britt Kattrup 

Torsdag d. 22. september, Jane Heitmann (V), Liselott Blixt (DF) og Karin Nødgaard (DF) 
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6. Orientering fra sekretariatet 
Lisbeth Grøndahl, sundhedspolitisk konsulent, er tiltrådt i sekretariatet d. 15. august i en 2-årig, 30 timers 

stilling 

Pæn tilslutning til de 5 formands- og næstformandsmøder – ikke tilmeldte har fået reminder. Formand og 

sekretariatsleder leder er oplægsholdere på møderne. 

23. juni deltaget i følgegruppemøde omkring demenshandleplanen - Sundhedsministeriet 

27. juni deltaget i dialogmøde i Justitsministeriet omkring vejledning i forbindelse med fremtidsfuldmagter 

30. juni inviteret til møde i Landbrug og Fødevarer omkring ældres ernæringstilstand – DAE og Danske 

Seniorer 

Kommende møder 

15. august møde mellem sekretariatet og Sundheds- og Ældreministeriets Ældrekontor  

5 dagsmøder med formænd- og næstformænd - august 

6. sept. Dialogmøde i Sundhedsstyrelsen med chefen for Sundhedsstyrelsens ÆldreKontor. 

Sekretariatsledere fra ældreorganisationer er inviteret  

22. september. Følgegruppemøde for den ældre medicinske patient 

26. september deltager i KLs ældrekonference 

25.-26. oktober deltager som særlig inviteret i Faglige Seniorers kongres 

Vingstedkonferencen d. 9. november – program udsendes ultimo august 

Temadage om ældrerådsvalg er fastlagt til uge 40 og 41- program er udsendt  

Sekretariatet arbejder på ansøgning om 1 mio. kr. fra Satspuljen til sundheds- og kommunikationsopgaver i 

DANSKE ÆLDRERÅD. 

 

 

7. Orientering fra Digitaliseringsudvalget 
Carsten Wittus deltager i det kommende møde i Digitaliseringsstyrelsens udviklingsudvalg. 

 

8. Orientering fra regionsældreråd.  
Punktet udgår grundet efterfølgende møde. 

 

9. Orientering fra repræsentationer mv. 
Punktet udgår grund tidnød. 

 

10. Eventuelt  
 Bestyrelsesmødet d. 27. oktober er flyttet til Middelfart. 

 Dorthe Neergaard bad bestyrelsens medlemmer om at indsende regnskaber fra afholdte 

ældrerådsvalg for alle valgtyper. Oplysningerne anvendes til efterårets temadage. 

 

 

 

For referat: Marianne Lundsgaard og Dorthe Neergaard 

 

 Planlagte bestyrelsesmøder: 27. oktober, 26. januar 2017, 23. marts 2017. 

 Planlagt repræsentantskabsmøde 24. april 2017,  

 Planlagt Ældrepolitisk konference 25. april 2017. 

 


