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Det nære sundhedsvæsen

Efter en meget lang og varm sommer er temperaturerne
nu nede på det normale for årstiden. Men et sted, hvor
der nok fortsat er varmt, er i Sundheds- og Ældreministeriet, hvor man barsler med regeringens længe ventede sundhedsudspil. Udspillet ventes at give regeringens
bud på, hvordan det nære sundhedsvæsen skal se ud,
hvilket jo i den grad også kommer til at påvirke landets
ældre og dermed også medlemmerne af de lokale ældreråd.

Det kom der nogle spændende drøftelser ud af, hvor vi
som bestyrelse blev klogere på os selv og hinanden, og
vi fik nogle redskaber, som vi vil kunne bruge fremover.
På bestyrelsesseminaret drøftede vi blandt andet bestyrelsens holdningspapir, som er der, hvor vi tilkendegiver
Danske Ældreråds officielle holdninger til en række emner. Vi havde to nye emner til debat denne gang, og vi
vil på kommende bestyrelsesmøder behandle eventuelle
yderlige nye emner, inden vi fremlægger bestyrelsens
forslag til holdningspapir for repræsentantskabet i 2019.
Seminaret var også ramme om en diskussion af emner
til Danske Ældreråds kommende politiske mærkesager,
som repræsentantskabsmødet i maj besluttede, at vi
skal have. Der kom flere gode emner på bordet og bestyrelsen vil nu arbejde videre med ideerne.

Som udgangspunkt er Danske Ældreråd positive overfor, at sundhedsvæsnet rykker tættere på borgerne, men
ikke ubetinget. Det er af afgørende betydning, at der
følger de nødvendige penge med, når kommunerne
overtager flere og flere opgaver fra regionerne. Det er
noget af det, vi som ældrerådsmedlemmer skal holde
øje med i de kommende år, det bliver en vigtig opgave.
Det nære sundhedsvæsen er også noget, som Danske
Ældreråd vil have fokus på i den kommende tid, hvor vi
blandt andet tager emnet på vores ældrepolitiske konference i Vingstedcentret 15. november.

Ny sekretariatschef
Fra de indre linjer vil jeg gerne nævne, at der har været
lederskifte i Danske Ældreråds sekretariat. Marianne
Lundsgaard, som har været sekretariatsleder igennem
de sidste 20 år, har valgt at stoppe som chef og fortsætte i Danske Ældreråd som seniorkonsulent. Jeg vil gerne
takke Marianne for hendes kæmpe arbejde for Danske
Ældreråd, uden hende ville vi næppe have opnået den
position, vi har i dag. Til at afløse Marianne Lundsgaard
har bestyrelsen ansat Trine Toftgaard Lund, som kommer fra en stilling som kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet. Trine har indgående kendskab til ældreområdet, og vi i bestyrelsen er overbeviste om, at hun kommer til at være en dygtig og kompetent sekretariatschef.
Velkommen til Trine!

Nej til betaling på akutpladser
I den forgangne uge har sundhedsminister Ellen Trane
Nørby været i pressen for at slå fast, at der ikke skal
være brugerbetaling, når man er visiteret til en akutplads
via sundhedsloven. Det er vi i Danske Ældreråd ganske
enige i, og det er en problemstilling, som Danske Ældreråds bestyrelse i øjeblikket behandler politisk. Der er
flere gråzoner i forbindelse med akutpladser, og vi er i
Danske Ældreråd optaget af, at ældre ikke stilles økonomisk ringere, fordi man visiteres til en akutplads frem for
en hospitalsindlæggelse. Fundamentet i Danmark bør
være, at det ikke skal koste noget at være syg.

Erik Stagsted,
Landsformand, Danske Ældreråd

Produktivt bestyrelsesseminar
I slutningen af august afholdt vi i bestyrelsen vores årlige
bestyrelsesseminar. Seminaret bruger vi til at drøfte,
hvilken vej Danske Ældreråd skal, og hvordan vi kommer det. I år havde vi inviteret chefen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Laura Auken, til at komme og fortælle os om bestyrelsesarbejde i frivillige organisationer.
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Nyt fra Danske Ældreråd
Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd
Der skal være valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret 2019. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere til bestyrelsen.
Bestyrelsens valgperiode er to år. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, som i 2019 finder sted 29. april.
Valg til bestyrelsen foregår som decentrale valg i Danske Ældreråds ti valgkredse. Selve valghandlingen
foregår i direkte forlængelse af temamøderne.
Når tid og sted for temamøderne kendes, bliver de meldt ud på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Der kommer ligeledes information om formalia vedrørende kandidatanmeldelse, tidsfrister, etc.
Valg til bestyrelsen sker efter §§ 6 og 9 i Danske Ældreråds vedtægt. Vedtægten finder du her.

Bestyrelsesmøde og -seminar i Danske Ældreråd
Der har været afholdt bestyrelsesseminar og bestyrelsesmøde, og du kan læse referatet fra bestyrelsesmødet her. Næste bestyrelsesmøde er den 8. november i Middelfart.

Velbesøgte dialogmøder
De fem dialogmøder mellem ældreminister Thyra Frank og
de lokale ældreråd har nu været afholdt. Der var stor tilslutning og debatlyst på alle fem møder. Diskussionerne tog
udgangspunkt i de fire pejlemærker fra ministerens visionspapir, der blev præsenteret tidligere på året:
1) Styrkelse af de ældres selvbestemmelse 2) Bedre plads
til de pårørende 3) Adgang til fællesskabet for alle 4) Mere
nærvær ved livets afslutning.
Plejehjemsnormeringer, værdighedsmilliard, sosuuddannelse og ensomhed var bare nogle af de mange emner, som deltagerne kom rundt om på de fem møder.

1. oktober - FN’s Internationale Ældredag
FN’s internationale ældredag markeres hvert år den 1. oktober. I år er emnet ”Hyldest til ældre, der kæmper for menneskerettighederne – i dag såvel som tidligere”.
Markerer dit ældre-/seniorråd 1. oktober? Send program eller andet relevant materiale til Jeannette Frandsen, jf@danske-aeldreraad.dk – så bliver det tilgængeligt på Danske Ældreråds hjemmeside.
Du kan se, hvad andre ældre-/seniorråd arrangerer 1. oktober på vores hjemmeside.
Du kan læse mere om FN’s Internationale Ældredag på FN’s hjemmeside
(engelsk).
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Lederskifte i Danske Ældreråds sekretariat
Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard har efter 20 år som sekretariatsleder i Danske Ældreråd valgt at trappe ned og indgået en seniorordning uden ledelsesansvar og med færre arbejdstimer.
Trine Toftgaard Lund er ansat som ny sekretariatschef for Danske
Ældreråd. Marianne Lundsgaard forbliver i Danske Ældreråd som seniorkonsulent. Trine Toftgaard Lund udtaler i forbindelse med ansættelsen:
”Jeg ser meget frem til at starte som sekretariatschef i Danske Ældreråd. Det er en spændende organisation, som jeg rigtig gerne vil være
med til at videreudvikle. Ældrerådene er vigtige spillere i udviklingen
af ældreplejen og det nære sundhedsvæsen, og det arbejde vil jeg
gerne være med til at understøtte og skabe mere synlighed omkring”,

Marianne Lundsgaard med Præsident Obama ved
uddelingen af Open Government Award i 2014

Trine Toftgaard Lund er 41 år, kandidat i Statskundskab og kommer
fra en stilling som kontorchef for ældreområdet i Sundheds- og Ældreministeriet. Trine har beskæftiget sig
med social-, ældre- og sundhedspolitik gennem de seneste 15 år. Hun har arbejdet i Socialministeriet,
været udvalgssekretær for Folketingets Socialudvalg, sekretariatsleder for Hjemmehjælpskommissionen
og har siden 2015 været kontorchef for ældreområdet i Sundheds- og Ældreministeriet.
Marianne Lundsgaard udtaler i forbindelse med lederskiftet: ”Det er efter mange år i organisationen Danske Ældreråds tjeneste, at jeg med stolthed og glæde giver ledelsesansvaret af Danske Ældreråds sekretariat videre til Trine Toftgaard Lund og fortsætter som seniorkonsulent på 30 timer. Jeg ser frem til at have mere tid til familie, venner og til mit arbejde som formand for Fonden Ensomme Gamles Værn”. Marianne Lundsgaard er 63 år, magister i kultursociologi og har en master i offentlig forvaltning og socialt
iværksætteri. Marianne Lundsgaard var sekretær for det udvalg, der udformede de første vedtægter for
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark i 1999 og blev efterfølgende sekretariatsleder i et sekretariat
med en deltids kursussekretær.
Sekretariatet er gennem årene udviklet fra at have en deltidsansat medarbejder til de knap seks årsværk
som sekretariatet i dag har. Organisationen er udviklet fra ikke at
have offentlige bevillinger til i dag at have to finanslovsbevillinger.
Sideløbende med denne udvikling er fællessekretariatet etableret, hvor Danske Ældreråd er den største af de i alt fire organisationer i fællessekretariatet.
Landsformand Erik Stagsted udtaler: ”I de 10 år jeg har haft med
Danske Ældreråd at gøre, har ældrerådenes arbejde altid været
synonymt med Marianne Lundsgaards store viden og indsigt på
området. I formandsskabet var vi derfor også optaget af, at vi
skulle finde en afløser for Marianne, som kunne fylde hendes
sko ud.”
Trine Toftgaard Lund, ny sekretariatschef i Danske Ældreråd
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Kort og godt
500 SOSU-hjælpere får en ny efteruddannelse
Ny efteruddannelse skal klæde Københavns Kommunes social- og sundhedshjælpere bedre på til at bruge velfærdsteknologi i deres arbejde - både for at lette arbejdet med især også for at gøre de ældre mere selvhjulpne eksempelvis med påklædning, madlavning og andre praktiske gøremål.

Læs mere her

Roskildes og Hillerøds ældre handicappede kan nu få ledsager
En forsøgsordning fjerner nu aldersgrænsen på 67 år for handicappede borgere, der ønsker en ledsager
op til otte timer om måneden .
Læs mere på Roskilde Kommunes hjemmeside her

DR søger ældre stemmer – født før 1938
Danskernes levealder stiger støt og der er plads til mange flere ældre stemmer på DR’s flader.
Det synes DR i hvert fald selv og Danske Ældreråd er helt enig. Vi vil gerne være mere synlige i DR.
DR har sat sig for at lave en liste med navne på ældre +80-årige danskere, som er friske og nysgerrige og
kunne have lyst til på en eller anden måde at deltage i DR’s programmer.
Det lidt mærkelige ved projektet er, at det ikke drejer sig noget konkret program endnu - og det kan alt efter lyst være som medvirkende, tilrettelægger eller vært på radio, tv eller web - man skal bare have lyst til
at stå på en liste, som enhver journalist i DR så kan kigge på og bruge, når de har brug for en god og erfaren stemme til deres næste projekt. Og man kan til enhver tid takke nej til forespørgslen, selvom man står
på listen. Folk på listen skal være født før 1938, ellers er det det eneste vigtige er, at du anser dig selv for
at være en nysgerrig og lyttende person, som finder en vis nydelse i at få andre til at åbne for deres historier.
Du er velkommen til at kontakte tovholder Morten Runge,fra DR på moru@dr.dk eller tlf. 2854 4907.
Du er ligeledes velkommen til at sende denne henvendelse videre til andre, som du tror har interesse i at
være med.

TILMELD DIG DANSKE ÆLDRERÅDS NYHEDSBREV HER
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Hvad siger loven om egenbetaling i
kommunerne?
Af Lisbeth Grøndahl, ældrepolitisk konsulent, Danske Ældreråd

Danske Ældreråd har modtaget en opfordring fra Regionsældrerådet i Region Midtjylland om at undersøge forhold vedr.
egenbetaling. Baggrunden er, at regionsældrerådet i Region
Midtjylland har gennemført en undersøgelse vedr. egenbetaling for ophold på henholdsvist de kommunal akutpladser og
på korttidsaflastningspladser. Opfordringen til sekretariatet
har været at få belyst det lovgivningsmæssige grundlag bag
egenbetaling. På landsplan er der nemlig meget stor variation
fra kommune til kommune i forhold til, om kommunen opkræver egenbetaling. Derfor er det vigtigt at forholde sig til,
hvad loven siger.

”

...borgerne har forskellige
vilkår fra kommune til kommune.

”

behandles for det samme. Desuden mener Regionsældrerådet, at der er tale om en forskelsbehandling mellem patienter, der er på sygehus og patienter/ borgere, der er på en
kommunal akutfunktion, hvis der kræves egenbetaling for
sygdomsbehandling for dette ophold.
Den Kommunale Akutfunktion er en relativ ny funktion i kommunerne, som nu skal varetage behandlingsopgaver som
tidligere blev varetaget på sygehusene. Regionsældrerådet i
Region Midtjylland hævder, at når standarden taler om
”sygebehandling”, ofte endda ”kompleks sygebehandling” i
kommunerne, efter Sundhedsloven, skal der naturligvis ikke
være egenbetaling for ophold og behandling.

Af Lisbeth Grøndahl, Ældrepolitisk Konsulent, Danske Ældreråd
I regionsældrerådets undersøgelse er alle kommuner blevet
spurgt om de har henholdsvis akutpladser og korttidsaflastningspladser, og om der er egenbetaling til de to respektive
former. Ikke alle kommuner i regionen har akutfunktion. Nogle kommuner oplyser at de ikke kræver egenbetaling for akutpladser, og andre kommuner oplyser, at de opkræver egenbetaling for både akut- og for korttidsaflastningsplader. Egenbetalingen varierer fra 120,00 til 148,25 kr. pr. dag. Der er
altså ikke en entydig praksis i Region Midtjyllands kommuner,
hvilke naturligvis understøtter Regionsældrerådets påstand
om, at borgerne har forskellige vilkår fra kommune til kommune.

Hvad må kommunen tage egenbetaling for?
Sundhedsministeren har i et svar til Folketingets Sundhedsog Ældreudvalg i september 2018 oplyst, at det aldrig har
været intentionen, at de ydelser og indsatser, som sker i
hjemmesygeplejen, skulle være forbundet med betaling for
borgeren – heller ikke for borgere, der er henvist til en kommunal akutfunktion.
Kommunerne må dog godt tage egenbetaling for madservice
og andre ydelser efter serviceloven, hvis en borger eksempelvis visiteres til en midlertidig aflastningsplads. Kommunerne
har altså mulighed for, men ikke pligt til at kræve egenbeta-

I Regionsældrerådet i Region Midtjylland begrunder man bl.a.
problemet om egenbetaling med, at der er forskellige vilkår
for egenbetaling fra kommune til kommune for borgere der
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ling efter serviceloven, jf. nedenfor.

Ved at omregne maksimumbeløbet på ca. 3.613 kr. pr. mdr.
for fuld forplejning til en dagspris, bliver det ca. 120 kr. dagligt. Af undersøgelsen fra Region Midtjylland fremgår, at de
19 kommuner kræver et beløb på 120 - 148 kr. dagligt, og at
det mange steder gælder uanset, om personen er på en midlertidig aflastningsplads efter serviceloven eller på en
akutfunktion og modtager kompleks sygepleje.

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger om betaling for tilbud efter serviceloven §§ 79, 83 og 84….
Stk. 2. Betaling for madservice efter servicelovens § 83, stk. 1,
nr. 3, kan maksimalt udgøre 3.6135 kr. pr. måned for fuld
forplejning for beboere i plejebolig og plejehjem, botilbud
efter servicelovens §§ 107 og 108 og lignende boligenheder,
hvortil der er knyttet omsorgs - og servicefunktioner med
tilhørende personale, herunder friplejeboliger. Ved midlertidige ophold i disse boformer på mindre end en måneds varighed fastsættes betalingen for madserviceordninger efter servicelovens § 83 ved en forholdsmæssig reduktion af det maksimale beløb på 3.613 kr. Beløbet, der er angivet i 2018 - niveau, reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb.

Hvad er det egentlig, egenbetalingen dækker?
I de 19 kommuner dækker egenbetalingen dagligt mad, leje af
tøj, linned, og evt. tøjvask, toiletartikler og rengøringsartikler.
Dette er omkostninger, som efter serviceloven er i orden at
tage betaling herfor.
Undersøgelsen fra Region Midtjylland viser, at i et par kommuner, skal man ikke betale hvis der er tale om palliative forløb. Til sammenligning kan oplyses at det ikke koster noget at
være på landets hospices.

Det skal også nævnes, at der gælder en undtagelse til reglen
om betaling. Hvis en person ikke har råd til at betale for et
midlertidigt aflastningsopholde, så skal kommunen betale.
Desuden må kommunen kun opkræve betaling for den service, der leveres, ikke for selve boligen. Reglerne siger følgende:

Skaber egenbetaling forskelsbehandling fra kommune til
kommune?
I Region Midtjylland synes en af udfordringerne at være sondringen mellem akutpladser og aflastningspladser, og dermed
kommunernes anvendelse af hhv. servicelov og sundhedslov.
Desværre findes der ikke nogen klar definition på akutplads/
akutfunktion - det mest præcise er ”Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for den Kommunale Akutfunktion”, hvor den
komplekse sygepleje og behandling præciseres. Alle kommuner skal leve op til standarden, hvilket betyder, at alle kommuner har skullet tilbyde en akutfunktion siden 1. januar
2018.

Stk. 3. Ved midlertidigt døgnophold, herunder aflastningsophold, skal den samlede betaling for ydelser efter servicelovens
§§ 83 og 84 fastsættes således, at den pågældende bevarer et
beløb til dækning af husleje og andre omkostninger, der er
nødvendige for opretholdelsen af den hidtidige bolig. Kommunalbestyrelsen kan ikke opkræve betaling for bolig ved
midlertidigt døgnophold.
Egenbetaling for mad, leje af linned m.v. under ophold?

Regionsældrerådet i Region Midtjylland har selvfølgelig ret i,
at der sker en forskelsbehandling, hvis nogle borgere skal
betale for ophold på akutpladser, mens andre ikke skal.

Undersøgelsen fra Regionsældrerådet i Region Midtjylland
viser, at 18 ud af 19 kommuner i Region Midtjylland opkræver
egenbetaling på ca. 120 – 148 kr. dagligt for ophold.

”

*Beskrivelsen af reglerne på området i denne artikel er ændret, så den afspejler den tolkning af reglerne, som Sundheds
– og Ældreministeriet har redegjort for i et svar til Folketinget
i september 2018.

...alle kommuner har skullet tilbyde en
akutfunktion siden 1. januar 2018.

”

I de fleste kommuner fremgår at denne egenbetaling dækker
betaling for mad, leje af tøj/linned ol.
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Nyt fra ministerier og styrelser
Åbningskonference: Hvordan skaber vi mere værdighed i ældreplejen?
Videnscenter for Værdig Ældrepleje slår dørene op, og i den anledning inviterer Sundhedsstyrelsen til åbningskonference. Konferencen finder sted den 29. november i Middelfart. Tilmelding
sker efter først-til-mølle princippet. Danske Ældreråd er medlem af det Nationale Råd for Videnscenter for Værdig Ældrepleje, og seniorkonsulent Marianne Lundsgaard repræsenterer Danske
Ældreråd.
Læs mere om konference og tilmelding her

Penge til øget livskvalitet
78 projekter på landets plejehjem har fået penge til alt fra musikterapeuter til cykelture, der skal
øge livskvaliteten hos ældre borgere, som bor på plejehjem.
Læs hele ministeriets pressemeddelelse her

Millioner til at aflaste pårørende til demente
37 kommuner får del i cirka 37,9 millioner kroner til aflastningstilbud samt støtte til yngre personer med demens. Puljen skal sikre en større ensartethed i kvaliteten i dagtilbuddene på tværs af
landets kommuner. Kommunerne skal inddrage personerne med demens og de pårørende mere, de skal fokusere på aflastning af yngre personer med demens, de skal skabe fleksibilitet i tilbuddene, og de skal sørge for den nødvendige transport til de deltagende.
Læs mere om puljen og se, hvilke kommuner, der har fået penge her

Demensmedarbejderes faglige kompetencer skal styrkes
22 kommuner og to regioner har fået del i 47,5 millioner kroner der skal give deres medarbejdere
mere viden om demens og styrke deres faglige kompetencer.
Læs mere om puljerne her og se, hvem der har fået penge

Forsøg med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet
Nu kan kommuner og private leverandører være med i en forsøgsordning, der skal udvikle samarbejdet inden for rehabilitering på ældreområdet.
Læs mere her
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Kommuner får penge til kamp mod underernæring
Der er nu sat navne og kommuner på fem projekter, som skal dele 13,2 mio. kr. til at bekæmpe
underernæring og uplanlagte vægttab. Sundheds– og Ældreministeriet skriver i en pressemeddelelse at ”Mere end hver anden ældre, der bor i plejebolig eller modtager hjemmehjælp i eget
hjem, er i særlig risiko for at blive underernæret”. Danske Ældreråds bestyrelse har været med til
at sætte underernæring på dagsordenen ved at vælge emnet som bestyrelsens mærkesag.
Du kan læse mere om de fem projekter her.
Læs eller genlæs Danske Ældreråds materiale om underernæring her.

Afgørelse fra Ankestyrelsen omkring levering af varer
Ankestyrelsen har behandlet en sag fra Guldborgsund Kommune, hvor kommunens serviceniveau for indkøb af dagligvarer var emnet. Kommunen havde nemlig meddelt borgerne i kommunen, at hvis man var visiteret til hjælp til indkøb af dagligvarer (Servicelovens §83), så omfattede
hjælpen ikke længere levering af varerne. Men den går ikke, siger Ankestyrelsen i sin afgørelse,
hvori man kan læse, at ifølge Servicelovens §83, stk. 1, nr. 2 så skal de indkøbte varer også leveres.
Du kan læse hele afgørelsen her.

Regeringen afsætter 400 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre...
Ældreminister Thyra Frank og regeringen vil afsætte markant beløb på Finansloven til at styrke
kommunernes indsats mod ældres ensomhed, sorg og selvmord. Ældreministeren lægger blandt
andet vægt på, at ensomhed kan føre til en række livstruende sygdomme, som det gælder om at
bekæmpe.
Læs mere om initiativet her

...og 200 mio. kr. til rekruttering i ældreplejen
Rekruttering af nye medarbejdere til ældreplejen er en stor udfordring, som forhindrer kommunerne i at bruge pengene til bedre bemanding, hvilket der ellers blev sat penge af til på sidste års
finanslov. Det vil regeringen nu gøre noget ved.
Læs mere her

Temadage om livskvalitet i ældreplejen

Videnscenter for Værdig Ældrepleje inviterer til temadage om livskvalitet i ældreplejen. Der er i
alt tre temadage, som foregår i starten af november i henholdsvis Middelfart, Roskilde og Aalborg.
Deltagelse er gratis og foregår efter først-til-mølle princippet.
Læs mere og find oplysninger om tilmelding her.
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Temadage og konferencer

Jernbane Allé 54, 3. th.
2720 Vanløse
Tlf. 3877 0160
info@danske-aeldreraad.dk
www.danske-aeldreraad.dk
Nyhedsbrevet er udgivet af
Danske Ældreråd
ISSN: 1903-0509 (online)
Illustrationer: Colourbox og
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DANSKE ÆLDRERÅD
Landsformand Erik Stagsted
Tlf. 2012 8815
Ansvarshavende:
Trine Toftgaard Lund

Temadage
Danske Ældreråd inviterer til fem temadage med fokus på demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder
m.m.
Find program her

Ældrepolitisk konference i Vingsted

Danske Ældreråd afholder ældrepolitisk konference i Vingstedcenteret ved Vejle den 15. november.
Konferencens arbejdstitel er: Det nære sundhedsvæsen—hvad er udfordringerne?
Program og tilmeldingsdetaljer kan ses her.

Redaktion:
Marianne Lundsgaard
Jeanette Frandsen
Thomas Jensen
Sekretariatet:
Trine Toftgaard Lund
Sekretariatschef
ttl@danske-aeldreraad.dk
3877 0163
Marianne Lundsgaard
Seniorkonsulent
ml@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0165
Jeanette Frandsen
Administrations- og kursussekretær
jf@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0167
Lisbeth-Marie Grøndahl
Ældrepolitisk konsulent
lg@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0164

Repræsentantskabsmøde 2019

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019 finder sted den
29. april på Hotel Nyborg Strand. Dagen efter, den 30. april afholder
Danske Ældreråd vanen tro en ældrepolitisk konference. Sæt kryds i
kalenderen allerede nu!

Lise Sørensen
Ældrepolitisk konsulent
ls@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0168
Thomas Jensen
Kommunikationskonsulent
tj@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0162

AKTIVITETSKALENDER
Temadage:
24. september Snekkersten
25 september Køge
26 september Faaborg
2 oktober Brædstrup
3 oktober Aalborg

Bestyrelsesmøde
8. november

Maj-Britt Lempel
Kursussekretær og bogholder
mbl@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0161

Ældrepolitisk konference,
Vingstedcentret
15. november
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