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Et efterår i sundhedens tegn
Efteråret kommer til at stå i sundhedens tegn. Det ved vi,
fordi regeringen på den anden side af efterårsferien
kommer med en sundhedsreform, som jeg også omtalte
i sidste leder. Statsministeren nævnte selv reformen i sin
åbningstale til Folketinget, hvor han blandt andet introducerede ideen om 21 sundhedsfællesskaber, som skal
opbygges omkring akutsygehusene, og som skal sikre
en sammenhængende patientrejse. Vi venter spændt på
indholdet af reformen, og jeg er ikke i tvivl om, at der nok
skal blive arbejde til ældrerådene, når reformens indhold
skal implementeres i kommunerne.

Det er Danske Ældreråds holdning, at det ikke skal koste
penge at have ophold på en akutplads. Ikke desto mindre er det, hvad der sker rundt om i kommunerne. KL
har i sensommeren foretaget en rundspørge blandt landets kommuner, hvor 86 kommuner har bidraget til besvarelsen. Det fremgår af undersøgelsen, at 60 kommuner angiver at have en eller flere akutpladser, og at 52 af
disse opkræver egenbetaling. Det fremgår også, at
egenbetalingen i gennemsnit udgør ca. 160 kr. i døgnet,
og at den dækker over udgifter til kost, rengøring, vask
af linned m.v.
Det vil altså sige, at borgere betaler for at ligge på en
akutplads, som burde være gratis. I Danske Ældreråd vil
vi arbejde for, at reglerne ændres, så det gøres klart, at
der ikke kan opkræves betaling for ophold på akutpladser.

I forbindelse med åbningen af Folketinget præsenterede
regeringen også sit lovprogram, hvor vi kunne konstatere, at ældreministeren fortsat påtænker at fremsætte
lovforslag om afskaffelse af kommunernes pligt til at udarbejde en tilsynspolitik for hjemmeplejen. Danske Ældreråd gjorde i sommerferien opmærksom på ulemperne
ved lovforslaget, hvilket skabte en del omtale og fik opbakning fra en række andre organisationer. Danske Ældreråd er imod lovforslaget, og ældreministeren har over
for Danske Ældreråd tilkendegivet, at hun vil gå i dialog
med ældreorganisationerne om forslaget. Det ser vi i
Danske Ældreråd naturligvis frem til.

Den anden del af mærkesagen handler om kvalitet i den
kommunale akutfunktion. Danske Ældreråd vil arbejde
for, at kvalitetsstandarden for kommunale akutfunktioner,
som den er beskrevet af Sundhedsstyrelsen, skal efterleves i samtlige kommuner. Det vil vi gøre gennem dialog på nationalt plan, ligesom dialogen også skal ud i
kommunerne. I kommunerne kan vi som ældrerådsmedlemmer gå i dialog med politikerne om, hvordan man vil
leve op til retningslinjerne for akutfunktionen, som de er
fastlagt af Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen vil nu arbejde
videre med mærkesagen, og vi vil i takt med at arbejdet
skrider frem lægge materiale ud på hjemmesiden og i
nyhedsbreve.

Ny mærkesag
I bestyrelsen har vi vedtaget en ny mærkesag om de
kommunale akutfunktioner, som vi vil arbejde med i de
kommende år. Mærkesagen er opdelt i to områder, hvor
den ene del handler om egenbetaling for akutpladser,
mens den anden del handler om kvaliteten af akutfunktionen.

Erik Stagsted,
Landsformand, Danske Ældreråd
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Nyt fra Danske Ældreråd
Temadage afholdt
Danske Ældreråd afholdt i ugerne 39 og 40 temadage fem forskellige steder i landet. Temadagenes fokus var
demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død, kvalitetsstandarder m.m. Indlæggene blev varetaget af
ældrepolitisk konsulent Lisbeth Grøndahl, Danske Ældreråd, Centerchef i Sundhed og Omsorg, Helsingør
Kommune, Margrethe Kusk og Senior- og velfærdschef i Middelfart Kommune, Kitt Lysén Pedersen. I alt 356
ældrerådsmedlemmer deltog på temadagene, hvor rigtig mange forskellige emner blev vendt og drøftet. Temaet om økonomi på ældreområdet, bragte mange diskussioner frem. Du kan læse mere om emnet i artiklen andetsteds i nyhedsbrevet. På temadagene var der desuden indlagt gruppediskussioner undervejs, hvor ældre-/
seniorrådsmedlemmerne blev blandet geografisk og kunne debattere forskellige spørgsmål, som centrerede
sig om dagens tema.

Datoer for bestyrelsesvalg

Der skal være valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret 2019. Nu er valgdatoer og –byer fastlagt.
Tirsdag d. 26. februar 2019 – Køge – valg i valgkreds 6 og 7
Onsdag d. 27. februar 2019 – Middelfart – valg i valgkreds 4 og 5
Torsdag d. 28. februar 2019 – Viborg – valg i valgkreds 2 og 3
Tirsdag d. 5. marts 2019 – Aalborg – valg i valgkreds 1
Torsdag d. 7. marts 2019 – Allerød – valg i valgkreds 8, 9 og 10
Danske Ældreråds hjemmeside vil løbende blive opdateret med materiale omkring bestyrelsesvalget

1. oktober markeret
Traditionen tro blev FN’s internationale ældredag markeret med arrangementer rundt omkring i landet. Landsformand Erik Stagsted og 1. næstformand Mogens Rasmussen var til arrangement i Kerteminde Seniorråd,
hvor også ældreminister Thyra Frank deltog. Dagen blev også markeret på anden vis, idet 2. næstformand i
Danske Ældreråd, Kirsten Nissen, havde et indlæg på www.altinget,dk, hvori hun skriver om ældrerådets rolle
og om, hvordan ældrerådsarbejdet understøtter FN’s menneskerettighedsprincip om, at ældre skal være en
integreret del af samfundet og deltage aktivt.
Læs hele Kirsten Nissens indlæg her
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Danske ældre er blevet sundere
For tyve år siden vurderede 56 % af de 77-årige
danskere, at de havde et godt helbred. Men der
er sket meget med de ældres sundhed siden 90’erne, og i 2017 vurderede 63 % af de 77-årige, at
deres helbred var godt.



61 % trives godt i deres dagligdag.



68 % vurderer, at de har et godt helbred.



34 % har eller har haft forhøjet blodtryk (det er
dermed den mest udbredte sygdom).

Tallene stammer fra VIVE’s Ældredatabase, der
siden 1997 har fulgt udviklingen i danske ældres
helbred hvert femte år.



51 % dyrker motion mindst én gang om ugen
(kvinder er en smule mere aktive end mænd).

– Overordnet set er udviklingen gået i den rigtige
retning. De ældre er mere aktive, ryger mindre,
har gode kognitive evner og lever længere. Men
samtidig viser Ældredatabasens resultater, at den
ældste gruppe har en stor andel, der oplever at
have et mindre godt helbred, siger Anu Siren, der
er seniorforsker i VIVE.



17 % er rygere.



17 % er overvægtige.

Eksempler på udvikling
Det særlige ved Ældredatabasen er, at man kan
sammenligene resultaterne over en periode på 20
år. Her er eksempler på udviklingen i danske ældres helbred fra 1997 til 2017.

”Den tredje alder” er et godt sted i livet
Det er især ældre i ”den tredje alder”, som trives
godt. Der er tale om en gruppe af personer, som
for de flestes vedkommende ikke længere er på
arbejdsmarkedet, men som stadig er friske og aktive. 69 % af de 67-77-årige svarer, at de har følt
sig glade, afslappet, aktive, friske og udhvilet inden for de seneste to uger. Dette er markant flere
end både dem, der er yngre og ældre.



I 1997 vurderede 56 % af de 77-årige deres
helbred som godt. Dette tal var i 2017 steget til 63
%.



I 1997 oplevede 53 % af de 77-årige ikke noget fysisk besvær med af udføre en række dagligdagsaktiviteter som for eksempel at gå på trapper, tage tøj på, klippe tånegle og gå i bad. I 2017
var antallet steget til hele 63 % af de 77-årige,
der ikke oplevede besvær ved at udføre disse aktiviteter.

– Det er egentlig ikke så underligt. De fleste mennesker i 60’erne og 70’erne har ikke større fysiske skavanker, og mange har stadig en partner
og gode venner. For de fleste er det først i den
allersidste del af livet, at de fysiske og kognitive
begrænsninger sætter ind, forklarer Anu Siren.



I 1997 dyrkede 32 % af de 77-årige motion
mindst én gang om ugen, fx sport, dans eller
gymnastik. I 2017 var det hele 52 % af de 77årige, der motionerede mindste én gang om ugen.

Hun understreger dog, at de danske ældre generelt trives godt og har et godt helbred – især har
mændene fået det bedre og lever længere end for
20 år siden.

Rapporten indeholder flere tal, der viser danske
ældres helbred, sundhed, fysisk- og kognitiv funktionsevne fordelt på forskellige aldersgrupper og
årstal.

Danske ældres helbred i procent
Nedenfor er et uddrag af Ældredatabasens resultater fra 2017, der omhandler helbred og livsstil
blandt de 52–97-årige danskere:

- af Anu Siren, seniorforsker VIVE, Artiklen har
tidligere været bragt i VIVE’s nyhedsbrev.

Fakta om Ældredatabase
Ældredatabasen indeholder data fra stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse for et repræsentativt
udsnit af den danske befolkning i alderen 52 år og derover. Undersøgelsen er blevet foretaget hvert femte
år siden 1997. I 2017 svarede 10.062 personer mellem 52 og 97 år på spørgeskemaet. Ældredatabasen
er samtidig en forløbsdatabase, der så vidt muligt følger de samme ældre over tid med fem års mellemrum.
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Hvordan skal pengene fordeles?
Der bliver flere ældre, som kommer til at leve længere have det bedre. Det er et faktum, vi har hørt mange gange. Men som en analyse fra VIVE viser, så er det bestemt ikke lige meget for den kommunale økonomi, hvilken
sammensætning af ældre, man har. VIVE har analyseret Københavns ældrebefolkning og deres plejebehov og
fundet ud af, at til trods for en stigning i antallet af ældre, vil kommunens udgifter til pleje faktisk falde.
Sådan er billedet bestemt ikke i alle kommuner, så derfor kan det give god mening for en kommune at analysere sammensætningen af ældre i kommunen.
Læs VIVE’s artikel her

Danmark spiser sammen
I uge 45 arrangerer Folkebevægelsen Mod Ensomhed ”Danmark Spiser Sammen”. På hjemmesiden kan man
både oprette og/eller finde måltider. Danske Ældreråd er medlem af Folkebevægelsen Mod Ensomhed.
Læs mere på folkebevægelsens hjemmeside her
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Ensomhed er et prioriteret område, men hvor
er de ensomme ældre?
af Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent i Danske Ældreråd
Selvom ensomhed er et område, der bliver prioriteret i
øjeblikket, kan det faktisk være en udfordring at finde
ensomme at hjælpe.

ensomhed ofte knyttes sammen. De to fænomener kan
sammenknyttes, men de er ikke hinandens forudsætninger. Social isolation kan ledsages af ensomhedsfølelser,
men ikke alle socialt isolerede ældre mennesker føler
sig ensomme.

Et eksempel findes i Aalborg kommune, hvor kommunen i begyndelsen af 2017 modtog 3,2 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen. Midlerne skulle gå til at styrke indsatsen
mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtog
mindst syv timers hjemmepleje om ugen. Men jævnfør
ældrerådmand Jørgen Hein (citeret i avisen DK) har
kommunen ikke kunnet finde nok ensomme pensionister
til projektet.

Tillidsfulde relationer tager tid
Christine E. Swane, direktør i Ensomme Gamles Værn
har skrevet artiklen: Forskelle i ældre menneskers sociale isolation – erfaringer fra et hollandsk studie.
Artiklen er baseret på et hollandsk studie af 43 socialt
isolerede ældre mennesker og 37 social- /
sundhedsmedarbejdere. I artiklen skelnes mellem personlige og samfundsmæssige risikofaktorer, hvilket er
med til at nuancere billedet.

Problemstillingen er set før:
et relevant projekt, hvor nogen vil gøre noget for andre,
men ikke kan finde de andre.

En vigtig pointe i studiet er, at det kræver tid at etablere
en tillidsfuld relation mellem den ældre og social-/
sundhedsarbejderen.

eller et relevant projekt, hvor nogen vil gøre noget for
andre og finder dem, de skal gøre noget for, men hvor
evalueringerne viser en begrænset effekt.

En anden væsentlig pointe er, at den forkerte type indsats, f.eks. rettet mod social deltagelse og reduktion af
ensomhed, ikke altid matcher socialt isolerede ældres
ambitioner, motivation og evner. Og så mislykkes indsatsen.

Forkert udgangspunkt
Der kan være meget på spil, når en indsats lykkes eller
ikke lykkes. F.eks. at udgangspunktet grundlæggende er
forkert, og at man har en forkert opfattelse af, hvem der
er ensomme:

Artiklen er fyldt med konkrete eksempler på, hvordan en
indsats – hvis den professionelle forstår at lytte til den
ældres behov, kender til den ældres livshistorie, kan
finde ind til motivationen for at deltage og endelig har øje
for, hvordan den enkelte hidtil har håndteret vanskelige
situationer i livet – har størst mulighed for at lykkes og få
den ønskede effekt.

 Er det at være alene boende ensbetydende med at
man er ensom?
 Er det at blive enke ensbetydende med at man risikerer at blive ensom?
 Er det at modtager omfattende hjemmehjælp ensbetydende med at man er meget ensom?

Link til artiklen findes her

 Er det at være socialt isoleret ensbetydende med at
man er ensom?

Flere penge til området
I Danmark har der gennem de seneste år været stort
fokus på ensomhed og bekæmpelse af samme. Folkebevægelsen mod ensomhed – som også Danske Ældreråd har tilsluttet sig – har gennem de seneste år arbejdet
for at synliggøre ensomhed og for at afskaffe den. Danske Ældreråd har flere gange haft ensomhed på som
tema til konferencer. Ældreminister Thyra Frank har foreslået, at der afsættes 400 mio. kr. på finansloven 2019
til at bekæmpe ensomhed blandt ældre. Så det kan forventes, at der i 2019 igen udmøntes midler til kommunerne og evt. til frivillige organisationer.

 Er det at være gift ensbetydende med at man ikke er
ensom?
Der kan også være det på spil, at indsatserne retter sig
mod noget som den ensomme ikke har lyst til eller kan
overkomme.
F.eks. at skulle inddrages i lokalsamfundet, men ikke har
lyst til at forlade hjemmets trygge vægge, at skulle spise
sammen med flere hundrede andre i en stor restaurant,
at blive tilbudt at modtage en besøgsven, men ikke har
lyst til at åbne sit hjem overfor en vildt fremmed, osv.
Mange indsatser i ensomhedsbekæmpelse retter sig
mod deltagelse i noget socialt, mod at blive en del af
fællesskabet, komme væk fra hjemmet, få flere bekendte m.v.

En opgave for ældre-/seniorråd er at være en god sparingspartner for politikere og embedsværk. Måske den
omtalte artikel kan inspirere til relevante spørgsmål til
forvaltning og politikere når de næste midler til ensomhedsbekæmpelse udloddes til kommunerne.

At det er sådan er formodentlig fordi, social isolation og
6
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Økonomi på ældreområdet
af Lisbeth, ældrepolitisk konsulent i Danske Ældreråd
I Danske Ældreråds sekretariatet får vi ofte spørgsmål fra ældre-/seniorråd om kommunernes økonomi
på ældreområdet og om muligheden for at følge de
penge, der afsættes til nye initiativer målrettet ældre.

det muligt at finde regnskabstal for, hvad de enkelte
kommuner har brugt på ældreområdet i et givent år,
ligesom det er muligt at se budgettal for, hvad de enkelte kommuner forventer at bruge på ældreområdet i
fx 2018 og 2019 .

Artiklen beskriver kommunernes samlede udgifter på
ældreområdet og de økonomiske løft, der er givet på
ældreområdet med de seneste finanslovsaftaler. Der
ses også på forskelle mellem puljer og det kommunale bloktilskud, ligesom der ses på de to fordelingsnøgler; ældrenøglen og bloktilskudsnøglen, som anvendes til at beregne den enkelte kommunes andel af en
finanslovspulje.

Løft af ældreområdet i finanslovsaftaler
Der er i de senere år aftalt varige økonomiske løft af
ældreområdet med finanslovsaftalerne, som er øremærket bestemte formål, og som alle 98 kommuner
har fået del i. En enkelt undtagelse af køkkenpuljen til
plejehjem, som alene kunne søges i 2017, og som
ikke alle kommuner fik del i.

Samlede kommunale udgifter på ældreområdet
De samlede kommunale nettodriftsudgifter til ældreområdet udgjorde ca. 44,8 mia. kr. i 2017. Det er udgifter til bl.a. hjemmehjælp, plejehjem, rehabilitering,
træning og forebyggelse. Det er væsentligt at holde
sig for øje, at de 44,8 mia. kr. ikke alene dækker kommunale regnskabstal, men også medregner de økonomiske løft på ældreområdet, som følger af finanslovsaftalerne de senere år, herunder værdighedsmilliarden og klippekortet til plejehjemsbeboere.

Ældre-/seniorråd er langt de fleste steder involveret i
udmøntningen af finanslovsmidlerne og har en vigtig
rolle i forhold til at rådgive kommunerne om, hvordan
pengene bør anvendes.
Tabel 1 på næste side viser varige økonomiske løft af
ældreområdet med de seneste finanslovsaftaler. Tabellen viser bl.a., hvilke tiltag der er tale om, samt
hvilke beløb der bevilliges hvert år, fx til klippekort til
plejehjemsbeboere, bedre bemanding m.v.
Herunder. Tabellen viser, i hvilke år midlerne udmøntes som pulje, samt fra hvilket år midlerne overgår til

På Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside er
7
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Tabel 1, Finanslovsbevillinger på ældreområdet. *ÆN=ældrenøgle BN=Bloktilskudsnøgle

at blive udmøntet som en del af kommunernes bloktilskud.

onen, men også andre årsager som fx hensynet til det
kommunale selvstyre eller ønske om fokus på andre
indsatsområder kan spille ind. Uanset årsag, så har
”overgangen” fra pulje til bloktilskud konsekvenser,
som det er væsentligt for ældre-/seniorråd at kende
til.

Økonomiske løft af ældreområdet med finanslovene 2014-2018
Det er vigtigt, at de ældre-/seniorrådene er opmærksomme på og søger oplysninger om, hvor stor en andel af de forskellige løft, deres kommuner får, og går i
dialog med kommunerne om anvendelsen af midlerne.

Det år midlerne overgår fra pulje til bloktilskud, bliver
midlerne en del af det samlede bloktilskud, som en
kommune årligt får. Dette betyder, at midlerne ikke
længere er bundet til en bestemt indsats, fx klippekort
til plejehjemsbeboere, ligesom der ikke længere skal
opstilles særskilte budgetter og regnskaber for anvendelsen af midlerne. Det er således ikke længere muligt at ’følge pengene’. Fra statslig side er der naturligvis en klar politisk forventning om, at kommunerne
fortsætter med at anvende midlerne til det oprindelige
formål, men kommuner har altså mulighed for at bruge midlerne til andre initiativer som følge af det kommunale selvstyre (med mindre initiativet er indført ved
lov, hvilket ingen af de senere års løft på ældreområdet har været).

Der gør en stor forskel – også for ældrerådenes mulighed for at følge pengene – om midlerne udmøntes
som puljer eller som en del af kommunernes bloktilskud. Puljer giver den bedste mulighed for at følge
pengene og fra statslig side at sikre, at pengene bruges til bestemte initiativer og løsninger. Det skyldes,
at kommunerne - for at få del i puljemidlerne - skal
beskrive deres indsatser og indsende særskilte budgetter og regnskaber for anvendelsen af midlerne til
staten. Puljer begrænser på den måde det kommunale rum for prioritering, og en klar ulempe ved puljer er,
at de medfører en del ekstra administration for kommunerne.

Vælger en kommune at undlade at føre et initiativ videre, som det fx nogle steder er tilfældet med klippekortet til plejehjemsbeboere, så handler kommunen
altså ikke lovstridigt. Det er i disse tilfælde afgørende,
at et ældre-/seniorråd sørger oplysninger om kommunens prioriteringer, rådgiver kommunen og sørger for,
at brugernes stemme er hørt i forhold til spørgsmålet
om at videreføre ordningen.

Fra pulje til bloktilskud
I de senere år har skiftende regeringer typisk valgt at
udmønte finanslovsmidlerne som puljer i starten, men
efter 2-4 år at lade midlerne overgå til at blive udmøntet som en del af bloktilskuddet. En af årsagerne er
formentlig et ønske om at begrænse puljeadministrati-

Forskellige fordelingsnøgler
Ved overgangen fra pulje til bloktilskud ændres der
ofte på fordelingen af midler mellem kommunerne, og
konsekvensen er mange steder, at den enkelte kommune oplever at få en mindre eller større del af pengene.
Af tabel 1 fremgår det, at de økonomiske løft på ældreområdet fordeles mellem kommunerne på baggrund
af to forskellige fordelingsnøgler; hhv. en ældrenøgle

..de økonomiske løft på æld”reområdet
fordeles mellem
.

kommunerne på baggrund af
to forskellige fordelingsnøgler; hhv. en ældrenøgle og en
bloktilskudsnøgle.

”
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og en bloktilskudsnøgle:
 Ældrenøglen er beregnet efter en ren demografiske opgørelse af andel ældre i kommunen. En
kommune, der har relativt mange ældre borgere,
vil have fordel af denne fordelingsnøgle.
 Bloktilskudsnøglen er beregnet efter et udligningssystem med det skønnede folketal, skat, storbysforhold m.v. Det vil typisk være kommuner med
store byer, som vil have fordel af denne fordelingsnøgle.

ne ved puljer er, at der kan igangsættes vigtige initiativer, som måske ikke ellers var ville være blevet
igangsat i alle 98 kommuner. Desuden kan der statslig side fastsættes præcise krav og rammer for anvendelsen af midlerne, og det er muligt for bl.a. ældre-/
seniorråd at følge midlerne, fordi kommunerne skal
lave budgetter og regnskaber for anvendelsen. Fordelene ved bloktilskud er, at der er langt friere rammer
for anvendelsen af midlerne, og en kommune derfor
bedre kan prioritere til områder, der er væsentlige for
kommunens borgere. Fordelen er også, at der må
forventes at blive sat færre initiativer i gang, som der
ikke på sigt at politisk opbakning til at videreføre, ligesom der anvendes langt færre midler til administration.

I fordelingen af finanslovsmidler anvendes der i de
fleste tilfælde en ældrenøgle til at begynde med, når
midlerne udmøntes som pulje, mens der anvendes en
bloktilskudsnøgle, når midlerne senere overgår til at
blive udmøntet som bloktilskud.
Som nævnt ovenfor kan det ofte påvirke størrelsen af
det beløb, en kommune får, hvis pengene udmøntes
efter en anden fordelingsnøgle ved overgang fra pulje
til bloktilskud. Kommuner med mange ældre vil opleve at få et mindre beløb med bloktilskudsnøglen end
det var tilfældet med ældrenøglen, mens store kommuner som fx København og Aarhus vil opleve at få
et større beløb. Dette kan forekomme urimeligt, men
det er vigtigt at være opmærksomme på, at det ikke
er noget, som kommunerne bestemmer – det er givet
som følge af den fordelingsnøgle, der er valgt fra
statslig side.
På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside er
det muligt at finde de beløb, som den enkelte kommune får tildelt, når pengene udmøntes som puljer. Der
findes ikke en tilsvarende oversigt over fordelingen
mellem kommuner, når pengene udmøntes som bloktilskud, og i disse tilfælde kan ældre-/seniorråd i stedet efterspørge oplysningerne hos kommunen.
Er ”pulje” bedre end ”bloktilskud”?
Spørgsmålet om pulje er bedre end bloktilskud drøftes af og til i ældrerådssammenhænge. Det er vist
tydeligt efterhånden, at det i nogen grad er kommuneafhængigt – i hvert fald, hvis man alene ser på fordelingsnøgler og hvor stor en andel af midlerne, som
den enkelte kommune modtager. Men der er også
andre væsentlige forhold, som bør nævnes. Fordele-

Nyttige links
Oversigt over nøgletal (Vær opmærksom på at puljemidler skal lægges til det beløb kommunen her oplyser, for
at få et nettobeløbet i den pågældende kommune).
Oversigt over fordeling af midler til klippekort til plejehjemsbeboere
Fordeling af midler til en værdig ældrepleje 2018
Fordeling af midler til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2019
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Nyt fra ministerier og styrelser
Forsøg skal styrke ældres frie valg af mad
Nu kan kommuner være med i en forsøgsordning, der skal give ældre bedre mulighed for selv at vælge
mad. I ansøgningspuljen kan der søges om støtte til at udvikle og afprøve indretning af et mere brugervenligt fritvalgsbevis på madservice.
Læs mere om forsøget her

Penge til indsatser for ældre og udsatte
Godt 50 mio. kr. er på vej fra Sundheds- og Ældreministeriet til en række kommunale projekter, der skal
være med til at styrke indsatsen for ældre medicinske patienter og borgere med kroniske eller psykiske
lidelser.
Læs mere her

Ny rapport om sundheds– og ældreområdet
Sundheds– og Ældreministeriet har udgivet en rapport som beskriver den fremtidige befolkningsudvikling
på tværs af sundheds- og ældreområdet.
Læs mere her
Find rapporten her

Besøg af rejsehold
Sundhedsstyrelsen har udsendt et forvarsel til kommunerne om mulighed for besøg af rejsehold fra Videnscenter for Værdig Ældrepleje. Værdighedsrejseholdet er én af Videnscentrets udgående funktioner,
og har til formål, at opkvalificere medarbejdere på kommunale og private arbejdspladser indenfor ældreområdet. Der vil være ansøgningsfrist i slutningen af november 2018 og ældrerådene kan med fordel gå i
dialog med kommunen om en eventuel ansøgning.
Læs mere her

Lovforslag fra Sundheds– og Ældreministeriet
Et nyt folketingsår er skudt i gang, og regeringen har præsenteret sit lovprogram for samlingen 2018-19.
Det indeholder to lovforslag på ældreministerens område og ét på sundhedsministerens område, der
vedrører ældre.
Se lovforslagene her

Servicetjek af det frie valg
Servicetjek på sundhedsområdet viser, at patienter har et velfungerende frit valgs tilbud på sygehuse, egen læge, det
kommunale sundhedsområde og tilskudsområdet.

Læs mere her
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Kort og godt
Kommuner påtænker at spare på ældre
Altinget,dk fortæller i en artikel om en rundspørge, de har lavet, som viser, at mange kommuner påtænker at spare på kernevelfærden, herunder ældre, i det kommende år. Der er ifølge Altingets undersøgelse tale om milliardbeløb, der skal tages fra kernevelfærden, blandt andet hjemmeplejen

Læs hele artiklen her

Ny bog om ældre og IT
Næsten en tredjedel af danskerne over 65 år er frameldt digital post, og det kan have store konsekvenser for den enkelte, hvis man ikke er digital. Nogle af de konsekvenser bliver beskrevet i bogen ”Google
er ikke min ven—seks fortællinger fra ældrelivet som mini malt digital”, som Fonden Ensomme Gamles
Værn netop har udgivet. Bogen er en række portrætter af ældre danskere, som lever uden smartphones
og internet og som ser sig som ekskluderede og fremmedgjorte i forhold til vores digitale samfund.

Du kan hente bogen hos EGV her

Bog om at lede en frivillig organisation
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udgivet en bog om det at sidde i bestyrelsen for en frivillig organisation. Bogen hedder ”At Lede en Sag” og kan være relevant for mange af de ældrerådsmedlemmer,
der også er frivillige. Direktøren for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Laura Auken, var oplægsholder
på bestyrelsens seminar i august, hvor hun tog udgangspunkt i bogen.
Læs mere om bogen og download den her

TILMELD DIG DANSKE ÆLDRERÅDS NYHEDSBREV HER
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Ældrerådene spørger

Skal kommunen stille en sekretær til rådighed, og hvilke
opgaver har en sekretær for et ældre-/seniorråd?
Du spørger om kommunen er forpligtet til at stille en sådan arbejdskraft til rådighed.
Til dette kan der svares klart, Ja. Det fremgår af lovgivningen vedrørende ældreråd, lov om retssikkerhed og
administration § 31, stk. 2: ”Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller
sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette ”.
Loven bruger udtrykket ’sekretariatsbistand’, fordi arbejdet fx også kan indebære hjælp til kopiering, tilsendelse af dagsordener, tilmelding til konferencer – foruden dét, der som oftest forstås ved en sekretær: En sekretær, som hjælper med at tilrettelægge mødet ved at skrive og udsende en dagsorden, at skrive udkast til referat, at følge op på beslutninger truffet på møderne, reservering af mødelokaler, holde styr på budgettet og
bogføringen etc.

Kan ældre-/seniorrådet holde et ’formøde’ før ældre-/
seniorrådsmødet?
Du spørger, om et ældre-/seniorråd kan holde et ’formøde’ uden deltagelse af repræsentanter fra forvaltningen.
Møder i ældre-/seniorrådet er lukkede. Kun ældre-/seniorrådets medlemmer og eventuelt sekretæren (som jo
kan være fra forvaltningen) må deltage. Det har Ombudsmanden udtalt i en sag FOB 2000.552.
Ønsker ældre-/seniorrådet bidrag og oplysninger fra andre (herunder forvaltningsansatte) under mødet, da
inviteres de pågældende til at deltage til at belyse de pågældende punkter.
Svaret på dit spørgsmål er derfor, at ældre-/seniorrådet ikke har behov for at holde et ’formøde’ uden deltagelse fra forvaltningen, idet det ordinære møde i ældre-/seniorrådet holdes uden deltagelse af andre end ældre-/seniorrådets medlemmer.
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Ældrepolitisk konference i Vingsted
Danske Ældreråd afholder ældrepolitisk konference i Vingstedcenteret ved Vejle den 15. november 2018.
Konferencens er: Det nære sundhedsvæsen—hvad er udfordringerne?
Program og tilmeldingsdetaljer kan ses her.

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!
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