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2019 bliver et spændende år

Vi har taget hul på 2019, og dermed på et år, som
vil byde på politiske omvæltninger, som også vil
påvirke ældrerådene. Her tænker jeg først og
fremmest på regeringens udspil til en sundhedsreform, som blev præsenteret onsdag den 16. januar. Vi ved endnu ikke så meget om, hvordan sundhedsvæsnet rent konkret bliver ændret, da udspillet skal forhandles politisk, men vi har da fået nogle overordnede ledetråde.

hjemmeplejen. Vedtagelsen af lovforslaget ville
have været et demokratisk tilbageskridt, og det
lyttede ministeren til, da Danske Ældreråd bragte
sagen op.
En anden politisk sag, som samtidig også er Danske Ældreråds politiske mærkesag, er akutpladser
uden egenbetalingog med kvalitet. I forhold til
egenbetalingsdelen, så er der sket det, at
sundhedsminister Ellen Trane Nørby har udsendt
udkast til en ny bekendtgørelse og vejledning om
kommunale akutfunktioner, hvori det præciseres,
at kommunerne ikke må tage betaling for kost, linned, tøjvask o.lign. for borgere, som opholder sig
på en kommunal akutplads. Tilbage står så det
med kvaliteten af akutfunktionen, hvor alle kommuner fra 2018 har skullet leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for akutfunktionen.
Dette emne vil vi selvfølgelig arbejdere videre med
i 2019.

Regeringens analyse tager afsæt i den øgede ældrebefolkning og det stigende antal kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter, og det,
mener vi i Danske Ældreråd, er helt rigtigt. Det
samme er målsætningen om, at flere ældre skal
hjælpes i eller tæt på hjemmet, så de kan undgå
indlæggelse på sygehus. Men det er vigtigt at sige, at det skal ske uden at gå på kompromis med
kvaliteten!
Regeringen forestiller sig 21 sundhedsfællesskaber, som får til opgave at inddrage patienter, pårørende og borgere. Det mener vi som udgangspunkt er positivt, men vi noterer os, at ældrerådene ikke eksplicit er nævnt som en part, der skal
inddrages og have høringsret. Det bliver noget af
det, vi kommer til at kæmpe for, og jeg har allerede nævnt det for både innovationsministeren og
sundhedsministeren, som jeg var til møde med
den 30. januar om netop udspillet til sundhedsreform.

Bestyrelsesvalg, temadage og konference
Det er også i 2019, at vi skal have valgt en ny bestyrelse for Danske Ældreråd. Fristen for indstilling
af kandidater er nu overskredet, og så er det op til
medlemmerne at sammensætte den nye bestyrelse på temadagene, hvor valghandlingen indgår
som et element. Der er åbent for tilmelding til temadagene, og man kan stadig nå at melde sig til.
Derudover er der nu også åbnet for tilmeldingen til
repræsentantskabsmødet den 29. april og vores
ældrepolitiske konference den 30. april. Konferencens titel er ”Inddragelse og samskabelse – hvordan bidrager ældrerådene bedst?”. Vi glæder os til
at se så mange som muligt til de to dage.

Politisk sejr
Starten af januar bød på en politisk sejr til Danske
Ældreråd. Vi var de første, som i efteråret 2018
gjorde ældreminister Thyra Frank opmærksom på
det uhensigtsmæssige i et lovforslag fra regeringen om afskaffelse af kommunale tilsynspolitikker i

Erik Stagsted,
Landsformand Danske Ældreråd
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Nyt fra Danske Ældreråd
Ældrerådenes Hæderspris
Indstil til Danske Ældreråds hæderspris
Danske Ældreråd uddeler hvert år den årlige hæderspris til en person, organisation eller forening,
der har synliggjort, at ældre har ressourcer til brug for lokalsamfundet, lokalt eller nationalt, har
fremmet brugerinddragelsen lokalt eller nationalt eller har fremmet tanken om ældreråd lokalt eller
i forhold til lovgivningen. Det er de lokale ældreråd, der indstiller kandidater, og bestyrelsen i Danske Ældreråd udnævner prismodtageren.

Indstillinger, inkl. motivationer kan sendes til: ml@danske-aeldreraad.dk senest den 14. marts

Positive takter i regeringens udspil
Regeringen kom den 18. januar med sit længe ventede udspil til en sundhedsreform. Danske
Ældreråd var onsdag den 30. januar inviteret til møde med ministeren for offentlig innovation
og sundhedsministeren for at drøfte udspillet. Det sammen med repræsentanter fra Ældre
Sagen og Alzheimerforeningen. Fra Danske Ældreråd deltog landsformand Erik Stagsted og
sekretariatschef Trine Toftgaard Lund.
Danske Ældreråd er enig i afsættet for regeringens sundsreform, nemlig en styrket indsats
for den øgede ældrebefolkning og det stigende antal kronikere og ældre medicinske patienter. Flere ældre skal hjælpes i eller tæt på hjemmet, så de kan undgå indlæggelse på sygehus. Det er målet, og det deler vi i Danske Ældreråd. Men når det er sagt, så er den afgørende faktor for Danske Ældreråd en sikkerhed for, at kvaliteten er i orden. Derfor vil netop kvaliteten af kommunernes sundhedsydelser være noget, som ældrerådene skal holde skarpt øje
med, også i fremtiden.
Vigtigt med nationale standarder for kvaliteten i det nære sundhedsvæsen
Danske Ældreråd finder det afgørende, at der stilles nationale krav til udstyr og kompetencer,
når flere og mere komplicerede sundhedsfaglige opgaver flyttes ud. Hvis vi skal kunne have
tillid til kvaliteten, så må den ikke svinge for meget fra kommune til kommune.
Et godt eksempel er Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for den kommunale akutfunktion
– den har været et nyttigt redskab for de lokale ældreråd i dialogen med kommunerne om
kvaliteten i akutfunktionen. Det er helt afgørende, at kommunerne er klar, når det nære sundhedsvæsen overtager opgaverne – og derfor skal de national kvalitetskrav også være på
plads allerede på det tidpunkt, hvor opgaverne flyttes.
Inddragelsen af ældrerådene bør fremgå eksplicit
Det fremgår af regeringens udspil, at de 21 sundhedsfællesskaber får til opgave at inddrage
patienter, pårørende og borgere, og der bliver nævnt nogle eksempler på, hvordan det kan
ske. Fx gennem høringer. Det fremgår også, at sundhedsfællesskaberne overtager dialogen
med patientinddragelsesudvalget (PIU).
Danske Ældreråd ser gerne, at denne patient- og borgerinddragelse bliver formuleret mere
som et krav til sundhedsfællesskaberne. Ældrerådene repræsenterer den målgruppe, som
sundhedsfællesskaberne i høj grad er sat i verden for at skabe mere sammenhæng for –
nemlig den øgede ældrebefolkning. Men vi er ikke nævnt.
I Danske Ældreråd mener vi, det bør fremgå eksplicit, at ældrerådene i de berørte kommuner
skal inddrages og høres i forhold til arbejdet i sundhedsfællesskaberne. Ligesom ældrerådene i dag er centrale høringsparter i forhold til fx sundhedsaftalerne.
3
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Nye tal for ældres sundhed
Sundhedsstyrelsen har netop udgivet publikationen ”Ældres Sundhed og Trivsel”, også
kaldet Ældreprofilen 2019. Danske Ældreråds bestyrelsesmedlem, Finn KamperJørgensen, har presset på for at få undersøgelsen gennemført. Undersøgelsen tegner et
billede af en ældrebefolkning med stor sygelighed, men hvor det samtidigt er således, at
tre ud af fire selv vurderer, at de har et godt helbred. Tallene viser desuden, at der ikke er
sket en forbedring siden 2010. Der er fortsat social ulighed i sundhed. Sygelighedsniveauet afspejler hjælpebehovet – og de selvrapporterede oplysninger vedrørende helbred og
funktionsevne afspejler, om hjælpen har nyttet.
En stor del af befolkningen over 65 år vurderer selv, at de har et godt helbred, men dykker man ned i tallene i den nye ældreprofil viser den også, at det ikke er gået nævneværdigt fremad med ældres helbred fra 2010-2017. Selvom middellevetiden stiger, ser det
ud til, at der ikke har været udvikling i ældres funktionsniveau samt fysiske og psykiske
helbred. Der bliver med andre ord lagt flere år til levealderen, men årene er ikke nødvendigvis gode. Derfor er det vigtigt at have fokus på kvaliteten af de ekstra leveår.
Dødelighed, restlevetid og sygelighed
Der dør færre ældre nu end tidligere, og den forventede restlevetid for en 65-årig er nu
17,9 år for mænd og 20,6 år for kvinder. Omkring halvdelen af ældre – øgning med stigende alder – oplyser, at de har langvarig sygdom. Fra andre undersøgelser ved man, at
tre ud af fire ældre lever dagligdagen med kronisk sygdom, hver femte ældre med tre eller
flere kroniske sygdomme. Sundhedsindsatsen
har derfor stor betydning.
Rehabilitering og forebyggelse på dagsordenen
Kommunerne har længe haft fokus på forebyggelse, men ifølge Sundhedsstyrelsen skal der
gøres endnu mere, og man vil nu tage indsigterne fra Ældreprofilen med sig, når man senere i 2019 udarbejder en national handlingsplan
for ”Det Gode Ældreliv”. Det samme gør sig
gældende omkring rehabilitering, hvor Sundhedsstyrelsen i deres reaktion på analysen siger, at kommunerne har haft stort fokus på rehabilitering, men at vi mangler at se indsatsen
slå igennem i forhold til øget funktionsevne og
bedre fysisk og psykisk helbred.
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Udvalgte resultater fra undersøgelsen:
Selvvurderet helbred
Andelen blandt ældre, der vurderer, at deres helbred er fremragende, vældig godt eller
godt, falder med stigende alder og er i alle aldersgrupper større blandt mænd end blandt
kvinder. Tre ud af fire ældre mener selv, at de har et godt, vældig godt eller fremragende
helbred. Blandt mænd ses ingen nævneværdig ændring i andelen i perioden 1994 til
2017, mens der ses en lille stigning blandt kvinder.
Frisk nok til at gøre hvad man har lyst til
Andelen, der føler sig frisk nok til at gøre det, man har lyst til, falder markant med stigende alder. Fra 2010 til 2017 ses en stigning i andelen, der føler sig frisk nok til at gøre hvad
man har lyst til, for aldersgrupperne 75-84 år og 85 år eller derover.
Sociale relationer
Andelen, der sjældent eller aldrig har sociale kontakter, stiger med stigende alder, både
blandt ældre mænd og kvinder. En større andel blandt kvinder (6,0 %) end blandt mænd
(4,7 %) er ofte uønsket alene, og blandt begge køn stiger andelen med stigende alder. Andelen er størst blandt kvinder på 85 år eller derover (13,6 %). Andelen, der er uønsket
alene, er faldet siden 2010.
Andelen af ældre, der aldrig eller sjældent deltager i foreningsliv, er større blandt
mænd (42,1 %) end blandt kvinder (33,8 %).
Se hele rapporten her

Bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd
Danske Ældreråds bestyrelse har afholdt møde i Middelfart den 24. januar. Du
kan læse referatet på vores hjemmeside.
Klik her
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Fokusgruppeinterviews
Danske Ældreråd har gennemført to fokusgruppeinterviews med ældrerådsformænd,
ét i Vanløse d. 31. januar 2019 og ét i Aarhus d. 5. februar 2019. Formålet med interviewene var at få mere viden om ældrerådenes arbejdsbetingelser, og hvordan Danske Ældreråd bedst kan understøtte ældrerådene i deres arbejde. Den viden vil bl.a.
lægge til grund for en større spørgeskemaundersøgelse, som Danske Ældreråd sender ud til alle ældreråd i løbet af foråret. Herunder en kort opsamling med de vigtigste
pointer.
Sekretariatet udsendte medio januar 2019 en mail til alle landets formænd for at høre, hvem der ville deltage. Vi fik mange positive tilbagemeldinger og blev desværre
nødt til at vælge blandt de mange - det er en vigtig pointe, at det er en lille gruppe,
der mødes, for at alle får mulighed for at gå i dybden med de forskellige temaer. I alt
blev seks formænd inviteret til hvert interview udvalgt i forhold til køn, kommunestørrelse og geografisk spredning.
Forskellige arbejdsbetingelser
Interviewene foregik som en samtale hjulpet på vej af spørgsmål fra sekretariatet.
Som et overordnet indtryk er det interessant, hvor forskellige arbejdsbetingelserne er
fra kommune til kommune. De fleste ældreråd får solid opbakning fra såvel forvaltning som politikere, mens andre kæmper mere indædt med politikerne om at ændre
politiske prioriteringer, men møder respekt og lydhørhed grundet deres store indsigt
på ældreområdet. Endelig er der enkelte, der starter på bar bund med at opbygge tillidsrelationer, fordi der er en forhistorie med et tidligere ældreråd, som har været i
konflikt med samarbejdspartnerne. Der var generel enighed om, at ældrerådenes rolle som talerør for kommunernes borgere over 60 år ”…er vigtigere, end den nogensinde har været på grund af besparelserne”.

Samarbejde med politikere og forvaltning afhænger af personlige relationer
Deltagerne mener, at et godt samarbejde med kommunen er vejen frem, og at de gode personlige relationer her er altafgørende. At invitere og at blive inviteret ind i forskellige sammenhænge med såvel politikere som forvaltningsmedarbejdere giver
mulighed for uformelle drøftelser og at se hinanden i øjnene: ”De ser os, de taler med
os, og vi ses også i andre sammenhænge. Vi kender hinanden”. Samstemmende
mener deltagerne, at det er undergravende for tillidsrelationen til kommunen, hvis
ældrerådet - for at få opmærksomhed - blæser en dårlig sag op i pressen: ”Hvis nogen henvender sig til mig med en sag, formidler jeg kontakten. For mig er det voldsomt vigtigt, at vi er opmærksomme på at være loyale, ellers bliver vi ikke taget alvorligt”.
Den måde, hvorpå ældrerådet samarbejder med forvaltning og politikere, varierer:
Nogle ældreråd foretrækker egenhændigt at udforme dagsorden til ældrerådsmøde
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og afholde møderne uden andres tilstedeværelse, hvor andre finder det fordelagtigt
at skrive dagsorden i sparring med en forvaltningsmedarbejder og at politikere deltager i og giver input til ældrerådsmøder.
Omvendt vælger nogle kommuner at inddrage ældreråde
ne i mange forskellige sammenhænge
f.eks. i diverse udvalg, borgerpaneler og
fokusgrupper, hvor andre kommuner foretrækker, at ældrerådet arbejder løsrevet
fra de kommunale instanser. Ligegyldigt
hvordan samarbejdet organiseres, er det væsentligste, at ældrerådet kommer med
kvalificerede input: ”Man kommer godt afsted med at smide det ydmyge kort, at være velforberedt og at sætte sig ind i tingene”.
Høringssvar og proaktive ældreråd
Kommunernes sundheds- og omsorgsudvalg er gode til at huske, når ældrerådet
skal høres. Det kniber med de fleste andre udvalg, f.eks. teknisk udvalg, hvor der er
mange sager, som ellers er relevante for kommunens ældre borgere. Flere ældreråd sørger for at orientere sig i de forskellige politiske udvalgs dagsordener og referater for at kunne gøre indsigelser, hvis de mener, der er en sag, som ældrerådet
burde været høringspart i. Der er nogle steder problemer med korte høringsfrister
helt ned til fire dage, hvilket gør det svært at opfylde ældrerådenes ambition om at
lave gennemarbejdede høringssvar. Andre steder er høringsfristerne ikke et problem.
Der findes mange andre måder end høringssvar, hvorpå ældrerådene kan markere
sig, f.eks. beretter flere ældreråd om, hvordan de arbejder proaktivt ved at stille forslag til kommunalbestyrelsen om nye initiativer på ældreområdet, holder borgermøder med et aktuelt tema på dagsordenen eller deltager i samskabelsesprojekter.
Gode input til arbejdet i Danske Ældreråd
Deltagerne i grupperne kom med flere gode input til, hvordan de mener, Danske
Ældreråd kan blive bedre til at bakke ældrerådene op i det daglige arbejde, f.eks.
ved at nye ældrerådsmedlemmer klædes bedre på til opgaven lige efter valg. Der er
også en forventning om, at Danske Ældreråd som landsorganisation tager sig af det
landspolitiske, mens ældrerådene har lokalpolitikken som opgave. Samtidig efterlyste flere deltagere, at organisationen har større gennemslagskraft i medierne.
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Nyt fra ministerier og styrelser
Høring ude om stop for egenbetaling på akutpladser
Sundheds– og Ældreministeriet har den 24. januar 2019 sendt en ændring af bekendtgørelsen
om hjemmesygepleje og en tilhørende vejledning om stop for egenbetaling på akutpladser i høring, bl.a. også hos Danske Ældreråd. Bekendtgørelsesændringen kommer som opfølgning på
finanslovsaftalen for 2019 om stop for egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lign. på akutpladser, og den er ventet med spænding, fordi den skal præcisere reglerne for, hvordan man
afgrænser akutpladser og de tilbud, som kommunerne ikke længere må opkræve betaling for
hos borgerne. Danske Ældreråd afgiver høringssvar medio februar, og du kan se høringsmaterialet og senere vores høringssvar på hjemmesiden ved at klikke her.

Sådan bruges værdighedsmilliarden
Kommunerne vil bruge knap 90 pct. af midlerne fra den såkaldte ”værdighedsmilliard” til mere
personale i personaleplejen. Ligesom i 2018 fordeler kommunerne bemandingsmidlerne næsten ligeligt mellem hjemmepleje og plejehjem.
Læs mere her og se fordelingen af midlerne

Værdighedsrejsehold på vej ud i landet
I alt 11 kommunale og private plejeenheder landet over kan se frem til at få besøg af det nye
rejsehold for værdig ældrepleje i første halvår af 2019. Rejseholdet er oprettet som led i satspuljeaftalen 2018-2021, hvor der blev afsat 60,2 mio. kr. til at etablere Nationalt videnscenter for
værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen, som har til formål at understøtte kommunernes arbejde
med værdighed i ældreplejen.
Læs mere her

Aftale om flere hænder til ældre– og sundhedsområdet
Regeringen har den 6. februar indgået aftale med FOA, KL og Danske Regioner om flere praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne. Aftalen lægger op til i alt ca. 30 procents forøgelse af antallet af praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne.
Læs mere her
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Kort og godt
Ny analyse viser massivt pres på plejeområdet de kommende år
En analyse fra KL viser, at der i de kommende år vil komme et massivt pres på plejeområdet.
Blandt andet viser analysen, at der er brug for at øge udgifterne til plejeområdet med hele 30
pct. frem mod 2030, hvis udgiften per borger skal opretholdes uændret på plejeområdet.
Læs mere her

Katastrofal mangel på sosu’er
Magasinet Pleje skriver om manglen på sosu’er, som ifølge KL vil antage katastrofale proportioner om få år. Kommunernes Landsforening spår, at der vil komme til at mangle op mod 15.000
sosu’er.

Læs mere her

Mere Liv i Gamles Hverdag - Velfærdsteknologi til Hverdagsbrug.
En afprøvning af "Livsorienteret Teknologi Vurdering" (LTV).
Velfærdsteknologi fylder mere og mere—også i ældrerådenes arbejde. VEGA-netværket , som
består af personer og organisationer inden for gerontologi, har udarbejdet et redskab, som kan
vurdere matchet mellem ældre og teknologi. Folkene bag projektet har netop udgivet en evaluering af værktøjet.

Se mere her

TILMELD DIG DANSKE ÆLDRERÅDS NYHEDSBREV HER
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Ældrerådene spørger

Kan ældrerådet skifte navn til seniorrådet?

”Er der formelle regler, som forhindrer ældrerådet i at ændre sit navn til xx Kommunes Seniorråd?”
Svaret er, at der kun findes krav om, at vedtægten for rådet skal ændres, så navnet på rådet fremgår korrekt. Det betyder i praksis, at kommunalbestyrelsen skal
være enig med rådet om navneændringen. Ingen andre juridiske regler skal følges.
Det kan oplyses, at en del ældreråd har skiftet navn til seniorråd, og nogle af disse for at undgå forveksling med Ældre Sagen. Der findes imidlertid en ret stor ældreorganisation, som hedder Danske Seniorer. Organisationen opstod efter en fusion mellem Danske Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i
Danmark og Pensionisternes Samvirke. Dermed kan det ikke garanteres, at et
råd, som benævnes seniorråd fremover ville undgå forveksling med andre ældreorganisationer.
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Temadage og konferencer
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Temadage Forår 2019

Temaet for forårets temadage er ”Interessevaretagelse,
kommunikation og kommunal budgetlægning”. Du kan finde
program, praktiske oplysninger og tilmelde dig på Danske
Ældreråds hjemmeside. I forlængelse af hver temadag vil
der være valghandling i forbindelse med valg til Danske Ældreråds bestyrelse.
Se mere her

Sekretariatet:
Trine Toftgaard Lund
Sekretariatschef
ttl@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0163
Marianne Lundsgaard
Seniorkonsulent
ml@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0165
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.
Du kan finde program og tilmelde dig her.

Lise Sørensen
Ældrepolitisk konsulent
ls@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0164
Thomas Jensen
Kommunikationskonsulent
tj@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0162
Maj-Britt Lempel
Bogholder
mbl@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0160

AKTIVITETSKALENDER
Temadag - Køge
26. februar 2019

Temadag Allerød
7. marts 2019

Temadag - Middelfart
27. februar 2019

Bestyrelsesmøde
21. marts 2019

Temadag - Viborg
28. februar 2019

Repræsentantskabsmøde
29. april 2019

Temadag - Aalborg
5. marts 2019

Ældrepolitisk konference
30. april 2019
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