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Det har på mange måder været et spændende beretningsår for Danske Ældreråd. Et år, som i høj grad 
har stået i sundhedens tegn. Sundhedsaftaler og sundhedskoordinationsudvalg, sundhedsprofiler for 
ældre, den kommunale akutfunktion og regeringens sundhedsreform er blot nogle af de områder, der 
har haft stor faglig, politisk og praktisk betydning i året.  

Bestyrelsen vedtog i sommer 2018 en ny mærkesag om ’en akutfunktion med kvalitet og uden egenbe-
taling’. Det må ikke koste penge at blive syg og modtage behandling i det danske sundhedsvæsen. 
Danske Ældreråd opfordrede til, at reglerne blev ændret, så det blev klart, at der ikke kan opkræves 
betaling for ophold på akutpladser. Vi kan med glæde konstatere, at reglerne her i starten af 2019 er 
blevet præciseret netop på dette punkt. Tilbage står nu spørgsmålet om kvaliteten i akutfunktionerne, 
som både bestyrelse og ældreråd-/seniorråd kommer til at arbejde videre med i det kommende år.  

Danmark fik i januar et udspil til en ny sundhedsreform – og i marts også en politisk aftale om en sådan. 
Der lægges i aftalen op til, at flere behandlinger rykkes tættere på borgernes hjem, og at der etableres 
21 sundhedsfællesskaber, som skal sikre, at sygehuse, praktiserende læger og kommunerne i fælles-
skab tager ansvar for borgerne. Danske Ældreråd har været inddraget i processen og lagt vægt på, at 
der stilles nationale krav til kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, og at patient- og borgerinddragelse 
formuleres som et krav til sundhedsfællesskaberne, herunder krav om inddragelse af ældreråd.  

Lige inden sommerferien sendte ældreministeren et lovforslag om afskaffelse af krav om tilsynspolitik-
ker for hjemmeplejen i høring. Et lovforslag, som Danske Ældreråd har været meget imod. Lovforslaget 
ville fjerne kommunernes pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen og derved fjerne ældreråde-
nes mulighed for indsigt i og medindflydelse på tilsynet. Efter afgivelse af høringssvar og dialog, hvor 
Danske Ældreråd gjorde ministeren opmærksom på det problematiske i lovforslaget, valgte ældremini-
steren i januar 2019 at trække lovforslaget. Beslutningen må siges at være en sejr for Danske Ældre-
råd, for de borgere som modtager hjælp i kommunen og for nærdemokratiet. 

Værdighed i ældreplejen optager til stadighed Danske Ældreråd. Da der i 2018 blev etableret et nyt vi-
denscenter for værdig ældrepleje, fik Danske Ældreråd en plads i det nationale råd, der rådgiver vi-
denscentret, ligesom vi fik mulighed for at pege på tre personer, der skal sidde i en referencegruppe for 
borgere og pårørende under videnscentret. Rundt i de fem regioner fik ældrerådene i sommeren 2018 
desuden mulighed for at deltage i dialogmøder med ældreministeren om netop værdighed i ældreple-
jen. Der var stor tilslutning og debatlyst på alle møder.   

Danske Ældreråd har haft et rekordstort deltagerantal på både vores temadage, konferencer og repræ-
sentantskabsmøde. I alt har 1910 deltaget i arrangementerne. Det er en flot tilslutning, som i høj grad 
afspejler, hvor ihærdigt ældrerådene arbejder på at opbygge kompetencer og sikre sig indflydelse i de-
res kommune.  

Der har været lederskifte i sekretariatet for Danske Ældreråd. Marianne Lundsgaard, som har været 
sekretariatsleder igennem de sidste 20 år, valgte at stoppe som chef og fortsætte i Danske Ældreråd 
som seniorkonsulent. Til at afløse Marianne blev Trine Toftgaard Lund ansat fra september 2018.  
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I starten af 2019 var der valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Fem medlemmer fra den gamle 
bestyrelse har valgt ikke at genopstille, og der skal der lyde en stor tak til dem for deres arbejde 
de seneste to år. Heldigvis fortsætter en del af bestyrelsen, ligesom der har været stor interesse   
fra nye kandidater til bestyrelsen. Vi hilser den nyvalgte bestyrelse hjerteligt velkommen.  

Landsformand siden repræsentantskabsmødet i 2017, Erik Stagsted, meddelte den 27. februar, at han 
gik af som formand for Danske Ældreråd med øjeblikkelig virkning. Frem mod sin afgang havde Erik 
Stagsted modtaget flere anonyme henvendelser, der fremsatte helt urimelige og grove beskyldninger 
mod ham. Det er beskyldninger, som vi i Danske Ældreråd har taget den skarpeste afstand fra. Danske 
Ældreråd takker Erik Stagsted for hans store indsats som bestyrelsesmedlem gennem mange år og 
som landsformand i de seneste to år. Mogens Rasmussen er konstitueret landsformand frem til repræ-
sentantskabsmødet i 2019. 

3 

 

 

 

 



 

  

 

Danske Ældreråd søger indflydelse på ældre- og sundhedspolitikken gennem stærke argumenter, sag-
lighed og løbende dialog med politikere og samarbejdspartnere. Vores politiske mærkesager defineres 
ud fra de erfaringer og det arbejde, som landets 98 ældreråd-/seniorråd gør lokalt.  

En akutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling – en mærkesag 

I 2018 har Danske Ældreråd haft som mærkesag at arbejde for kommunale akutpladser med kvalitet og 
uden egenbetaling. Det er vigtigt, at alle kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens krav til en akutfunk-
tion, og at borgerne ikke skal betale for et ophold på en akutplads. 

Mærkesagen tager udgangspunkt i en undersøgelse foretaget i sommeren 2018 af regionsældrerådet i 
Region Midtjylland. Undersøgelsen, der baserede sig på svar fra de 19 ældreråd i regionen viste, at ik-
ke alle kommuner havde akutpladser, og at der blandt kommunerne var en forskellig praksis i forhold til 
egenbetaling. I nogle kommuner var opholdet gratis, mens borgere i andre kommuner blev opkrævet 
120 -150 kr. pr. døgn for mad, leje af tøj, tøjvask m.v.  

Danske Ældreråd henvendte sig i oktober 2018 til sundhedsminister Ellen Trane Nørby med en skriftlig 
opfordring til at ændre reglerne og gøre det klart over for kommunerne, at de ikke må opkræve betaling 
for ophold på akutpladser. Reglerne er efterfølgende ændret, og det er vi godt tilfredse med. Danske 
Ældreråd har afgivet høringsvar på bekendtgørelse og vejledning og er glade for ændringen, men be-
kymret for, om krav til kvaliteten efterlevet i alle kommuner. Læs mere om mærkesagen her. 
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”  I Danske Ældreråds høringsvar til akutfunktionen står bl.a.  

Danske Ældreråd har ved flere lejligheder påpeget problemet med egenbetalingen i for-
bindelse med ophold på en kommunal akutplads og finder derfor ændringen af bekendt-
gørelsen meget positiv og nødvendig. … 

Danske Ældreråd mener samtidig, at reglernes kompleksitet giver kommunerne for vide 
muligheder for at tilrettelægge indsatsen således, at der fortsat kan opkræves egenbeta-
ling i forbindelse med borgere, som modtager hjemmesygepleje, der er omfattet af Sund-
hedsstyrelsens kvalitetsstandarder for akutfunktionen. Udkast til bekendtgørelse og vej-
ledning giver kommunerne mulighed for at prioritere akutpladser fra til fordel for aflast-
ningspladser m.v., betjent af udkørende kommunale akutteams, for således at fastholde 
muligheden for at opkræve egenbetaling efter serviceloven. Det er Danske Ældreråds op-
fattelse, at det bør være borgerens behov for den særlige sygeplejefaglige indsats fra 
akutfunktionen, som skal være styrende for, om kommunen kan opkræve egenbetaling – 
ikke om borgeren opholder sig på en akutplads eller en anden midlertidig aflastnings-
plads efter serviceloven: Læs mere her. 

2. Vi påvirker sundheds– og ældrepolitikken   

https://danske-aeldreraad.dk/maerkesag/
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/02/Danske-%C3%86ldrer%C3%A5d-Akutfunktion-H%C3%B8ringssvar.pdf


 

  

 

Alle ønsker et sundhedsvæsen, hvor flere undgår indlæggelser, og hvor færre falder mellem to 
stole. Regeringen præsenterede i januar et oplæg til en sundhedsreform, som bl.a. lægger op til, 
at flere sundhedsfaglige opgaver skal løses tættere på borgeren, og at 21 nye sundhedsfællesskaber 
skal bygge bro og være et samarbejdsforum mellem sygehuse, praktiserende læger og kommune. 
Dette varsler yderligere opgaver for alle ældreråd. 

Landsformand og sekretariatschef var umiddelbart efter sundhedsreformens lancering i januar 2019 
inviteret til en drøftelse af udspillet med minister for offentlig innovation og sundhedsministeren. Dan-
ske Ældreråd tilkendegav en enighed i sundhedsreformens afsæt og målsætningen om, at flere æl-
dre skal hjælpes i eller tæt på hjemmet, men pointerede samtidig, at kvaliteten skal være i orden. 
Konkret, at de nationale kvalitetskrav til indsatsen skal være på plads, inden opgaverne flyttes. Dan-
ske Ældreråd lagde samtidig vægt på, at det bør være eksplicit, at ældrerådene i de berørte kommu-
ner inddrages og høres ift. arbejdet i sundhedsfællesskaberne, og at patient- og borgerinddragelse 
formuleres som et krav til sundhedsfællesskaberne. Ældrerådene er i dag centrale høringsparter ift. til 
fx sundhedsaftalerne, det bør de også være fremadrettet. Danske Ældreråd har orienteret om sund-
hedsreformen på hjemmesiden. Læs mere om regeringens sundhedsreform her.  

Der er i marts indgået en politisk aftale mellem regeringen og Danske Folkeparti om en ny sundheds-
reform. 

Dialogmøder om værdighed i ældreplejen  

Værdighed i ældreplejen er et vigtigt tema for Danske Ældreråd. I sommeren 2018 inviterede ældre-
minister Thyra Frank alle ældreråd til dialogmøder om værdighed i ældreplejen. Der var stor tilslut-
ning og debatlyst på de i alt fem dialogmøder. Diskussionerne tog udgangspunkt i fire pejlemærker 
fra ældreministerens visionspapir ’Værdighed i ældreplejen – en hjertesag’, der handler om:  

 

 

 

 

Derudover tog ældrerådene emner som normeringer på plejehjem, serviceniveauer og rekrutterings-
udfordringer op i dialogen med ministeren. 

Tilsynspolitikken – der ikke blev afskaffet 

I juni 2018 sendte ældreminister Thyra Frank et lovforslag om afskaffelse af krav om tilsynspolitikker 
for hjemmeplejen i høring. Et lovforslag, som Danske Ældreråd var meget imod, fordi det ville fjerne 
kommunernes pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen og derved også ældrerådenes mulig-
hed for indsigt i og medindflydelse på tilsynet. Danske Ældreråd opfordrede i sit høringssvar til, at lov-
forslaget blev taget af bordet. Sagen fik stor opmærksomhed i medierne, og mange organisationer på 
ældreområdet valgte at bakke op om Danske Ældreråds synspunkter.  

5 En sundhedsreform 

  Styrkelse af de ældres selvbestemmelse  

  Bedre plads til de pårørende  

  Adgang til fællesskabet for alle  

  Mere nærvær ved livets afslutning  

”Uddrag fra Danske Ældreråds pressemeddelelse  

”Det har hele tiden været Danske Ældreråds holdning, at ude i kommunerne er tilsynspoli-
tikkerne gode redskaber til at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen, og derfor så vi lovforsla-
get om at afskaffe dem som et kvalitetsmæssigt tilbageskridt for borgerne. Vi har i Danske 
Ældreråd haft en god dialog med ældreministeren om problemerne i lovforslaget, og vi er 
selvfølgelig tilfredse med, at hun på den baggrund har besluttet sig for at trække det tilba-
ge”. Se hele pressemeddelelsen   

https://www.regeringen.dk/media/6168/faktaark-sundhedsreform.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/udtalelser-oplaeg-og-pressemeddelelser/


 

  

  

 
 
  
   

 
  

 
  

Danske Ældreråd er i beretningsperioden blevet hørt om ca. 70 ændringer i love, bekendtgørelser 

og vejledninger. Sekretariatet foretager altid en faglig vurdering af høringerne og deres relevans for 

ældrerådenes arbejde. Danske Ældreråd har afgivet et høringssvar til følgende høringer i perioden: 
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Høringssvar 

28. maj 2018 Høring over bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sund-
hedsloven (Præcisering af tilskudsregler og kørselsformål).  

31. maj 2018  Høring over udkast til ny bekendtgørelse om livstestamenter (Ny lovgivning med 
mulighed for at oprette et livstestamente). 

7. juni 2018  Høring over udkast til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven 
(Reglerne for tilskud til tolkebistand ændres – Borgere med bopæl i Danmark i 
over 3 år skal selv betale). 

12. juni 2018 Høring over vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning (En 7 dags 
regel indføres, således at kommune skal tilbyde specialiseret genoptræning efter 
7 dage, herefter gives borgeren ret til at vælge privat leverandør). 

9. juli 2018  Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering 
(Bl.a. regler for regioners medfinansiering til borgere der behandles og har ophold 
i kommune). 

13. aug. 2018 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service 
(Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madser-
vice i hjemmeplejen) Lovforslag trukket. 

12. nov. 2018  Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service 
(Målretning af de forebyggende hjemmebesøg). 

12. nov. 2018 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, 
(Magtanvendelsesreglerne) lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område. 

12. nov. 2018 Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af almene 
boliger m.v. (Bl.a. om regler ved private udbydere). 

3. dec. 2018  Høring over udkast til bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed 
ved stemmeafgivningen (Om adgangsforhold og udstyr ved stemmeafgivelse). 

18. feb. 2019  Høring over kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - ændring af bekendt-
gørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner 
(Opstramning af reglerne for opkrævning af egenbetaling).  

Alle høringssvar er godkendt af bestyrelsen og kan findes på Danske Ældreråds hjemmeside. Link til 

alle høringsvar her.   

Dette mente Danske Ældreråd bl.a.: 

”  Vedr. bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven i 

 høring 

Det er uacceptabelt, at kommuner og regioner har forskellige regler for betaling af transport 
af ældre i forbindelse med behandling, genoptræning og indlæggelse. Skal en borger ind-
lægges på hospital – betaler regionen for transporten, men skal borgeren indlægges på fx 
en af kommunernes akutpladser, skal man i mange kommuner selv betale. Dette er både 
samfundsøkonomisk uforståeligt, og en barriere for at opbygge bedre indsatser i det nære 
sundhedsvæsen. Etc. 

https://danske-aeldreraad.dk/horingssvar/


 

  

 

Deltagelse i reference- og følgegrupper i ministerier og styrelser 

I beretningsåret har sekretariatet deltaget i 15 reference- og følgegrupper nedsat af ministerier og sty-
relser. Når sekretariatet indgår i en reference- eller følgegruppe er udgangspunktet at bidrage med 
faglig viden og tale på ældrerådenes og ældre borgeres vegne. Danske Ældreråd er især repræsente-
ret i reference- og følgegrupper i Sundheds- og Ældreministeriet og i Sundhedsstyrelsen.  

Liste over reference- og følgegrupper i beretningsåret 
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” Vedr. bekendtgørelse om livstestamenter 

Danske Ældreråd har tidligere tilkendegivet positivt om indførelse af et nyt be-
handlingstestamente pr 1. januar 2019. Danske Ældreråd finder det derfor nyt-
tigt, at ”det gamle livstestamente” udfases, men naturligvis stadig er gældende, 
hvor der ikke er sket en fornyet indberetning via www.sundhed.dk. Danske Æld-
reråd finder det desuden positivt, at ældre der ikke har mulighed for at oprette 
et testamente elektronisk, fortsat har anden mulighed for registrering af sine 
ønsker i livstestamente. Etc.  

 Faglige følgegruppe vedrørende udmøntning af Demenshandlingsplan 2025 – Sund-
hedsstyrelsen 

 Faglige følgegruppe om rehabilitering og forebyggelse – Sundhedsstyrelsen 

 Dialogmøder med brugerorganisationer på ældreområdet – Sundhedsstyrelsen 

 Faglige følgegruppe for handleplan for Den Ældre Medicinske Patient – Sundhedsstyrel-
sen 

 Faglige følgegruppe til projektet Sikkert Seniorliv – Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

 Nationalt Råd for Videns Center for værdig ældrepleje – Sundhedsstyrelsen 

 Faglig følgegruppe om forenkling og dokumentationskrav i ældreplejen – Sundheds- og 
Ældreministeriet 

 Koordinationsgruppen i Folkebevægelsen mod ensomhed – Sammenslutning af mange 
organisationer 

 Følgegruppe til De gode madkasser – Sundheds- og Ældreministeriet, Satspuljeudmønt-
ning  

 Følgegruppe vedr. nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet – 
Sundheds- og Ældremisteriet samt Beskæftigelsesministeriet 

 Faglig følgegruppe til Plejehjemsoversigten – Sundheds- og Ældreministeriet og Sund-
hedsdatastyrelsen 

 Arbejdsgruppe for det sociale og plejefaglige tilsyn på ældreområdet – Styrelsen for Pati-
entsikkerhed 

 Strategisk følgegruppe for det sociale og plejefaglige tilsyn på ældreområdet – Styrelsen 
for Patientsikkerhed 

 Workshop om Medicin uden skade – Styrelsen for Patientsikkerhed 

 Referencegruppe til fagligt oplæg til national handlingsplan for ”Det gode ældreliv” – 
Sundhedsstyrelsen 



 

  

Udtalelser og pressemeddelelser 

Danske Ældreråd har i beretningsåret udtalt sig om ny lovgivning, undersøgelser og reformer på sund-
heds- og ældrerådet. I bokses nedenfor ses en oversigt over udtalelser og pressemeddelelser i beret-
ningsåret. Læs alle udtalelser og pressemeddelelser her. 

 

8 ” Om  referencegruppe for det ”Det gode ældreliv ” 

Regeringen og satspuljepartierne har i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-
2022 afsat 167,6 mio. kr. til udarbejdelse og udmøntning af en national handlings-
plan for ”Det gode ældreliv”. Handlingsplanen skal lægge sporerne for en målrettet 
indsats over de kommende år, som skal sikre, at færre ældre rammes af svækkel-
se, ensomhed og tab af livsmod.  

Sundhedsstyrelsen skal i første halvår af 2019 udarbejde et fagligt oplæg til den 
nationale handlingsplan for det gode ældreliv i samarbejde med en bred vifte af 
relevante interessenter. Oplægget, der skal indeholde faglige anbefalinger, skal 
indgå i Sundheds- og Ældreministeriets politiske proces med at udarbejde den nye 
handlingsplan i løbet af efteråret 2019. Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med 
arbejdet med det faglige oplæg nedsat en referencegruppe, hvor Danske Ældreråd 
er repræsenteret.  

” Om arbejdsgruppen for det sociale og plejefaglige tilsyn på ældreområdet 

Danske Ældreråd deltog i både arbejdsgruppe og i den strategiske følgegruppe, da Sty-
relsen for Patientsikkerhed skulle igangsætte et styrket tilsyn på ældreområdet. Styrel-
sen for Patientsikkerhed skal i en forsøgsperiode på fire år (2018 – 2021) føre et risiko-
baseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige plad-
ser og hjemmeplejeenheder. Der er som led i forsøget opstillet relevante målepunkter 
for tilsynet, der giver mulighed for kontrol og læring. Følgegruppen til Styrelsen for Pati-
entsikkerhed vil følge og evaluere tilsynsprojektet frem til 2021. 

 I 2018 

Juni  Ældreråd kritiserer lovforslag om afskaffelse af tilsynspolitik 

September Positivt med dialog om omstridt lovforslag  

Oktober  Danske Ældreråd er positive overfor digital velfærdsteknologi  

Oktober Slut med egenbetaling på akutpladser 

  

I 2019 

Januar  Positivt med tilbagetrækning af lovforslag  

Januar Så fik Danmark et udspil til en ny sundhedsreform 

Januar Positive takter i regeringens udspil - men husk de ældre 

Februar Ældreråd: Rengøring hver 5. uge er ikke godt nok 

Februar  Tal for hjemmehjælp overrasker ikke ældrerådene  

Udtalelser og pressemeddelelser  

https://danske-aeldreraad.dk/udtalelser-oplaeg-og-pressemeddelelser/


 

  

Tal for hjemmehjælp overrasker ikke ældrerådene 

Konklusion fra s undersøgelse kommer ikke bag på Danske 
or at have fået nogle tal på bordet ift. til den praktiske hjem-
mehjælp, ældre modtager, og at tendensen ser ud til at være 
for nedadgående, matcher godt den bekymring, jeg hører fra 
mange af ældrerådene. De afgiver i rigtig mange tilfælde hø-
ringssvar, hvor de råber vagt i gevær ift. besparelser, senest 
har vi set sagen fra Assens Kommune. Tallene i rapporten 
afspejler, at der i kommunerne i de forgangne år er blevet 
sparet så meget, at det nu går ud over de svageste ældre. Vi 
vil ikke være vidne til, at de svageste ikke få den hjælp, de 

Bekymring for digitalisering af det gule sundhedskort 

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har i marts 2019 foreslået, at det gule sundhedskort fremover 
skal være digitalt og anslår, at 80 procent af danskerne vil kunne gøre brug af et digitalt kort. Danske 
Ældreråd er bekymret for de resterende 20 procent, der primært er ældre borgere, som er blandt de 
allermest sårbare i vores samfund, og som har særligt behov for kontakt til sundhedsvæsenet, prakti-
serende læge osv.  

Hvis forslaget bliver en realitet, er det vigtigt, at der fra start findes gode alternative løsninger, der ta-
ger hånd om de 20 procent af borgerne, som fortsat har et behov for et fysisk sundhedskort. Derfor 
har Danske Ældreråd rettet henvendelse til sundhedsministeren for at få beskrevet de alternative løs-
ningsmodeller.   

9 Danske Ældreråd mente bl.a. om:  

” Rengøring hver 5. uge er ikke godt nok 
Rengøring hver femte uge og ingen gulvvask 
er det serviceniveau, Assens Kommune tilby-
der sine ældre borgere. Ældrerådet har gen-
nem adskillige høringssvar til kommunens 
politikere peget på, at et sådant serviceniveau 
er alt for lavt og ude af trit med kommunens 
egen værdighedspolitik.  

At det er ældrerådet i Assens Kommune, der 
over for politikerne har gjort opmærksom på 
det urimelige og uholdbare serviceniveau, er 
ingen tilfældighed. Sagen her understreger 
den betydning, de lokale ældreråd har i kom-
munerne som repræsentanter for og vareta-
ger af ældres interesser. Vi er meget tilfredse 
med, at sagen nu behandles af Ankestyrelsen. 
Etc. 

” Tal for hjemmehjælp overrasker ik-

ke ældrerådene 

Konklusion fra VIVEs undersøgelse kom-
mer ikke bag på Danske Ældreråd. ”Vi er 
glade for at have fået nogle tal på bordet 
ift. til den praktiske hjemmehjælp, ældre 
modtager, og at tendensen ser ud til at væ-
re for nedadgående, matcher godt den be-
kymring, jeg hører fra mange af ældreråde-
ne. De afgiver i rigtig mange tilfælde hø-
ringssvar, hvor de råber vagt i gevær ift. 
besparelser, senest har vi set sagen fra 
Assens Kommune. Tallene i rapporten af-
spejler, at der i kommunerne i de forgang-
ne år er blevet sparet så meget, at det nu 
går ud over de svageste ældre. Vi vil ikke 
være vidne til, at de svageste ikke få den 
hjælp, de behøver”, siger Erik Stagsted.  

” Tal for hjemmehjælp overrasker ikke 

ældrerådene 

Konklusion fra VIVEs undersøgelse kom-
mer ikke bag på Danske Ældreråd. ”Vi er 
glade for at have fået nogle tal på bordet ift. 
til den praktiske hjemmehjælp, ældre mod-
tager, og at tendensen ser ud til at være for 
nedadgående, matcher godt den bekym-
ring, jeg hører fra mange af ældrerådene. 
De afgiver i rigtig mange tilfælde hørings-
svar, hvor de råber vagt i gevær ift. bespa-
relser, senest har vi set sagen fra Assens 
Kommune. Tallene i rapporten afspejler, at 
der i kommunerne i de forgangne år er ble-
vet sparet så meget, at det nu går ud over 
de svageste ældre. Vi vil ikke være vidne til, 
at de svageste ikke få den hjælp, de behø-
ver”, siger Erik Stagsted.  



 

  

Danske Ældreråd deltog for femte år i træk i Folkemødet på Bornholm i 2018. Danske Ældreråd delta-
ger i Folkemødet, fordi det er en vigtig del af at synliggøre os som organisation og en god mulighed for 
dialog med nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Endelig giver deltagelsen inspiration og 
energi til fortsat at udvikle Danske Ældreråd. Landsformanden medvirkede i panel ved to events arran-
geret af Danske Seniorer og én event arrangeret af Odense Universitetshospital. 

Folkemøde på Bornholm 10 



 

  

 

Sundhed har været i fokus i beretningsåret – lokalt i ældre-/seniorrådene, regionalt i de fem regionsæld-
reråd og på det nationale plan i Danske Ældreråd. Emner som sundhedsaftaler og sundhedskoordinati-
onsudvalg, sundhedsprofil for ældre, den kommunale akutfunktion og det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen og senest regeringens forslag til en sundhedsreform har haft faglig og politisk bevå-
genhed i perioden (se også afsnit 2 - vi påvirker sundheds- og ældrepolitikken).  

Revision af sundhedsaftaler 

Organisering af og rammer for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler blev fra 2018 ændret 
lovgivningsmæssigt. Som konsekvens af lovændringen er de eksisterende sundhedsaftaler revideret, 
så de kan træde i kraft senest den 1. juli 2019.  

Ændringerne har foranlediget flere spørgsmål om høringsretten fra medlemmer og har også været drøf-
tet i de fem regionsældreråd. De fem regionsældreråd udarbejder på den baggrund i december 2018 en 
vejledning med anbefalinger til de kommende sundhedsaftaler 2019 – 2022. Vejledningens ni fokusom-
råder giver regionsældreråd og de 98 ældreråd et fælles udgangspunkt for dialog med sundhedskoordi-
nationsudvalg og kommunalbestyrelser. Vejledningen bidrager derved til en konstruktiv dialog og hø-
ringsproces om sundhedsaftaler og sundhedsplanlægning for ældre. Vejledningen er distribueret til alle 
98 formænd, og er blevet taget vel imod som et redskab i arbejdet med sundhedsaftalerne.  

Samarbejde med regionsældreråd og patientinddragelsesudvalg (PIU) 

Hver af de fem regioner har af frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, hvor repræsentanter fra 
regionens kommunale ældreråd samarbejder om regionale spørgsmål, der vedrører ældre borgere i re-
gionen. Især sundhedsområdet og trafikområdet har regionsældrerådenes interesse. Danske Ældreråd 
og regionsældrerådene har tradition for et godt samarbejde, og regionsældrerådene har siden 2015 haft 
én observatørpost i bestyrelsen.  Sekretariatet har de seneste to år tilbudt at deltage på ét årligt møde i 
hver af de fem regionsældreråd med et oplæg.   

I hver region er nedsat et patientinddragelsesudvalg med relevante parter som medlemmer. Ældreråde-
ne har i hvert udvalg to pladser og udpeges gennem regionsældrerådet. Danske Ældreråd har stor re-
spekt for arbejdet i landets fem patientinddragelsesudvalg og inviterer årligt til fællesmøde, med gensi-
dig erfaringsudveksling. I år har sekretariatet bidraget med viden om ny lovgivning og om patientinddra-
gelsesudvalgenes mulighed for indflydelse ift. fx sundhedsaftalerne. Som noget nyt i 2018-vejledningen, 
er det blevet entydigt, at PIU skal inddrages i alt, da PIU nu helt eksplicit er nævnt som målgruppe for 
sundhedsaftalen.  

Ældres sundhed og funktionsniveau – der er ikke sket en forbedring siden 
2010 

En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen fra januar 2019 viser, at en stor del af befolkningen over 65 år 
selv vurderer, at de har et godt helbred, men dykker man ned i tallene, viser den også, at det ikke er 
gået nævneværdigt fremad med ældres helbred siden 2010. Selvom middellevetiden stiger, ser det ud 
til, at der ikke har været en 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. Omkring halv-
delen af ældre oplyser, at de har langvarig sygdom, og det understreger vigtigheden af, at der er kvalitet 
i indsatsen.  

113. Sundhed på den nationale, regionale og kommunale dagsorden 



 

  

 

Forebyggelse og sundhedsfremme fylder mere i kommunernes og i ældrerådenes arbejde, men 
ifølge Sundhedsstyrelsen skal der gøres endnu mere. Kommunerne har haft stort fokus på rehabi-
litering, men vi mangler at se indsatsen slå igennem ift. til øget funktionsevne og bedre fysisk og psy-
kisk helbred. Det er noget, som ældrerådene kommer til at beskæftige sig meget med, i årene der 
kommer. 

Underernæring blandt ældre – en mærkesag  

Indsatsen mod underernæring blandt skrøbelige ældre har været en politisk mærkesag for Danske 
Ældreråd i de seneste to år. Der er behov for langt større politisk bevågenhed lokalt og nationalt på 
underernæring hos ældre. Underernæring opleves heldigvis kun af de færreste i Danmark, men des-
værre ses underernæring hyppigst hos de mest skrøbelige ældre. Der er på hjemmesiden udarbejdet 
et tema om ernæring, hvor ældreråd kan finde relevant materiale, hvis de vil arbejde med sagen i egen 
kommune. Næstformand Kirsten Nissen er aktiv i Forum for Underernæring. Det er besluttet, at mær-
kesagen løber frem til repræsentantskabsmødet 2019. Læs mere om mærkesagen her.   

12 

https://danske-aeldreraad.dk/maerkesager/


 

  

Kommunernes økonomi på ældreområdet 

Den kommunale økonomi på ældreområdet optager ældre-/seniorrådene og har været et emne på 
Danske Ældreråds temadage både i efteråret 2018 og foråret 2019. Ældrerådene er ikke mindst opta-
get af, hvordan kommunerne anvender de økonomiske løft, der er givet på ældreområdet med de sene-
ste års finanslovsaftaler. Det gælder eksempelvis værdighedsmilliarden, midler til klippekort til pleje-
hjemsbeboere, midler til bedre bemanding i ældreplejen og til aflastning af pårørende. I langt de fleste 
kommuner har ældrerådene været involveret i udmøntningen af midlerne og haft en vigtig rolle i forhold 
til at rådgive kommunerne om, hvordan pengene bør anvendes.  

Mulighed for at følge pengene 

Sekretariatet i Danske Ældreråd har modtaget mange henvendelser vedrørende ældrerådenes mulig-
hed for at følge pengene fra år til år. Svaret på det spørgsmål afhænger i høj grad af, om midlerne ud-
møntes som puljer eller som en del af kommunernes bloktilskud. Puljer giver uden tvivl ældrerådene 
den bedste mulighed for at følge pengene, og det skyldes, at kommunerne - for at få del i puljemidler - 
skal beskrive deres indsatser og udarbejde særskilte budgetter og regnskaber for anvendelsen af mid-
lerne. Det er ikke tilfældet, når pengene er del af bloktilskuddet.  

Ofte er det sådan, at midlerne først udmøntes som puljer, men efter nogle år overgår til at blive en del 
af bloktilskuddet. I disse tilfælde har ældrerådene en vigtig opgave ift. til at søge oplysninger om kom-
munens prioriteringer, rådgive kommunen og sørge for, at borgernes stemme bliver hørt ift. spørgsmå-
let om at videreføre ordningen.  

Kommunal budgetlægning 

På Danske Ældreråds temadage i foråret 2019 var der oplæg fra kommunale økonomichefer om den 
kommunal budgetlægning på ældreområdet, herunder årshjulet for budgetlægningen og brug af demo-
grafiregulering i budgetlægningen. Det er vigtig viden for ældrerådene. Danske Ældreråd mener at alle 
kommuner bør gøre brug af demografiregulerede budgetter. Og fra økonomicheferne lød opfordringen 
til ældrerådene, at de skal søge indflydelse på budgettet så tidligt som muligt, og gerne allerede inden 
sommerferien. 
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” Danske Ældreråds holdning til demografiregulerede budgetter 

Danske Ældreråd bifalder kommunernes brug af demografireguleret budgetlægning, da kom-
munal budgetlægning gennem et demografireguleret budget tager højde for, at ældrebefolk-
ningen vokser, og at borgerne lever længere. Danske Ældreråd opfordrer ældreråd i alle 
kommuner til at være opmærksomme på, om den demografiregulerede budgetlægning hvert 
år reflekterer sammensætningen af ældre i ”deres” kommune. Ældrebefolkningen i en given 
kommune er ikke en homogen størrelse, men meget differentieret. Ældrerådet kan gennem 
det demografiregulerede budget følge og forholde sig til, hvor mange ældre der er i kommu-
nen og til de vilkår, ældre bydes.  

Serviceniveauer på hjemmehjælpsområdet 

Ældrerådene har en vigtig opgave ift. at være høringspart på de kommunale serviceniveauer. VIVE har 
i februar 2019 offentliggjort en analyse, som viser, at der i løbet af de senere år er sket et fald i andelen 
af svage ældre, der modtager praktisk hjemmehjælp som fx rengøring. Ifølge undersøgelsen er andelen 
af svage ældre, der får hjemmehjælp til praktiske opgaver, faldet fra 43 procent i 2007 til 25 procent i 
2017. 

4. Ældrepolitik i kommunerne 



 

  

Det er tal, som i høj grad matcher den bekymring, som mange ældreråd giver udtryk fra. Ældre-
rådene melder om besparelser på hjemmehjælpsområdet og har i de forgangene år afgivet 
mange høringssvar, hvor der er råbt vagt i gevær. Senest er der sagen fra Assens Kommune, 
hvor ældrerådet igennem længere tid havde forsøgt at råbe byrådet op ift. til et forringet serviceniveau 
med rengøring hver femte uge.  
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” Ældreråd: Rengøring hver 5. uge er ikke godt nok 

Indtil for nylig var rengøring hver femte uge og ingen gulvvask det serviceniveau, som As-
sens Kommune tilbød sine ældre borgere. Ældrerådet i Assens havde ellers gennem ad-
skillige høringssvar til kommunens politikere peget på, at et sådant serviceniveau var alt 
for lavt og ude af trit med kommunens egen værdighedspolitik. Desværre var politikerne 
ikke lydhøre over for ældrerådets argumenter, og derfor gik ældrerådet så langt, at det i 
begyndelsen af januar 2019 skrev til både ældreminister Thyra Frank og til Ankestyrelsen. 
Ankestyrelsen gik som tilsynsmyndighed ind i sagen, og Assens Kommune besluttede i 
forlængelse heraf i februar 2019 at ændret serviceniveauet.  

Revision af værdighedspolitikker 

I 2018 har alle kommuner revideret deres værdighedspolitikker for ældreplejen, og der er blevet tilføjet 
et nyt punkt om pårørendesamarbejde. Det fremgår direkte af lovgivningen, at kommunerne skal ind-
drage ældrerådene i arbejdet med værdighedspolitikkerne, og i en del kommuner melder ældrerådene 
tilbage om gode og åbne processer. I nogle kommuner har det eksempelvis været en opgave for æld-
rerådene at facilitere en bred inddragelse af borgere og interessenter i revideringen af værdighedspoli-
tikkerne. 

” Danske Ældreråds holdning til pårørendesamarbejde 

Danske Ældreråd ser med alvor på eventuelle forsøg i kommunerne på at udvide pårøren-
des opgaver. En pårørende er det menneske, som i kraft af familie, samliv eller venskab 
har en relation til et andet menneske. En pårørendes opgave er at støtte dette menneske, 
men ikke at løse opgaver, der skal løses af professionelle. Danske Ældreråd ser frem til, at 
pårørendes behov for praktisk og mental støtte anderkendes i større omfang, end det sker 
i dag.  

Læs hele Danske Ældreråds holdningspapir her. 

Plejehjemsoversigten er lanceret 

Ældreministeren igangsatte i starten af 2018 et arbejde med at udarbejde en digital oversigt over pleje-
hjem i alle 98 kommuner. I Plejehjemsoversigten findes oplysninger om 947 plejehjem, plejecentre og 
friplejeboliger i hele landet. Hensigten med oversigten er at give overblik over karakteristika ved pleje-
hjem, plejecentre og friplejeboliger og at understøtte det frie valg af plejehjem. Kommuner og private 
leverandører er forpligtiget til at indberette oplysninger, og oversigten indeholder fx oplysninger om det 
enkelte plejehjems værdigrundlag, omgivelser, tilgang til pårørende, køkken– og træningsfaciliteter, 
stedets sygefravær, og tilsynsrapporter er også at finde på siden.  

Danske Ældreråd har siddet med i arbejdsgruppen for udviklingen af plejehjemsoversigten og sidder 
fortsat med i evalueringsgruppen. Du finder plejehjemsoversigten her.  

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/03/4-Danske-Ældreråds-holdning-til-aktuelle-ældrepolitiske-områder.pdf
https://plejehjemsoversigten.dk/


 

  

 

 
Rådgivning af nyvalgte ældreråd 

Danske Ældreråd har - som et af sine to vedtægtsbundne formål - at oplyse, styrke og videreudvikle 
ældre-/seniorrådene i deres lokale virke, hvilket bl.a. gøres gennem vidensformidling og rådgivning. 
Hovedparten af ældrerådene tiltrådte pr. januar 2018 efter valg i efteråret 2017. Sekretariatet har der-
for i indeværende beretningsperiode haft særlig opmærksomhed rettet mod de opgaver, der er forbun-
det med det første år i ældrerådenes fireårige cyklus. Emner som ”lovstof og vejledning om ældreråd”, 
”ældreråds samarbejde med kommunalbestyrelse”, ”bekendtgørelse om værdighedspolitik og værdig-
hedsmilliarden”, ”lov om social service og kvalitetstandarder”, samt ”økonomi og puljer til ældreområ-
det” har været i fokus for sekretariatets arbejde.  

En del ældrerådsmedlemmer, der er valgt for første gang, overraskes over, hvor megen formalia der er 
i arbejdet: Lovgivning, vedtægter, forretningsorden, kvalitetsstandarder, budgetter, tilsynsrapporter, 
høringer, møder og meget mere. Det tager tid at sætte sig ind i arbejdet og dermed lære ældrerådets 
rammer, vilkår og opgaver at kende. Dertil kommer arbejdet med at opbygge nødvendige samarbejds-
relationer med fx kommunalbestyrelse, forvaltning, frivillige organisationer, sundheds- og socialfaglige 
ressourcepersoner i kommunen, for slet ikke at tale om, at have god kontakt til ældre borgere i kom-
munen. 

Sekretariatet modtager hver uge adskillige henvendelser og spørgsmål fra ældreråd. Primært fra for-
mænd, da det er dem, der tegner rådet som medlem i Danske Ældreråd.  

Ældrerådsarbejdet – før og i dag 

Arbejdet i ældrerådene har ændret sig markant gennem de seneste 20 år. At arbejde som ældreråd 
var anderledes før kommunalreformen i 2007, hvor 270 råd blev til 98 råd. I de mindre kommuner hav-
de ældrerådet lettere adgang både til politikere og administration og færre borgere at forholde sig til. 
Arbejdet i rådene var ligeledes præget af en anden kommunal økonomi og dermed af en anden politisk 
dagsorden. Gennem de seneste to til tre valgperioder har ældreråd i høj grad skulle forholde sig til 
nedskæringer og omstruktureringer, hvilket opleves noget vanskeligere end at bygge op og få nye ide-
er. For nogle råd har den ændrede kommunale økonomi betydet, at rådene har fået beskåret deres 
budget og dermed muligheder for at virke. 

KL har nyligt publiceret en undersøgelse, der konkluderer, at omkring 8% af kommunalpolitikere over-
vejer at træde ud af kommunalbestyrelsen i selve perioden. Begrundelserne kan være mange – alt fra 
at nyvalgte kommunalpolitikere oplever arbejdet hårdere end forventet, til at erfarne politikere lod sig 
genopstille og nu fortryder. Det samme gør sig gældende for ældrerådene, hvor der har været for-
mandsskifte og medlemmer er udtrådt i denne periode. Begrundelserne kan være meget forskellige, fx; 
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  personlige årsager – sygdom, flytning, uenigheder m.m. 

  samarbejde med forvaltning og politikere er ikke som forventet og giver få resultater 

  manglende viden om opgavens omfang og indhold ved opstilling og valg  

  manglende samarbejde i rådet og forskellig holdning til, hvad rådets kerneopgave er 
og hvordan opgaven bedst løftes 

5. Rådgivning og viden  



 

  

 

Både som ældrerådsmedlem og som kommunalpolitiker har den enkelte ladet sig vælge, fordi 
man brænder for et område. Som ældrerådsmedlem brænder man for at skabe de bedst mulige 
rammer for de ældre borgere i kommunen. Som kommunalpolitiker brænder man for hele kommu-
nen ud fra sit politiske ståsted. 

Både kommunalpolitikere og ældrerådsmedlemmer påtager sig et frivilligt stykke arbejde, og ingen har 
ladet sig vælge for at trække sig efter et eller to år. Derfor skal der skabes så gode rammer, at både 
ældrerådsmedlemmer og kommunalpolitikere er parate til at sidde perioden ud. Danske Ældreråds se-
kretariat arbejder for at støtte, vejlede og inspirere dem, der er valgt til ældrerådene. Det gør sekretaria-
tet ud fra organisationens økonomiske muligheder – ikke mindst de to finanslovsbevillinger. 

Fokusgruppeinterviews med ældrerådsformænd 

Danske Ældreråd har i vinteren 2019 gennemført to fokusgruppeinterviews med 6-8 ældrerådsfor-
mænd. Formålet med interviewene var at få opdateret viden om de nyvalgte ældreråds arbejdsbetingel-
ser og inspiration til, hvordan sekretariatet bedst understøtter ældrerådene i deres arbejde. Den viden 
vil bl.a. lægge til grund for en større spørgeskemaundersøgelse, som Danske Ældreråd vil igangsætte i 
alle ældreråd i løbet af året. Interviewene foregik som en samtale hjulpet på vej af spørgsmål fra sekre-
tariatet. Som et overordnet indtryk fra interviewene er det interessant, hvor forskellige arbejdsbetingel-
serne er fra kommune til kommune. Deltagerne tilkendegav desuden, at et godt samarbejde med kom-
munen er vejen frem, og at de gode personlige relationer her er altafgørende. Grupperne kom også 
med flere gode input til, hvordan de mener, Danske Ældreråd kan blive bedre til at bakke ældrerådene 
op i det daglige arbejde, fx ved at nye ældrerådsmedlemmer klædes bedre på til opgaven lige efter 
valg. 

Ældrepolitiske konferencer og faglige temadage 

Danske Ældreråd afholder hvert år to ældrepolitiske konferencer og en række temadage. Temadagene 
er redskabs-, netværks- og dialogbaserede og har til formål at klæde de enkelte ældrerådsmedlemmer 
på til arbejdet. Det har i indeværende periode især været sekretariatets medarbejdere, der har under-
vist på temadagene. Konferencerne stiller skarpt på aktuelle ældrepolitiske spørgsmål og udviklingsten-
denser. På konferencerne møder medlemmerne forskere, politikere og andre aktører, der har viden og 
holdninger til et givet emne. 

Ældrepolitiske konferencer 

Titlen på Danske Ældreråds konference i foråret 2018 var: ”Har vi et værdigt samfund at blive ældre 
i?” Danske Ældreråd ønskede med konferencen at belyse værdier og prioriteringer på ældreområdet 
anno 2018. Spørgsmål som: ”Er det muligt at omsætte noget så abstrakt som etik til praktik?” og ”Har 
vi en unik og efterstræbelsesværdig tilgang til det ældrepolitiske område, eller er vi på vej mod et cen-
tralt styret fokus, hvor de politiske prioriteringer i højere grad er styret af dokumentationskrav, øget pres 
på de pårørende og begrænsede etiske overvejelser?” var i fokus for konferencen. 

Borgmester Joy Mogensen fra Roskilde Kommune indledte med et oplæg om ældrerådenes svære op-
gave, om at være med til at prioritere, også når det gør ondt. Hun opsummerede tre konkrete råd til 
ældrerådene:  
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”  Gem jer selv lidt væk og sæt jer lidt ud over jer selv,  

 Vær proaktive, 

 Pas på med at alliere jer med nogen bestemt, men    

 hold  fast i at have konsensus.      
        

            

Ældreminister Thyra Frank havde rosende ord til de 550 fremmødte ældrerådsmedlemmer: 
”Sammen er det vigtigt, at vi har tydelige værdier at kæmpe for og bidrage med for at sætte rammer-
ne og kursen for en respektfuld ældrepleje. Jeg kalder jer for frontkæmpere og spydspidser ude i 
kommunerne, for det er netop jer lokalt, som er med til at sørge for, at ældres hverdag er tryg og 
værdig, og det skal I have en inderlig tak for 



 

  

Konferencen bød på tankevækkende og inspirerende hovedoplæg og seminarer, hvor begrebet 
værdighed blev belyst fra mange vinkler. Filosof Jakob Birkler gav bl.a. sit ”Etiske syn på vær-
dighedsbegrebet”, og sundhedschef i Randers kommune, Lene Jensen, holdt oplæg om 
”Kommunale kvalitetsstandarder - et udtryk for kommunalt serviceniveau”. Konferencerapporten kan 
læses på følgende link.  

Danske Ældreråd ville med konferencen “Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – 
hvad er udfordringerne?” i Vingstedcenteret november 2018 sætte fokus på spørgsmål som: 
”Hvorfor står det nære og sammenhængende sundhedsvæsen så højt på den sundhedspolitiske 
dagsorden?” og ”Hvilke udfordringer skal og kan adresseres og med hvilke løsningsforslag?”. Konfe-
rencen bød bl.a. på en debat mellem Stephanie Lose, formand i Danske Regioner, Jette Skive, for-
mand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg og Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers 
Organisation (PLO).  

375 ældrerådsmedlemmer deltog i konferencen, hvor landsformanden indledte med at fremhæve, at 
det nære sundhedsvæsen er et vigtigt område for ældreråd, idet opgaver i stor stil flyttes fra region til 
kommune. ”Vi skal indstille os på, at være kompetente sparringsparter for kommunalbestyrelsen på 
dette felt. Det nære må ikke kun handle om geografisk afstande eller blive til et spørgsmål om specia-
liserede og ikke-specialiserede sundhedsopgaver. Vi skal have fokus på nærvær og blikket for det 
hele menneske”.  

 Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi, gav sin økonomiske vurdering af, ”hvor meget 
kan det nære sundhedsvæsen kan bære”. Henrik Fjeldgaard, formand for sundhedskoordinationsud-
valget i Region Midtjylland, fortalte om ”rammene for nye sundhedsaftaler 2018 – 2023” og Erik Mi-
tens, ældrerådsformand i Holstebro, forklarede om alle visionerne, samarbejdsaftalerne og det politi-
ske fokus for et stort nyt sundhedshus i Holstebro. Konferencerapporten kan læses på følgende link.  
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Faglige temadage  

Danske Ældreråd udbyder forår og efterår faglige temadage for medlemmer af ældreråd og rådenes 
sekretærer. Hver temadag udbydes fem steder i landet. Knap 850 deltagere har i beretningsperioden 
være med på de i alt 10 temadage. 

”Demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig død og kvalitetsstandarder” var på programmet 
på temadagene i efteråret 2018. Temadagene tog afsæt i, at ældreråd skal høres om kvalitetsstandar-
der og levere konstruktive ideer og konkrete høringssvar til politikere og forvaltning. Temadagen om-
handlede også finanslovs- og puljebevillinger. Når finanslovs- og puljebevillinger årligt udmøntes til initi-
ativer i kommunerne, har ældreråd brug for viden om de økonomiske, politiske og juridiske rammer for 
initiativerne. Eksempler på initiativer er pulje til bedre bemanding i ældreplejen samt tiltag for pårøren-
destøtte og en værdig død. Senior- og velfærdschef i Middelfart Kommune, Kitt Lysén Pedersen og 
Centerchef i Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune, Margrethe Kusk fortalte, hvordan deres re-
spektive kommuner administrerer og omsætter sådanne midler. Ældrepolitisk konsulent Lisbeth Grøn-
dahl fra Danske Ældreråds sekretariat holdt oplæg om økonomi på ældreområdet og kvalitetstandarder 
i kommunen. 

Overskriften på temadagene i foråret 2019 var “Interessevaretagelse, kommunikation og kommu-
nal budgetlægning”. Temadagene handlede om, hvordan ældrerådene bedst får indflydelse på æl-
drepolitikken. Sekretariatschef i Danske Ældreråd Trine Toftgaard Lund talte om interessevaretagelse 
og vigtigheden af et respektfuldt samarbejde med politikere og forvaltning, herunder betydningen af at 
kende sin rolle som ældreråd, at etablere en god og vedvarende dialog, at arbejde sagligt og at være 
med til at sætte en dagsorden. Kommunikationskonsulent i Danske Ældreråd Thomas Jensen og free-
lancejournalist Lene Finnemann havde fokus på, hvordan ældrerådene kan blive mere synlige, og hvor-
dan det gode debatindlæg og den gode pressemeddelelse ser ud. 

Kommunale økonomichefer fortalte om budgetlægning i kommunerne, herunder om de forskellige ud-
giftstyper og om kommunernes brug af demografimodeller i budgetlægningen. Forskellen mellem blok-
tilskud, puljer og øremærkede tilskud blev også belyst. Afslutningsvis gav økonomicheferne deres bud 
på, hvordan ældrerådene bedst får indflydelse på det kommunale budget, og i hvilke budgetfaser æld-
rerådene skal være særligt opmærksomme.  

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/06/Konferencerapport_DAE_Nyborg_2018.pdf
http://www.regioner.dk/gf18/services/gf18-nyheder/stephanie-lose-ny-formand-i-danske-regioner
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/12/Konferencerapport_DAE_Vingsted_2018_ny9.pdf


 

  

Nyhedsbrevene er også det medie, hvor landsformanden kommer til orde gennem lederen, og hvor se-
kretariatet orienterer om kommende arrangementer. Der er d.d. 775 abonnenter på Danske Ældreråds 
nyhedsbrev, som både medlemmer og andre interesserede kan abonnere på. Link her til at abonnere 
på Nyhedsbrevet. 

Nyhedsbreve og hjemmeside 

Sekretariatet udsender årligt 8 – 10 nyhedsbreve med faglige og ældrepolitiske nyheder af inte-
resse for ældreråd. Nyhedsbrevene informerer om aktuelle emner eller sager, om relevant ny forsk-
ning, om nye publikationer, om vedtaget lovgivning m.m. Nyhederne følges ofte af et link, hvor særligt 
interesserede kan søge mere viden. I nyhedsbrevene har du i årets løb bl.a. kunnet læse om:  
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Økonomi på ældreområdet:  

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 bloktil-
skudsnøglen, som anvendes til at beregne den enkelte kommunes andel af en finanslovspulje.  

Link til hele artiklen her.   

Ensomhed er et prioriteret område, men hvor er de ensomme ældre?:  
Selvom ensomhed er et område, der bliver prioriteret i øjeblikket, kan det faktisk være en udfordring 
at finde ensomme at hjælpe. Et eksempel findes i Aalborg Kommune, hvor kommunen i begyndel-
sen 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. I artiklen svarer direktør i Ensommes Gamle Værn, Christine 
Swane, på mulige årsager.  
Link til hele artiklen her.  

Hvornår modtager medlemmer af ældreråd diæter og udgiftsgodtgørelse?:  
Et ældrerådsmedlem har kontaktet Danske Ældreråd for at få forklaret og uddybet reglerne for diæ-
ter og udgiftsgodtgørelse til ældrerådsmedlemmer. Ældrerådsmedlemmer har ret til diæter og ud-
giftsgodtgørelse efter de regler, der findes i lov om kommuners styrelse § 16 a, men reglerne admi-
nistreres meget forskelligt i landets kommuner. Danske Ældreråd opfordrer derfor medlemmer, der 
er i tvivl, til først at rejse eventuelle spørgsmål skriftligt over for den kommunale forvaltning.  
Link til hele artiklen her.   

Den brogede statistik og forebyggende hjemmebesøg:  
Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der træffer beslutninger om indhold, omfang 
og udførelse af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Det vil bl.a. sige, om der sendes ”dato-
brev” eller ”åbent brev” med tilbuddet. Med et ”dato-brev” får borgeren tilbudt en dato og et tids-
punkt for besøget, som den enkelte så kan takke ja eller nej til. Med et ”åbent brev” får borgeren 
oplysning om muligheden for et besøg, og skal her selv henvende sig, hvis han/hun ønsker besøg. 
De kommuner, der anvender ”dato-breve” til de forebyggende hjemmebesøg, har generelt en langt 
højere besøgsfrekvens end de kommuner, der benytter sig af ”åbne breve”. Det er en af forskellene 
mellem Ringkøbing-Skjern og Rebild kommune, hvor man henholdsvis sender åbne breve og dato-
breve - og det er en af de forskelle, der fortjener nysgerrighed og bevågenhed.  
Link til hele artiklen her.  

https://us3.list-manage.com/subscribe?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=42aa662cbf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/10/DAE-nyhedsbrev-7_final.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/10/DAE-nyhedsbrev-7_final.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/07/DAE-nyhedsbrev-5-2.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2018/12/DAE-nyhedsbrev-8_final.pdf


 

  

 

Hjemmeside  

På trods af, at megen kommunikation og information i dag foregår via sociale, digitale medier, hol-
der Danske Ældreråd fast i hjemmesiden www.danske-aeldreraad.dk. Hjemmesiden er organisationens 
ansigt udad til, hvor det er muligt at finde information om Danske Ældreråd og om ældrerådenes arbej-
de. Hjemmesiden er tillige vidensbank med materiale, der er af betydning for ældrerådenes virke og 
arbejdsfelt, herunder: 

 Materiale til og referat af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde, herunder Årsberetning 

 Referater fra bestyrelsens møder 

 Afgivne høringssvar på lovforslag, bekendtgørelser og vejledninger 

 Danske Ældreråds mærkesager 

 Sundhedsfaglige temaer 

 Inspirationspapirer, hvor ældrerådene kan hente inspiration til udformning af vedtægter, bud-
getter mv. 

 Nyhedsbreve, pressemeddelelser, undersøgelser m.m. 

Sundhedsfaglige temaer blev i 2018 lanceret som et nyt initiativ på hjemmesiden. Et sundhedsfagligt 
tema belyses fagligt, politisk og lovgivningsmæssigt for at inspirere ældrerådene. Under hvert tema fin-
des materiale og spørgsmål, som kan bruge til drøftelser i ældrerådet og materiale til spørgsmål rådet 
kan stille til forvaltning eller politikere. I beretningsåret er følgende temaer lagt ud eller udbygget på 
hjemmesiden: Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, sundhedshuse, en værdig død og 
værdighedsmilliarden. 

Opsummering over konferencer, temadage og andre begivenheder kan ses i skema bagerst  i beretnin-
gen. 
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” Om sundhedshuse kan du bl.a. læse:  

I dette tema tager vi ”sundhedshuse” op til overvejelse og oplyser om forskellige vinkler 
og aspekter vedr. sundhedshusene. Som borgere i Danmark skal vi nemlig til at vænne os 
til nye modeller og metoder i det danske sundhedsvæsen, hvor mange sygdomme og be-
handlinger nu skal varetages kommunalt, og den velkendte opdeling i primær- og sekun-
dær sundhedssektor vil ikke længere have samme betydning. Set i den sammenhæng er 
det derfor yderst relevant, at ældrerådene har kendskab til ”sundhedshusene” og får kend-
skab til, hvilke politikker der står bag sundhedshusenes tilblivelse, og hvilket formål og 
indsatsområde sundhedshusene har i ”det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  
Læs mere om TEMAer her . 

”Dans  

styrker 

hukommelsen” 

http://www.danske-aeldreraad.dk
https://danske-aeldreraad.dk/temaer/


 

  

 

 

 

Repræsentantskabet 

Repræsentantskabet er Danske Ældreråds højeste myndighed og består ved repræsentantskabsmødet 
i april 2019 af 201 stemmeberettigede repræsentanter. De enkelte ældre-/seniorråds antal stemmer 
afhænger af antallet af borgere i kommunen, der er fyldt 60 år. Danske Ældreråd har en 100% med-
lemstilslutning, idet ældreråd fra alle 98 kommuner er medlem. Det er positivt og giver organisationen 
vægt i samarbejder og dialoger. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøder er velbesøgte, og stort 
set alle ældreråd deltager både med stemmeberettigede og ikke stemmeberettigede repræsentanter. 

Bestyrelsens arbejde og sammensætning  

Repræsentantskabet vedtog på mødet i 2018 en vedtægtsændring, hvor den daværende handleplan 
blev erstattet af ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder” der fra dette år skal 
forelægges repræsentantskabet til vedtagelse. Bestyrelsen har gennem året arbejdet med dokumen-
tets emner og med de to mærkesager, som bestyrelsen har vedtaget. Se mærkesager under afsnit 1.  

Danske Ældreråds holdningspapir til aktuelle ældrepolitiske områder, se hele dokumentet her.  

Bestyrelsen har i beretningsperioden holdt fem møder (incl. et todages seminar).  Møderne holdes som 
heldagsmøder og fortrinsvis i Middelfart. Todages seminaret giver bestyrelsen mulighed for at dykke 
ned i strategiske og politiske problemstillinger. I 2018 blev bestyrelsens mærkesag omkring akutfunktio-
nen fastlagt, og bestyrelsen havde et oplæg om bestyrelsesarbejde og bestyrelsesansvar fra Center for 
Frivilligt Socialt Arbejde. På møderne behandler bestyrelsen dels henvendelser fra ældreråd og dels 
sager, der er sat på dagsorden af formandskab/bestyrelsesmedlemmer eller af sekretariat. Beslutnings-
referater sendes til formænd for ældreråd og lægges på Danske Ældreråds hjemmeside.  

En af bestyrelsens opgaver er at opbygge relationer til samarbejdspartnere. Eksempelvis er KL en helt 
central samarbejdspartner for Danske Ældreråd. I december 2018 var landsformand, næstformand 
samt sekretariatschef til møde med formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg Jette Skive, hvor em-
ner som samarbejdet generelt, afvikling af ældrerådsvalg og den kommunale akutfunktion blev drøftet. 
Som eksempel kan også nævnes, at landsformanden, i september 2018, deltog  i et præsentations- og 
dialogmøde om regeringens Sammenhængsreform.  

Bestyrelsen i Danske Ældreråd består af 10 medlemmer, der vælges for en toårig periode, samt den på 
repræsentantskabsmødet valgte landsformand. I foråret 2019 er der afholdt valg i organisationens 10 
valgkredse, ligesom der er formandsvalg på repræsentantskabsmødet.  

Afgående bestyrelsesmedlemmer er: 

 Jørgen Linnemann, valgkreds 1 

 Hans Erik Pedersen, valgkreds 4 

 Jørgen Larsen, valgkreds 6 

 Inger Zander, valgkreds 7 

 Inge Jacobsen, valgkreds 8 

Til bestyrelse genopstillede følgende kandidater der blev genvalgt:  

 Per Toft Mouritsen, valgkreds 2 

 Carl Aksel Kragh Sørensen, valgkreds 3 

 Mogens Rasmussen, valgkreds 5 

 Finn Kamper-Jørgensen, valgkreds 9 

 Kirsten Nissen, Valgkreds 10 

Følgende nye kandidater blev valgt ind i bestyrelsen:  

 Inger Møller Nielsen, valgkreds 1 

 Tommy Petersen, valgkreds 4 

 Flemming Tejmers, valgkreds 6 

 Steen-Kristian Eriksen, valgkreds 7 

 Flemming Eilstrup, valgkreds 8  
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https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/03/4-Danske-Ældreråds-holdning-til-aktuelle-ældrepolitiske-områder.pdf


 

  

 

Danske Ældreråd er af bestyrelsesmedlemmer repræsenteret i følgende fora: 

 Forum for Ældre- og Socialtandpleje v. Inger Andersen 

 Folkebevægelsen mod Ensomhed v. Inge Jacobsen, afløst af seniorkonsulent Marianne Lunds-
gaard 

 Forum for Underernæring v. Kirsten Nissen 

 Vega-projekter – livskvalitet på plejehjem v. Carl Aksel Kragh Sørensen 

 
Formandskabet 

Danske Ældreråds formandskab består af den på repræsentantskabsmødet valgte formand samt to 
næstformænd valgt af bestyrelsen for en toårig periode på det konstituerende møde. Formandskabet 
er ansvarlig for den daglige drift, for at forberede bestyrelsens møder i samarbejde med sekretariats-
chefen, for at besvare uopsættelige henvendelser, samt for at varetage repræsentative opgaver og 
give udtalelser til pressen. Formandskabet har holdt seks møder i perioden, og har derudover repræ-
senteret Danske Ældreråd på Folkemødet på Bornholm. Formandskabet er endvidere udpeget som 
valgudvalg til bestyrelsesvalget. 

Erik Stagsted valgte d. 27. februar 2019 at stoppe som formand, hvorefter Mogens Rasmussen over-
tog formandsposten, og der blev indkaldt stedfortræder for Mogens Rasmussen. Bestyrelsen konsti-
tuerede sig på det første møde derefter med Carl Aksel Kragh Sørensen som ny næstformand. 

Sekretariatet 

Danske Ældreråds sekretariat ligger i København, i bydelen Vanløse, tæt ved S-tog og Metro. Medar-
bejderne varetager sammen med bestyrelsen kontakten til ældreråd og til KL, ministerier og styrelser, 
Folketing, ældreorganisationer og andre samarbejdspartnere. Danske Ældreråds sekretariat råder 
over i alt 4½ årsværk fordelt på en sekretariatschef, fire konsulenter, en bogholder og en kursus- og 
medlemssekretær. Af de 4½ årsværk tilfalder godt 3½ årsværk Danske Ældreråds to finanslovsfinan-
sierede projekter og knap et årsværk tilfalder organisationen Danske Ældreråd. Danske Ældreråds 
sekretariat indgår med tre andre organisationer i hvad i daglig tale omtales som Fællessekretariatet. 

Året 2018-2019 har budt på store forandringer i sekretariatets medarbejderstab. Marianne Lunds-
gaard – sekretariatsleder gennem 20 år – ønskede at fratræde stillingen som sekretariatsleder og ind-
gik i foråret 2018 en senioraftale med formandskabet. Marianne Lundsgaard byttede pr. 1. september 
stillingen som sekretariatsleder med en stilling som seniorkonsulent på 30 timer. Trine Toftgaard 
Lund tiltrådte d. 1 september som sekretariatschef samtidig med, at ældrekonsulent Lise Sørensen 
kom tilbage fra to års orlov. Kursus- og medlemssekretær Jeanette Frandsen og kommunikationskon-
sulent Thomas Jensen har fået nye stillinger, hvilket betyder to nye ansættelser i sekretariatet. De to 
nyansatte er kursus- og medlemssekretær Nina Skjøtt Christiansen og kommunikationskonsulent 
Morten Larsen.  

Sekretariatets medarbejdere er pr. 31. marts 2019: 

 Trine Toftgaard Lund, sekretariatschef, 37 timer pr. uge 

 Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent, 30 timer pr. uge 

 Lise Sørensen, ældrekonsulent, 30 timer pr. uge 

 Lisbeth Grøndahl, sundhedskonsulent, 30 timer pr. uge 

 Morten Larsen, kommunikationskonsulent, 37 timer pr. uge, (start medio april) 

 Maj-Britt Lempel, bogholder, 20 timer pr. uge 

 Nina Skjøtt Christiansen, medlems- og kursussekretær, 25 timer pr. uge 
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Danske Ældreråds finansiering 

Medlemskontingenter 

Danske Ældreråds økonomi består af medlemskontingenter, to finanslovsbevillinger og refusioner fra 
de ovennævnte tre landsorganisationer. Medlemskontingenter, der i 2018 udgjorde kr. 717.529, skal 
dække bestyrelsens direkte udgifter, dele af administrationsudgifterne samt medarbejdertimer til betje-
ning af bestyrelse, formandskab og organisation – herunder repræsentantskabsmøde, politisk arbejde 
og lobbyvirksomhed. 

To varige finanslovsbevillinger 

Danske Ældreråd har siden 2015 haft en årlig varig finanslovsbevilling på en million kroner. Bevillingen 
er givet til uddannelse, rådgivning, videns- og nyhedsformidling og netværksdannelse for Danske Æl-
dreråds 98 medlemmer. Bevillingen er opnået på bagrund af en projektansøgning med titlen: 
”Uddannelse, rådgivning og netværk for ældreråd”, og der skal hvert år udarbejdes planer og afrappor-
teres til Sundheds- og Ældreministeriet. Det er med baggrund i ovennævnte finanslovsbevilling, samt 
med baggrund i Danske Ældreråds formålsparagraf om at styrke og videreudvikle rådene i deres loka-
le virke, at sekretariatet arbejder med uddannelse, rådgivning, videns- og nyhedsformidling og informa-
tionsindsamling. Opgaven løftes gennem konferencer, temadage, nyhedsformidling, hjemmeside og 
telefonisk/mailbaseret rådgivning. Finanslovsbevillingen dækker godt 1½ årsværk. 

Ved satspuljeforhandlingen i 2016 enedes satspuljeordførerne om at styrke Danske Ældreråd med 
yderligere en million kr. årligt. Bevillingen er givet som et varigt finanslovstilskud til projektet: Det nære 
sundhedsvæsen – en ny opgave for ældreråd i kommuner og regioner. Bevillingen blev opnået på bag-
grund af en projektansøgning og givet med det formål at støtte ældreråd i at agere som kompetent 
samarbejdspartner, i de kommende års udvikling af det nære sundhedsvæsen. Bevillingen har først og 
fremmest givet sekretariatet større muligheder for at klæde ældreråd bedre på til at indgå i dialog med 
politikere og borgere om mange nye sundhedsfaglige og -politiske indsatsområder.  
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Sekretariatet har gennem årene udviklet sig til et Fællessekretariat for fire landsorganisationer med 
Danske Ældreråd som den største organisation. De øvrige tre organisationer er: DemensKoordinatorer 
i DanmarK (DKDK), Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemme-
besøg (SUFO) og Dansk Gerontologisk Selskab (DGS). 

Flere af Fællessekretariatets medarbejdere arbejder både for Danske Ældreråd og for de øvrige tre 
organisationer i Fællessekretariatet. Arbejdet består i faglig bistand, såsom overvågning af fagområ-
det, betjening af organisationens bestyrelse, tilrettelæggelse af Årskurser, generalforsamlinger, ny-
hedsbreve, deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper, konferencerapporter m.m. samt i administrativ bi-
stand fx opkrævning af medlemskontingenter, kursusgebyrer og regnskabsføring. Sekretariatsbetjenin-
gen af ovenstående tre organisationer giver sekretariatets medarbejdere øget faglig viden på væsentli-
ge områder (demens, forebyggelse og sundhedsfremme), viden som også gavner Danske Ældreråd. 
De tre øvrige organisationer råder over tilsammen 1,1 årsværk.  

 

 

 

 

 

 

 

Logoer fra de tre øvrige organisationer i fællessekretariatet. Fra venstre mod højre: DKDK, SUFO og DGS 

Struktur  



 

   

23 Bevillingen har dernæst styrket sekretariatets mulighed for at påvirke den nationale dagsorden 
på sundheds- og forebyggelsesområdet eksempelvis ift. initiativer gennem Værdighedsmilliar-
den, Demenshandlingsplanen 2025, Akutfunktion i kommunerne og Handleplan for Den Ældre 
Medicinske Patient – ikke mindst gennem deltagelse i følge- og arbejdsgrupper i relevante mini-
sterier og styrelser. Bevillingen giver sekretariatet mulighed for at skabe mere synlighed omkring 
nye og/eller udfordrende sundhedspolitiske problemstillinger af betydning for ældrerådenes ar-
bejde. Finanslovsbevillingen har knap to årsværk. 

Danske Ældreråd har i regnskabsåret 2018 modtaget direkte lønrefusion på kr. 632.651 fra de øvrige 
tre organisationer i Fællesekretariatet. Derudover refusion til husleje og administrationsomkostninger. 

Resultat 2018 

Danske Ældreråds regnskab for 2018 (Årsrapporten) viser et lidt bedre resultat (minus kr. 35.008) end 
budgetteret (minus kr. 84.145), men dog et resultat med røde tal. At resultatet ikke viser sorte tal på 
bundlinjen skyldes især finansielle poster. Året 2018 har været et svært år for det finansielle marked, 
og der har været et kurstab på Danske Ældreråds formue. Uden dette kurstab havde tallet på bundlin-
jen været sort. Regnskabet viser et bedre resultat på temadage og konferencer end budgetteret, mens 
sekretariatsomkostninger er lidt højere end budgetteret. Dette skyldes især udgifter til GDPR-
(databeskyttelsesforordningen), herunder sikring af It-systemer, samt nyt telefonanlæg. Regnskab for 
året 2018 afsluttes med et underskud på kr. 35.008.   



 

  

 

Danske Ældreråd blev stiftet 21. januar 1999 og holdt første ordinære repræsentantskabsmøde i au-
gust 1999. Repræsentantskabsmødet den 29. april er således det 20. repræsentantskabsmøde i Dan-
ske Ældreråds historie. En historie der også afspejler de mange forandringer, der er sket i velfærds-
samfundet – herunder kommunalreformen i 2007. En anden stor reform er i støbeskeen –  en ny sund-
hedsreform. Der er fortsat spændende udfordringer i arbejdet i ældre-/seniorrådene. Uanset hvordan 
man vender og drejer det, er der brug for nytænkning af velfærdssamfundets ydelser, hvis et højt ser-
viceniveau skal opretholdes.  

Den velfærdsmodel, vi har set udfoldet gennem de seneste år, bygger på større inddragelse af borge-
re, private virksomheder og frivillige. Men modellen er præget af stram økonomisk styring og svære 
prioriteringer. Et pejlemærke for os som ældreråd er, at velfærdssamfundet nu og i fremtiden skal give 
os borgere en fundamental tryghed, sikkerhed og indflydelse.  

Vores udfordring som ældreråd er blandt andet:  

 At forholde os til de udspil, der kommer på banen, også selv om det betyder omprioriteringer eller 
nedskæringer 

 At påvirke ældrepolitikken gennem forslag og høringer og at gå i dialog med borgerne som deres fol-
kevalgte talerør. 

 At følge forandringerne på sundheds- og socialområdet og de opgaver der tilføres kommunerne og 
hvilken betydning det har for ældre mennesker 

 At følge hvad udbredelse af velfærdsteknologi betyder for borgere, for personale og for samfundsøko-
nomien 

 At være opmærksom på, hvordan digitaliseringsstrategien gennemføres i stat, regioner og kommuner, 
og at borgeres retssikkerhed og systemets tilgængelighed sikres i processen 

 At være opmærksomme på, om nye grupper af ældre borgere er særlig sårbare og have øje for deres 
vilkår. 

 At følge og påvirke indsatsen mod ulighed i sundhed, samt være opmærksom på udkantsproblematik-
ker og mod andre forhold der kan skabe ulighed eller marginalisering af ældre. 

På repræsentantskabsmødet den 29. april lægger bestyrelsen en samling ældrepolitiske holdninger 
frem til drøftelse. Holdninger som den nuværende bestyrelse har arbejdet med. Repræsentantskabet 
skal også på mødet vælge en ny formand for Danske Ældreråd blandt de tre kandidater, der stiller op. 
Valgene i Danske Ældreråds 10 valgkredse i foråret betyder, at den kommende bestyrelse består af 
fem nyvalgte medlemmer, mens 5 medlemmer er genvalgte. Det er således en ny bestyrelse og en ny-
valgt landsformand, der skal give retning for bestyrelsens arbejde de kommende år.  

Danske Ældreråd har to kerneopgaver: At varetage ældreråds interesser over for beslutningstagere og 
at styrke og videreudvikle ældreråd i deres lokale virke. Bestyrelsen varetager især den første kerneop-
gave gennem møder med beslutningstagere og samarbejdspartnere, ved afgivelse af høringssvar på 
lovforslag, i bestyrelsens udvælgelse af mærkesager og ved at gå i pressen med udtalelser og nyhe-
der. Sekretariatets medarbejdere varetager gennem Danske Ældreråds to finanslovsbevillinger den 
anden kerneopgave. 

24 7. Det kommende år  



 

  

 

En stærk landsorganisation er vigtig i en tid, hvor borgerne oplever, at omsorg og pleje er under 
pres i ældreplejen og i sundhedsvæsenet, at digitalisering og velfærdsteknologi ikke altid indføres 
med øje for borgernes behov, og hvor det nogle gange synes at være langt fra de flotte ord i værdig-
hedspolitikkerne til den virkelighed, som ældre borgere møder. En stærk landsorganisation er også 
vigtig i en tid, hvor opgaver flyttes fra region til kommuner og dermed giver os mulighed for at påvirke 
kommunalpolitikere og forvaltning på flere områder. En stærk landsorganisation er ikke mindst vigtig i 
en tid, hvor politikere og forvaltning arbejder med borgerinddragelse på nye måder. Vi skal inspirere 
hinanden og være parate til at gå nye veje. Ikke mindst derfor er det vigtigt at stå sammen og værne 
om de positive vilkår, vi som ældreråd har opnået, dels gennem lovgivningen, dels i det daglige samar-
bejde med politikere og forvaltning. 

Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere valgt til bestyrelsen for perio-
den maj 2019 - efter repræsentantskabsmøde 2021 
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Bestyrelsesmedlem 

 

Stedfortrædere 

Inger Møller Nielsen, Brønderslev Erik Jensen, Mariagerfjord 

  

Per Toft Mouritsen, Skive Iver Poulsen, Ringkøbing-Skjern 

  

Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus 1. Per Boysen, Randers 

2. Rita Stokholm, Syddjurs 

Tommy Petersen, Esbjerg 1. Svend Egon Christensen, Vejle 

2. Connie Axel, Vejle 

Mogens Rasmussen, Middelfart 1. Evy H. Nielsen, Assens 

2. Ebbe Hajslund, Nyborg 

Flemming Tejmers, Vordingborg 1.  Conny Mølbach Krogh, Guldborgsund 

2.  Birgit Jørgensen, Slagelse. 

Steen-Kristian Eriksen, Holbæk 1. Marianne Lund, Roskilde 

2. Frank Taarup, Køge 

Flemming Eilstrup, Brøndby Preben Riel, Rødovre 

  

Finn Kamper-Jørgensen, Fredens-
borg 

  

Jørn Gettermann, Lyngby-Taarbæk 

Kirsten Nissen, København 1. Hanne Simonsen, København 

2. Peter Frahm, Frederiksberg 



 

  

 

 26 8. Opsummeret liste over udadvendte aktiviteter; konferencer m.v. 

 
7. maj 2018   Repræsentantskabsmøde  
8. maj 2018   Konference om ”En værdig ældrepleje?” 
 
14. – 16. juni 2018  Folkemøde 
 
21. juni 2018   Dialogmøder med ældreminister Thyra Frank, Sjælland 
25. juni 2018  Dialogmøder med ældreminister Thyra Frank, Syddanmark 
16. august 2018   Dialogmøder med ældreminister Thyra Frank, Nordjylland 
24. august 2018  Dialogmøder med ældreminister Thyra Frank, Midtjylland 
27. august 2018  Dialogmøder med ældreminister Thyra Frank, Hovedstaden 
 
24. september 2018  Temadag, Region Hovedstaden, Snekkersten  
25. september 2018  Temadag, Region Sjælland, Køge  
26. september 2018 Temadag, Region Syddanmark, Faaborg  
2. oktober 2018  Temadag, Region Midtjylland, Brædstrup  
3. oktober 2018  Temadag, Region Nordjylland, Aalborg  
 
15. november 2018  Konference om ”Det nære sundhedsvæsen” 
 
31. jan. & 5. feb. 2019 Fokusgruppeinterviews med ældrerådsformænd (øst og vest) 
 
26. februar 2019  Temadag, Region Sjælland, Køge  
27. februar 2019  Temadag, Region Syd, Middelfart 
28. februar 2019  Temadag, Region Midt, Viborg 
5. marts 2019  Temadag, Region Nordjylland, Aalborg 
7. marts 2019  Temadag, Region Hovedstaden, Allerød  

 
 

 

 


