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Debatlyst og stort engagement. Det var kendeteg-

nede for Danske Ældreråds velbesøgte repræsen-

tantskabsmøde og ældrepolitiske konference den 

29. og 30 april på Hotel Nyborg Strand.  

En stor tak til alle 500 deltagere, til afgående be-

styrelsesmedlemmer og til alle de ældrerådsmed-

lemmer, der til daglig lægger tid og kræfter i at for-

bedre forholdende for landets ældre.  

Og der er nok at tage fat på. Kommunerne er øko-

nomisk pressede og i de kommende år bliver der 

flere ældre, som har behov for hjælp. De service-

forringelser vi i dag oplever på ældreområdet, bli-

ver kun værre, hvis ikke der gøres noget.  

Flere penge til ældreområdet 

”Grænsen er nået for forringelser”, lød derfor over-

skriften i den fælles udtalelse, som blev vedtaget 

på repræsentantskabsmødet.  

I udtalelsen opfordrede et enigt repræsentantskab 

til, at et kommende Folketing tilfører flere midler til 

kommunerne, så ældre med behov for hjælp kan 

leve et anstændig og værdigt liv.  

Jeg er derfor glad for at se, at flere partier i forbin-

delse med det aktuelle folketingsvalg lover flere 

penge til ældreområdet, og at man fra både rød og 

blå blok tilkendegiver, at man vil lade udgifterne til 

ældre stige proportionalt med, at antallet af ældre 

stiger. 

Hos Danske Ældreråd vil vi holde folketingspoliti-

kerne fast på disse velfærdsløfter, ligesom de lo-

kale ældreråd til daglig arbejder på at holde kom-

munalpolitikerne fast på deres.  

Vi vil også opfordre til, at I ude i de enkelte ældre-

råd spørger ind til, hvordan jeres kommune demo-

grafiregulerer budgetterne. Det er Danske Ældre-

råds opfattelse, at kommunerne anvender vidt for-

skellige modeller, og at det derfor er vigtigt at væ-

re ekstra opmærksom på, om den demografiregu-

lerede budgetlægning reflekterer sammensætnin-

gen af ældre i kommunen. 

 

Samarbejde har høj prioritet 

På repræsentantskabsmødet var der også valg 

om formandsposten. Jeg er glad for den tillid, der 

blev vist mig, og vil gøre midt yderste for at leve 

op til den. Blandt andet vil jeg sammen med besty-

relsen og sekretariatet arbejde for, at alle ældreråd 

på kryds og tværs kan inspirere hinanden med go-

de ideer og erfaringer.  

Som led i det arbejde gennemfører Danske Ældre-

råd i juni en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 

ældrerådsformænd. Formålet er at få afdækket 

ældrerådenes arbejdsbetingelser og undersøge 

om der er nogle problematikker, som Danske Æld-

reråd skal arbejde videre med på landsplan.  

Men det er ikke kun vigtigt for Danske Ældreråd, 

at der er et godt samarbejde og fælles fodslag på 

tværs af landets ældreråd. Det er også vigtigt, at 

der et godt samarbejde med andre organisationer. 

Og det er der heldigvis. Danske Ældreråd får man-

ge positive henvendelser fra organisationer, der vil 

samarbejde. 

Et eksempel på det er årets Folkemøde på Born-

holm den 13. – 16. juni, hvor Danske Ældreråd har 

en plads i menneskerettighedsteltet, og blandt an-

det skal diskutere skærmbesøg i hjemmeplejen. 

Dagen efter er der fælles-arrangement med Høj-

skolerne under konceptet ”Spis, Syng og Snak” på 

tværs af generationer. Desuden deltager vi i pa-

neldebat med Danske Seniorer om værdihed i 

ældreplejen. Håber de af jer, der deltager på Fol-

kemødet har lyst til at kigge forbi.  

Læs mere om arrangementerne her i nyhedsbre-

vet. 

 

Mogens Rasmussen 

Formand 

Politikerne skal holdes fast  
på deres velfærdsløfter 
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Ældrerådene i Danmark vedtog på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 29. april en fælles 

udtalelse, der advarer mod, at serviceforringelser i flere og flere kommuner betyder, at svage ældre ikke 

får den hjælp, de behøver for at kunne leve et anstændigt og værdigt liv. Side 8. 
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”Udfordringen på hele ældreområdet er økonomi og rekruttering 

af medarbejdere. Ingen tvivl om, at der skal tilføres flere økono-

miske midler til området i langt de fleste kommuner grundet den 

demografiske vækst af ældre borgere.” 

 

Inger Møller Nielsen, nyvalgt næstformand, Danske Ældreråd, side 10 

FNs Ældredag 

I år fokuserer temaet på, 

hvordan man håndterer og 

forhindrer, at uligheden bliver 

alt for stor. Temaet tager af-

sæt i FNs 10. Verdensmål  

”Mindre Ulighed”. Side 18. 

 

 



4 

 

Nyhedsbrev 3 2019 

 

Stor debatlyst på årets  
repræsentantskabsmøde 
En fyldt konferencesal på Hotel Nyborg Strand var rammen for Danske Ældreråds 

årlige repræsentantskabsmøde. De flere end 500 deltagere skulle i løbet af dagen 

blandt andet vælge ny formand, stemme om en fælles udtalelse, beslutte om ved-

tægterne skulle ændres og debattere årsberetningen.  

Men inden repræsentantskabsmødet gik i gang, var der oplæg ved historiker Henrik Jen-

sen.  

Under overskriften ”Etiske valg og ordentlighed i et moderne demokrati – sprog og om-

gangsformer” opfordrede han til, at det moderne menneske tager sig selv i nakken og 

genindfører normer og dyder som gode manerer, høflighed, autoritet og dannelse.  

Det fælles perspektiv i samfundet er nemlig blevet svækket, lød det fra Henrik Jensen. I 

dag er enhver sin egen lykkes smed, på godt og ondt. Men der må herske en vis orden 

ud fra en betragtning om, at det giver mest mulig frihed for alle.  

Det er nemlig en fejltagelse at fremture i forhold til sin egen frihed, da det ene menne-

skes frihed er det andet menneskes u-frihed. Hvis samfundet skal fungere bedst muligt, 

er der derfor brug for ordentlige mennesker, lød det fra Henrik Jensen.  

For eksempel mener Henrik Jensen, at det var et selvmål af rang, da vi for 50 år siden 

afskaffede omgangsformerne ud fra en forestilling om, at vi dermed ville få et tættere for-

hold til hinanden. Faktum er, at det virker modsat: Når man er usikker på omgangsfor-

men, bliver man nærmere mere hæmmet i omgangen med hinanden. 

Vi mangler derfor en platform for udvikling af social empati – her kan forøget fokus på 

nationalstaten bidrage. Den skal re-aktualiseres, så vi alle her indenfor kan opdrages til 

at anerkende andre menneskers legitime behov, og til at forstå, at vi måske er uenige, 

men trækker på samme hammel. Henrik Jensen foreslog, at der indføres en social vær-

nepligt for unge mennesker som en slags demokratisk dannelsesprojekt. 

 

Læs et længere resume af Henrik Jensens oplæg på vores hjemmeside  

 

 

 

”Vi mangler en platform for udvikling af social empati” 

Historiker Henrik Jensen 

 

 

 

 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/05/Tale-ved-historiker-og-forfatter-Henrik-Jensen.pdf
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Vigtige drøftelser  

 

Efter Henrik Jensen oplæg var det blevet tid til repræsentantskabsmødet.  

Det blev indledt med en gennemgang og drøftelse af årsberetningen.  

Læs den mundtlige beretning her  

Læs referat af Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019 her 

 

Blandt de mange emner, der blev diskuteret var pårørendes udgifter til ophold på pati-

enthoteller, kommunernes økonomi, økonomisk pressede ældreråd, synlighed, fritagelse 

fra digital post og hvordan man sikrer, at plejehjem er parate til at modtage etniske mino-

riteter.  

Ros fra salen var der også til Danske Ældreråds arbejde for at afskaffe egenbetalingen 

på kommunale akutpladser.  

En taler opfordrede Danske Ældreråd til fortsat at være opmærksom på området, da hun 

oplever, at ikke alle kommuner har forstået de nye regler, og betalingen derfor i praksis 

ikke er afskaffet. Mogens Rasmussen fra Danske Ældreråd svarede, at implementerin-

gen af de nye regler er en oplagt sag for det enkelte ældreråd at tage op lokalt. 

Klippekort til plejehjemsbeboere var også et emne, der blev taget op.  

En taler fortalte, at i vedkommendes kommune er der ikke længere tilbud til plejehjems-

beboere om klippekort. En hurtig håndsoprækning i salen indikerede dog, at de fleste 

kommuner har videreført ordningen, hvilket nogenlunde svarer til en opgørelse fra KL til 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg som viser, at 81 af 93 kommuner, der har sva-

ret i rundspørgen, viderefører klippekortsordningen i 2019.  

Læs KLs opgørelse til Folketingets Sundheds– og Ældreudvalg 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/05/Mundtlig-beretning-til-hjemmesiden.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/05/Referat-af-Danske-%C3%86ldrer%C3%A5ds-repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-2019-godkendt-TIL-HJEMMESIDEN.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/75/svar/1546974/1999365.pdf
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Skarp udtalelse vedtaget 

På dagen vedtog et enigt repræsentant også en fælles udtalelse, der stiller skarpt på de 

serviceforringelser, som ældrerådene har oplevet i flere kommuner de seneste år. Ser-

viceforringelser, som nogle steder betyder, at de svageste ældre ikke har mulighed for at 

leve et værdigt og anstændigt liv.  

I udtalelsen opfordrer repræsentantskabet til, at der fra et kommende Folketing tilføres 

de nødvendige midler, så alle kommuner kan levere en tryg og værdig pleje til ældre. 

Desuden opfordres der til, at kommunerne bruger demografiregulerede budgetter. Et 

enigt repræsentantskab vedtog udtalelsen.  

Udtalelsen kan læses på side 8. 

Holdninger til ældrepolitik 

I forlængelse af udtalelsen blev dokumentet ”Danske Ældreråds holdning til aktuelle æl-

drepolitiske områder” vedtaget. I dokumentet kan man finde Danske Ældreråds holdnin-

ger under fire temaer: ”Forebyggende tiltag”, ”Pleje og omsorg,” Teknologi og digitalise-

ring” og ”Samspil mellem kommuner og region”.  

Læs holdningspapiret her 

Tilføjelser til vedtægterne 

Et overvældende flertal stemte for bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, der giver 

taleret til ældrerådsmedlemmer, som overværer repræsentantskabsmødet uden stem-

meret.  

Desuden var der opbakning til en tilføjelse til Danske Ældreråds formålsparagraf, så 

Danske Ældreråd nu også har som formål, ”at arbejde for en ældrepolitik, der bidrager 

til, at alle ældre kan få et godt liv.” Det er nu op til den nyvalgte bestyrelse i Danske Æld-

reråd at beslutte, hvordan der skal arbejdes videre inden for rammerne af den ændrede 

formålsparagraf.  

Stærke formandskandidater  

Tre yderst kompetente kandidater stillede op til formandsposten: Jørn Gettermann, ind-

stillet af Lyngby-Taarbæk Seniorråd - Mogens Rasmussen, indstillet af Middelfart Ældre-

råd – og Per Boysen, indstillet af Randers Ældreråd.  

Hver kandidat holdt en kort valgtale, hvorefter salen havde mulighed for at stille spørgs-

mål til kandidaterne. 

Den endelige afstemning endte med, at Mogens Rasmussen blev valgt som formand. 

Han takkede for opbakningen.  

https://danske-aeldreraad.dk/holdninger/
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Per Boysen takkede alle, der stemte på ham ved formandsvalget. Han gratulerede Mo-

gens Rasmussen med valget og lovede fuld opbakning fra Randers Ældreråd. Jørn 

Gettermann gratulerede ligeledes Mogens Rasmussen og takkede ham og Per Boysen 

for kampen. 

Mogens Rasmussen takkede herefter den afgående bestyrelse, og medlemmerne, 

som udtrådte under applaus fra salen. Herefter blev de nyvalgte og genvalgte bestyrel-

sesmedlemmer præsenteret på scenen. 

 
Læs om den nye bestyrelse på side 10. 

De tre formandskandidater. Fra venstre på billedet er det Per Boysen, Mogens Ras-

mussen og Jørn Gettermann. 

 

 Materiale fra Danske Ældreråds  

 ældrepolitiske konference 

 

 Danske Ældreråds ældrepolitiske konference 

 2019 fandt sted dagen efter repræsentant-

 skabsmødet.  

 Læs konferencerapporten her 

 

 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/05/KONFERENCERAPPPORT-2019-NYBORG-STRAND.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/05/KONFERENCERAPPPORT-2019-NYBORG-STRAND.pdf
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Danmarks ældreråd vedtog på repræsentantskabsmøde den 29. april en fælles udtalelse, 

der advarer mod, at serviceforringelser i flere og flere kommuner betyder, at svage ældre 

ikke får den hjælp, de behøver for at kunne leve et anstændigt og værdigt liv.  

 

Fælles udtalelse: 

Grænsen er nået for forringelser   

Danske Ældreråd oplever, at flere kommuner er pressede på økonomien, og at der sker 

serviceforringelser på ældreområdet i flere og flere kommuner. Vi har i ældrerådene set 

eksempler på kommunale serviceniveauer, som ikke giver ældre med behov for hjælp 

mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv. Det er en trussel mod kernevelfærden i 

vores samfund.   

Danske Ældreråd mener, at grænsen for forringelser på ældreområdet er nået. Repræ-

sentantskabet opfordrer derfor til, at der fra et kommende Folketing tilføres de nødvendi-

ge midler, så alle kommuner kan levere en tryg og værdig pleje til ældre.  

Danske Ældreråd har noteret sig, at flere partier frem mod valget til Folketinget er parate 

til at afsætte flere midler til sundhed og pleje i kommunerne. Danske Ældreråd vil efter 

valget holde partierne op på deres løfter på samme måde, som ældrerådene hver dag 

holder kommunalpolitikerne op på deres valgløfter.  

I de kommende år bliver der flere ældre, som får brug for pleje og behandling, og som 

skal sikres en god og tryg alderdom. Antallet af 80+ årige forventes at stige med 87.000 

personer frem mod 2025. En stigning på 34 procent, som skønnes at medføre ekstraud-

gifter til sundhed og pleje på 12,5 milliarder kroner frem mod 2025 ifølge en ny analyse fra 

Momentum.   

Danske Ældreråd opfordrer til, at alle kommuner demografiregulerer deres budgetter, så 

de følger udviklingen i antallet af ældre og afspejler de ældres behov. Det skal være syn-

ligt for de kommunale politikere, hvad det koster at levere pleje og omsorg til det stigende 

antal ældre.   

Den enkelte kommunalbestyrelse er ansvarlig for at afsætte tilstrækkelige midler til pleje 

og omsorg til ældre borgere, der har behov for hjælp. I ældrerådene gør vi vores yderste 

for at holde dem op på det, men vi oplever også, at flere kommuner er pressede økono-

misk.  

 

Vedtaget på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 29. april 2019. 
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Ældrerådenes Hæderspris  

 

I forlængelse af repræsentantskabsmødet uddelte 

Ældrerådene deres Hæderspris, som i år gik til di-

rektør og forskningsleder i Fonden Ensomme 

Gamles Værn Christine E. Swane.  

 

Hun fik prisen for sit mangeårige virke som skarp 

fortaler for de mest skrøbelige og udsatte ældre 

borgere. 

 

Sætter ældre på dagsordenen 

I over 30 år har Christine formået at sætte ældre 

på den forskningsmæssige og politiske dagsorden. 

Først som leder af Gerontologisk Institut, efterføl-

gende som leder af Videnscenter på Ældreområdet og siden 2006 som direktør og forsk-

ningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn. 

 

I begrundelsen for tildelingen af prisen lød det blandt andet, at Christine igennem sit ar-

bejde skaber og formidler indsigt i gamle menneskers eget syn på hverdagen og det at 

blive gammel, ikke mindst når det handler om emner som ensomhed og det sociale liv i 

alderdommen, social udsathed, ældre indvandrere og flygtninge og livet med demens. 

Hun beskæftiger sig desuden med, hvordan familie og fagfolk involverer sig i svækkede, 

gamle menneskers hverdagsliv – og med de forestillinger om alderdommen, der findes i 

samfundet. 

 

Christine E. Swane er født i 1960, uddannet mag.art. i kultursociologi og har en ph.d.-

grad i folkloristik fra Københavns Universitet. Hun er medlem af en række ekspertudvalg 

og af bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab. 

 

– Fordi jeg altid har været optaget af ældre menneskers perspektiver og vilkårene for det 

at blive gammel, betyder det meget for mig, at det netop er ældre selv, der har valgt, jeg 

skulle have hædersprisen, sagde Christine E. Swane.  

 

Om Ældrerådenes Hæderspris 

Prisen uddeles årligt til én eller flere personer/organisationer der har synliggjort, at ældre 

har ressourcer til brug for lokalsamfundet, lokalt eller nationalt, har fremmet brugerind-

dragelsen lokalt eller nationalt eller har fremmet tanken om ældreråd lokalt eller i forhold 

til lovgivningen. 

 

Prisen er indstiftet af Danske Ældreråd. De 98 kommunale ældreråd indstiller kandidater, 

og bestyrelsen i Danske Ældreråd udnævner prismodtageren. Det er 13. gang at Dan-

ske Ældreråd uddeler prisen. Blandt de tidligere prisvindere finder man blandt andre so-

cialrådgiver Hanne Reintoft, tidligere formand for Etisk Råd Jakob Birkler og Bent Han-

sen, tidligere formand for Danske Regioner. 
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Ny bestyrelse i Danske Ældreråd 
 

Danske Ældreråd valgte den 29. april Mogens Rasmussen som ny formand. Den 

14. maj konstituerede bestyrelsen sig med to nye næstformænd. I alt er der fem 

nye bestyrelsesmedlemmer.  

Kirsten Nissen, formand for Københavns Kommunes Ældreråd og Inger Møller Nielsen, 

formand for Brønderslev Kommunes Ældreråd, blev valgt som næstformænd i Danske 

Ældreråds bestyrelse.   

Kirsten Nissen, København, næstformand 

Kirsten Nissen har været formand for Københavns Kommunes 

Ældreråd siden 2015 og har siddet i Danske Ældreråds bestyrel-

se i flere år.  

Tidligere har Kirsten Nissen været forbundsformand for Social-

pædagogernes Landsforbund og medlem af LO´s Daglige Ledel-

se.  

 

Hertil har hun erfaring fra en række bestyrelsesposter i blandet andet PKA, KTO, ATP, 

LD og Nationalbanken. Som næstformand i Danske Ældreråd vil Kirsten Nissen have fo-

kus på at styrke Danske Ældreråd som stærk landsorganisation.  

- Der skal skabes en positiv energi omkring det store arbejde, der foregår i ældrerådene. 

Vi skal komme med de rigtige forslag og eksempler, ligesom vi skal pege på problemer-

ne. Blandt andet går jeg meget op i at advare mod den glidende forringelse af kernevel-

færden, der foregår i disse år, siger Kirsten Nissen, næstformand, Danske Ældreråd. 

 

Inger Møller Nielsen, Brønderslev, næstformand  

Inger Møller Nielsen er tidligere direktør for DGI Nordjylland gen-

nem 35 år, og har været formand for Brønderslev Kommunes 

Ældreråd siden 2017.  

Her har hun haft fokus på de overordnede målsætninger på æld-

reområdet som en velfungerende akutfunktion, værdighed i æld-

replejen, et aktivt seniorliv og optimale sagsbehandlingstider.  

 

Inger er nyvalgt til Danske Ældreråds bestyrelse og som næstformand vil hun blandt an-

det arbejde for, at kommunerne tilføres flere midler. 

- Udfordringen på hele ældreområdet er økonomi og rekruttering af medarbejdere. Ingen 

tvivl om, at der skal tilføres flere økonomiske midler til området i langt de fleste kommu-

ner grundet den demografiske vækst af ældre borgere. Det er og bliver et område Dan-

ske Ældreråd sammen med andre organisationer og de lokale ældreråd i kommunerne, 

skal være med til at sætte på dagsordenen, fortæller den nytiltrådte næstformand, Inger 

Møller Nielsen. 
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Nye bestyrelsesmedlemmer 

På dagen kunne Danske Ældreråds formand, Mogens Rasmussen også byde velkom-

men til fem nye bestyrelsesmedlemmer, som ud over Inger Møller Nielsen, er Tommy 

Petersen, medlem af Ældrerådet i Esbjerg Kommune - Flemming Tejmers medlem af 

Seniorrådet i Vordingborg Kommune - Flemming Eilstrup medlem af Seniorrådet i 

Brøndby Kommune - og Evy Hejberg Nielsen medlem af Ældrerådet i Assens Kommune. 

 

Med de nye bestyrelsesmedlemmer ser Danske Ældreråds bestyrelse sådan ud: 

Mogens Rasmussen, Middelfart, formand 

Kirsten Nissen, København, næstformand 

Inger Møller Nielsen, Brønderslev, næstformand 

Per Toft Mouritsen, Skive 

Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus 

Tommy Petersen, Esbjerg  

Evy H. Nielsen, Assens 

Flemming Tejmers, Vordingborg 

Steen-Kristian Eriksen, Holbæk 

Flemming Eilstrup, Brøndby 

Finn Kamper-Jørgensen, Fredensborg 

Anker Andersen, Regionsældrerådenes observatør  

På Danske Ældreråds hjemmeside kan du læse, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer har fokus på. 

https://danske-aeldreraad.dk/mod-bestyrelsesmedlemmerne/
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Danske Ældreråd på Folkemødet 2019 
Danske Ældreråd er med til Folkemødet den 13. til 15. juni på Bornholm. Det er en 

god mulighed for Danske Ældreråd for at debattere ældrepolitik og tale med politi-

kere og samarbejdspartnere på området.  

 

Danske Ældreråd deltager blandt andet i følgende arrangementer: 

 

Syng, spis og snak – generationsmøde 

Kom og vær med, når Danske Ældreråd 

sammen med Højskolerne inviterer unge 

og ældre til fællessang, fællesspisning og 

en god samtale. På Folkemødet er alle in-

viteret til at synge med, og Danske Ældre-

råd håber at se så mange ældrerådsmed-

lemmer som muligt til en festlig aften. Mød 

formand Mogens Rasmussen og næstfor-

mand Inger Møller Nielsen fra Danske 

Ældreråd samt pianist Rasmus Skov Bor-

ring fra Højskolerne, som akkompagnerer fællessangene. 
 
Det sker: Fredag den 14. juni kl. 18.00-19.00 i Højskolernes Folkekøkken. 

 

Skærmbesøg – en trussel eller fordel i hjemmeplejen? 

Tag del i debatten, når Danske Ældreråd spørger, hvilke konsekvenser det har, at flere 

kommuner erstatter besøg hos ældre borgere med skærmbesøg. 

 

Flere og flere kommuner afprøver forsøg med skærmbesøg i ældreplejen, hvor ældre 

borgere via skærmen hjælpes med indtagelse af mad og drikke, medicinadministration 

eller modtager et tryghedsbesøg. Der er delte meninger om det virtuelle besøg.  

Danske Ældreråd er værter ved en paneldebat, hvor vi tager fat på både etiske, faglige 

og økonomiske problemstillinger ved skærmbesøgene.  
 
Det sker: Torsdag den 13. juni kl. 18.00-18.45 i Menneskerettighedsteltet. 

 

Det gode ældreliv 

Det moderne seniorliv er mangefacetteret, og seniorer er mindst lige så forskellige som 

alle andre aldersgrupper. Hvordan skaber vi rammerne om et godt ældreliv? Hvordan 

sikrer vi, at der er plads til både de aktive seniorer og samtidig hjælp til dem, der har 

brug for det? Danske Ældreråd er inviteret med i en debat om det gode ældreliv hos 

Danske Seniorer.  
 
Det sker: Fredag den 14. juni kl. 12.00-13.00 i Danske Seniorers telt. 

 

Det er i år formand Mogens Rasmussen, næstformand Inger Møller Nielsen samt sekre-

tariatschef Trine Toftgaard Lund, der repræsenterer Danske Ældreråd på Folkemødet.  

Foto: Joshou Tree Photography 
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Ældre vil have flere seniorbofællesskaber, 

men hvordan? 
Som led i udspillet ”Værdighed i ældreplejen – en hjertesag” fra marts 2018 igang-

satte regeringen et tværministerielt arbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Erhvervsministeriet. Det tværministe-

rielle samarbejde skulle undersøge mulighederne for at understøtte og udbrede 

etableringen af flere seniorbofællesskaber i Danmark – både som ejer-, andels-, pri-

vate udlejnings- og almene boliger. Arbejdet er nu afsluttet og her præsenteres ud-

valgte resultater.  

 

De nyeste tal viser, at der i 2016 fandtes om-

kring 7.000 boliger i seniorbofællesskaber i 

Danmark, mens det skønnes, at ca. 8.400 per-

soner stod på venteliste til de eksisterende seni-

orbofælleskaber.  

Tendensen ser ud til at være tiltagende, da 61 

procent af seniorbofællesskaberne inden for de 

seneste to år har oplevet, at deres venteliste er 

blevet længere.  

En undersøgelse, som Realdania har fået fore-

taget for Det Nationale Forskningscenter for 

Velfærd, viser, at ca. 35 procent af de adspurg-

te ældre, der ønsker at flytte inden for de næste 

fem år, har et ønske om at bo i seniorbofælle-

skab. Det svarer til ca. 80.000 ældre.  

En af konklusionerne fra arbejdet var, at profes-

sionelle aktører spiller en vigtig rolle i forhold til 

at udbrede seniorbofællesskaber.  

Selvom der er mange ildsjæle, så er det en stor 

opgave for en gruppe af borgere at stå for at etablere et seniorbofællesskab, som kan 

strække sig over flere år. Partnerskaber mellem aktører såsom kommuner, boligorganisa-

tioner og pensionskasser kan fremme, at flere ældre får mulighed for at bo i seniorbofæl-

lesskaber. 

På den baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligmini-

steriet og Erhvervsministeriet skrevet til en lang række aktører, bl.a. alle landets ældreråd, 

for at gøre opmærksom på de gode muligheder, der er for at etablere seniorbofællesska-

ber og fordelene ved seniorbofællesskaber. 

I brevet opfordres ældrerådene til at medvirke til at udbrede erfaringerne og ikke mindst 

gøre ældre opmærksom på, at det er væsentligt, at man som ældre tager stilling til sit liv 

som senior i tide, særligt hvis man drømmer om at bo i et seniorbofællesskab.  

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldreboliger/2019/April/~/media/Filer - dokumenter/01-afrap-fra-det-tvaervaellesministerielle-arbejde-om-seniorbo-2019/Afrap-fra-det-tvaerministerielle-arbejde-om-seniorbofaellesskaber.pdf
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Et seniorbofællesskab kan defineres som et antal boliger med et tilhørende fællesareal, 

hvor beboerne er 50 år eller derover ved indflytning.  

 

Seniorbofællesskaber er en boligform, hvor den ældre får mulighed for at have sin egen 

bolig, men samtidig bor i og kan være en del af et fællesskab, som kan sikre den enkelte 

et netværk og en meningsfuld hverdag, f.eks. i overgangen til seniortilværelsen.  

Det tværministerielle arbejde peger på, at der inden for de nuværende regler er gode 

muligheder for at etablere seniorbofællesskaber både som ejer-, andels- og almene boli-

ger samt private udlejningsboliger. De fire forskellige ejerformer henvender sig til forskel-

lige typer af ældre og reguleres forskelligt:  

 

 Almene boliger reguleres overordnet i almenboligloven og etableres af boligorgani-

sationer med offentlig medfinansiering efter tilsagn fra kommunen. 

 Private udlejningsboliger udlejes af en privat investor eller en gruppe af borgere. 

Udlejningsboliger reguleres overordnet i lejeloven, og er den mest udbredte type af 

seniorbofællesskaber. 

 Andelsboliger reguleres overordnet i andelsboligloven - en andelsboligforening kan 

stiftes af en gruppe privatpersoner og finansieres af denne gruppe. 

 Ejerforeninger reguleres overordnet i ejerlejlighedsloven. En privat investor kan 

vælge at sælge boligerne i en ejendom enkeltvis som ejerlejligheder, hvorigennem 

seniorbofællesskabet etableres som en ejerforening. En gruppe af borgere kan gå 

sammen og som fælles ejerkreds finansiere seniorbofællesskabet. 

 

Fællesskab mod ensomhed 

En grund til seniorbofællesskabernes popularitet er, at der i pensionsalderen kan opstå 

behov for at skabe nye relationer, fordi det sociale fællesskab, som man naturligt har 

været en del af gennem sit arbejde, forsvinder.  

 

Det anslås, at omkring 33.000 ældre i Danmark føler sig ensomme.  

Ensomhed forringer livskvaliteten og kan have en række alvorlige, sundhedsmæssige 

konsekvenser som f.eks. forhøjet blodtryk, dårlig søvn, stress og hjertekarsygdomme. 

Endvidere ses der en sammenhæng mellem ensomhed og øget dødelighed.  

 

Undersøgelser viser, at ca. 91 procent af de ældre, der flytter i seniorbofællesskaber, op-

lever øget livskvalitet.  Det kan bl.a. hænge sammen med, at beboere i seniorbofælle-

skaber gennemsnitligt har et højere aktivitetsniveau og et større socialt netværk end æl-

dre med tilsvarende sociodemografiske karakteristika, der bor i almindelige lejeboliger.  

 

På trods af at de ældre, der bor i seniorbofællesskaber, som gruppe er ældre, har dårli-

gere helbred og oftere er uden partnere end ældre i eget hjem, har de generelt en opfat-

telse af høj livskvalitet. Deres selvopfattede livskvalitet er eksempelvis højere end hos 

ældre med en tilsvarende baggrund, der bor i almindelige lejeboliger.  

Samfundsøkonomisk er der også fordele, idet at det giver det plads til f.eks. børnefamili-

er i en kommune, når ældre flytter i seniorbofællesskaber, idet de typisk vil flytte i en 

mindre bolig, end de hidtil har boet i.  
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Det tyder således på, at der kan være et potentiale i at etablere flere seniorbofælleska-

ber for både den enkelte og for samfundet.  

Barrierer for etablering af seniorbofælleskaber 

Der er særligt to forhold, der har betydning for ældres muligheder for at bo i seniorbofæl-

lesskaber.  

For det første er seniorbofællesskaber en boligform, som kræver, at den enkelte ældre 

har taget stilling til sit liv som senior i tide.  

En etableringsproces tager tid og ressourcer at engagere sig i som borger, og det kan 

være svært at komme ind i et eksisterende seniorbofællesskab i en høj alder.  

Det handler bl.a. om, at den yngre del af målgruppen ofte foretrækkes ift. at komme ind i 

et eksisterende seniorbofællesskab, da de eksisterende beboere ofte har et ønske om at 

sikre aldersspredning i fællesskabet.  

Ønsker man omvendt at etablere et nyt seniorbofællesskab er disse ofte længe under-

vejs, fordi der f.eks. både skal findes en grund, søges om byggetilladelse, og derudover 

skal bygningen tegnes. 

For det andet er den enkelte ældres økonomi et forhold, som har betydning for den en-

keltes muligheder.  

Det kan dog være vanskeligt for den del af målgruppen, som ikke har en formue fra ek-

sempelvis et hussalg, at låne penge til nybyggerier eller køb af andels- og ejerboliger i et 

seniorbofællesskab. For dem er lejeboliger i seniorbofællesskaber, som etableres af al-

mene boligorganisationer eller af private investorer som f.eks. pensionsselskaber, mest 

tilgængelige.  

På baggrund af det tværministerieelle arbejde vil der blive udarbejdet en trin-for-trin-

guide til borgere, der selv ønsker at gå foran med at etablere et seniorbofællesskab. 

Guiden skal skabe overblik over etableringsprocessen og f.eks. indeholde råd om, hvil-

ken rolle de forskellige aktører har, og hvem man skal tage fat i hvornår. 

Find ministeriernes afrapportering på det tværministerielle arbejde her 

Læs pjece om seniorbofællesskaber udgivet af Sundheds- og Ældreministeriet her 

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldreboliger/2019/April/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-afrap-fra-det-tvaervaellesministerielle-arbejde-om-seniorbo-2019/Afrap-fra-det-tvaerministerielle-arbejde-om-seniorbofaellesskaber.pdf
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldreboliger/2019/April/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2019/Senirobofaellesskaber-april-2019/Seniorbofaellesskaber.pdf
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Nyt fra ministerier og styrelser 

Ny national handlingsplan for udadreagerende adfærd  

Uddannelse af medarbejderne, udbredelse af de gode erfaringer og øget brug af sanse-

stimuli er nøgleord i den nye handlingsplan til forebyggelse og håndtering af udadreage-

rende adfærd i ældreplejen, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti aftalte med 

efterårets finanslovsaftale. 

 

Læs om handlingsplanen her 

 

Syv kommuner får penge til forsøg med frit valg på ældreområdet 
 

Syv kommuner får nu støtte til forsøgsprojekter, der skal give ældre borgere styrket frit 
valg inden for rehabilitering på ældreområdet. 

 

Læs mere her 

Arbejdsgruppe er klar med anbefalinger til udvikling af  

kvalitetsindikatorer i ældreplejen 

 

En arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Sundheds – og Ældreministeriet, Fi-

nansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL anbefaler, at der opstilles tre 

kvalitetsindikatorer i ældreplejen under tre hovedtemaer: Funktionsevne, livskvalitet og 

tilfredshed samt sammenhæng og forudsigelighed.  

 

Læs mere her 

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Demens/2019/April/Ny-national-handlingsplan-for-udadreagerende-adfaerd.aspx
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Demens/2019/April/Ny-national-handlingsplan-for-udadreagerende-adfaerd.aspx
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2019/Maj/Syv-kommuner-faar-penge-til-at-styrke-de-aeldres-frie-valg-paa-rehabiliteringsomraadet.aspx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2019/Maj/Arbejdsgruppe-er-klar-med-anbefalinger-til-udvikling-af-kvalitetsindikatorer-i-aeldreplejen.aspx
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Kort og godt 

TILMELD DIG DANSKE ÆLDRERÅDS NYHEDSBREV HER 

Evaluering af en værdig død  
Fire kommuner har i perioden 2015-2018 arbejdet med at udvikle den kommunale palli-

ative indsats, så borgere fik mulighed for at være længst muligt hjemme og eventuelt at 

dø i eget hjem. REHPA har evalueret projektet, der var finansieret at satspuljemidler. 

 

Læs mere her 

Enker og enkemænd lever i gennemsnit 15 år alene  

Den efterladte i et parforhold bor i gennemsnit 15 år alene, når partneren er død. 

Særligt kvinderne får mange år alene, viser Momentum-analyse. 

 

Læs mere her 

Ældre blinde og stærkt svagsynedes levevilkår  
VIVE-undersøgelse viser, at blinde og stærkt svagsynede ældre på en række områder 

oplever ringere levevilkår end ældre i almindelighed 

 

Læs  mere her 

http://danske-aeldreraad.us3.list-manage2.com/subscribe?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=42aa662cbf
http://www.rehpa.dk/2019/05/08/evaluering-af-modelkommuneprojektet-en-vaerdig-doed/
http://www.rehpa.dk/2019/05/08/evaluering-af-modelkommuneprojektet-en-vaerdig-doed/
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2019/nr-7/enker-og-enkemaend-lever-i-gennemsnit-15-aar-alene/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/aeldre-blinde-og-staerkt-svagsynedes-levevilkaar-13053/?utm_campaign=Offentlig%20fors%C3%B8rgelse%20i%20Aarhus%20%7C%20Sundhedsreformen%20%7C%20Sexs%C3%A6lgeres%20strategier%20%7C%20Hvad%20koster%20rygning%20samfundet%3F%252
https://www.vive.dk/da/udgivelser/aeldre-blinde-og-staerkt-svagsynedes-levevilkaar-13053/?utm_campaign=Offentlig%20fors%C3%B8rgelse%20i%20Aarhus%20%7C%20Sundhedsreformen%20%7C%20Sexs%C3%A6lgeres%20strategier%20%7C%20Hvad%20koster%20rygning%20samfundet%3F%252
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FNs internationale ældredag 

Vejen mod større lighed uanset alder  

 

FNs Internationale Ældredag markeres hvert år den 

1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, civilsam-

fundets, FN-organisationers og medlemsstaternes 

indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den 

internationale udviklings dagsorden.  
 
Hvert år har sit særlige tema. Temaet i år er ‘The 

Journey to Age Equality’, som  

Danske Ældreråd har oversat til ’Vejen mod større 

lighed uanset alder’  
 
I år fokuserer temaet på, hvordan man håndterer og 

forhindrer, at uligheden bliver alt for stor. Temaet tager afsæt i FNs Verdensmål 10 

”Mindre Ulighed”.  
 
Målet er at mindske ulighed i og mellem lande og sigter mod, at alle skal sikres lige mu-

ligheder, ligesom samfundsforårsagede uligheder skal reduceres.  Blandt andet ved at 

afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke og ved at enhver uanset alder, køn, 

handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere 

grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.  
 
Flere ældreråd i hele landet markerer 1. oktober på forskelligt vis - send program eller 

andet relevant materiale til info@danske-aeldreraad.dk  Så bliver det tilgængeligt på 

Danske Ældreråds hjemmeside, klik her.   

mailto:info@danske-aeldreraad.dk
https://danske-aeldreraad.dk/1-oktober-fn%C2%B4s-internationale-aeldredag-aeldreradenes-dag/
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Temadage og konferencer 

Temadage efterår 2019 
Efterårets temadage handler om, hvilke sundhedsfaglige tilbud 

kommunerne skal sikre borgerne, og hvordan det går med kvali-

teten af og behovet for plejehjemspladser i Danmark.  

Programmet er under udarbejdelse, og vil blive offentliggjort på 

Danske Ældreråds hjemmeside.  

 

Formands-/næstformandsmøder 2019 

De fem møder er planlagt efter sommerferien.  

Datoer og steder fremgår af aktivitetskalenderen nedenfor. 

AKTIVITETSKALENDER 

Temadag - Farum 

30. september 2019 

Formands-/næstformandsmøde 

27. august, Aalborg 

Temadag - Køge 

2. oktober 2019 

Formands-/næstformandsmøde 

16. september, Allerød 

Temadag - Middelfart 

8. oktober 2019 

Formands-/næstformandsmøde 

17. september, Køge 

Temadag - Viborg 

9. oktober 2019 

Formands-/næstformandsmøde 

23. september, Viborg 

Temadag Aalborg 

10. oktober 2019 

Formands-/næstformandsmøde 

24. september, Middelfart 

Bestyrelsesseminar 

19. 20. august 2019 

Konference i Vingsted 

26. november 2019 

Jernbane Allé 54, 3. th. 
2720 Vanløse 
Tlf. 3877 0160 
info@danske-aeldreraad.dk 
www.danske-aeldreraad.dk 
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