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Det er nu ældreplejen skal
have et løft
Danmark har fået en ny regering, der klart har
meldt ud, at den vil en føre en velfærdspolitik, hvor
pengene følger med, når der bliver flere børn og
ældre.

I efteråret er der også arrangeret møder mellem
Danske Ældreråd og ældrerådenes formænd- og
næstformænd. Her vil vi meget gerne høre om,
hvilke udfordringer ældrerådene oplever på ældreområdet, og hvad Danske Ældreråd kan gøre for
at sætte dem på dagsordenen hos centrale samarbejdspartnere.

Det hilser Danske Ældreråd velkomment. Og vi
ser frem til, at se om løfterne om ekstra milliarder
til ældreområdet bliver til virkelighed, når regeringen skal have en økonomiaftale på plads med KL i
løbet af efteråret.

Herudover bliver der på møderne lejlighed til at
drøfte bestyrelsens oplæg til mærkesager, som
udarbejdes på et bestyrelsesseminar i uge 32.

Ønsker til regeringen
Vi ser også frem til at samarbejde med den nye
sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

De gode historier skal frem i lyset
I det hele taget er Danske Ældreråd meget interesserede i at høre fra ældrerådene, så vi kan dele
erfaringer og de gode historier.

Danske Ældreråd har kontaktet ministeren og givet ham vores forslag til, hvordan ældreområdet
kan udvikles til gavn for alle landets ældre.

I dette nyhedsbrev kan du fx læse om, hvordan
Ældrerådet i Aarhus må kæmpe for plejehjemsbeboeres ret til selv at bestemme, hvad de vil spise.
Årsagen er, at byrådet i Aarhus har besluttet, at
der skal serveres mindre kød på plejehjem og mere grønt for at lette kommunens klimaaftryk.

Vi mener, at det først og fremmest handler om, at
regeringen - som den har lovet - skal tilføre kommunerne de nødvendige penge til at give ældreplejen et kvalitetsløft.
Men det handler også om, at der skal større fokus
på forebyggelse og rehabilitering, som bør have
langt mere opmærksomhed i mange kommuner.

Du kan også læse om Horsens Ældreråds arbejde
med at etablere en bevægelse, der gør det nemmere for ældre at hjælpe andre. Og du kan læse
om, hvordan Ældrerådet i Favrskov sammen med
kommunen har gennemført en undersøgelse af
nattevagtsnormeringen.

Det handler desuden om, at der skal bygges flere
boliger til ældre, og om at sikre det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne løfter flere og flere
opgaver.
Danske Ældreråd vil tage disse og andre aktuelle
sager op med den nye sundheds- og ældreminister. Det er nu ældreplejen skal have et løft

Hvis du har en god historie, kan jeg kun opfordre
til at kontakte Danske Ældreråds sekretariat. Ambitionen er at kunne bringe flere af den slags inspirationshistorier.

Efteråret byder på mange arrangementer
Der sker hele tiden nyt på ældreområdet. Derfor
afholder Danske Ældreråd hvert år temadage, kurser og møder for og med ældrerådene.

Mogens Rasmussen
Formand

I september/oktober dykker vi ned i kommunernes
sundhedsfaglige opgaver nu og i fremtiden. Det
sker på fem temadage, som afholdes i hele landet.
Temadagene henvender sig til alle ældrerådsmedlemmer.
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Ældrerådet i Aarhus kæmper for ældres
ret til selv at bestemme, hvad de vil spise

En uge før sommerferien besluttede byrådet i Aarhus, at der skal serveres mindre kød på plejehjem og
mere grønt for at lette kommunens klimaaftryk. Ældrerådet i Aarhus protesterer kraftigt mod beslutningen, der går ud over ældres ret til selv at bestemme, hvad de vil spise. Side 12.
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”Vi oplever generelt, at politikere og administra-

Ny sundhedsog ældreminister

tion har stor glæde af at blive mødt med fakta
og viden frem for følelser og antagelser”
Erik Bertelsen, formand Ældrerådet i Favrskov
Kommune., side 10

Foto Steen Brogaard
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Magnus Heunicke ny sundhedsog ældreminister
Det er en erfaren politiker, der har sat sig i ministerstolen. Magnus Heunicke har
været folketingsmedlem siden 2005, og var transportminister i Thorningregeringen.
Helt ukendt med ældreområdet er han heller ikke. Magnus Heunicke har været velfærdsordfører og kommunalordfører, ligesom han tidligere har deltaget i debatten om
ældres vilkår.

Blandt andet skrev han marts 2019 følgende i et blogindlæg på tv2.dk:
”I Socialdemokratiet ønsker vi, at der skal
være råd til en værdig alderdom uanset
hvilken kommune, man er bosat i. Vi lever
længere, og derfor bliver der flere ældre.
Og heldigvis for det. Dem skal vi kunne tage hånd om, på samme måde som vi tog
hånd om deres forældre.”

”I Socialdemokratiet siger vi velfærd først,
og det mener vi. Vi vil lade pengene følge
med i takt med, at der kommer flere ældre.
Så et af det kommende valgs vigtigste
spørgsmål er: Skal vi bruge de midler, der
er kommet ind i skat, på offentlige investeringer som ældrepleje og børnepasning eller er der mere brug for flere skattelettelser? Jeg vælger det første.”

”Vi vil styrke vores fælles velfærd. Vi vil skabe tryghed om vores velfærd. Det betyder,
at der ikke skal skæres ned i takt med, at
der bliver flere ældre og børn. Tværtimod
skal de offentlige udgifter følge med, når
udgifterne stiger. Kun på den måde kan vi
sikre en høj kvalitet i det offentlige. Jeg vil
have et Danmark, hvor vi tager hånd om et
stigende antal ældre.”

Læs også om Danske Ældreråds ønsker
til den nye regering i dette debatindlæg
fra Jyllands-Posten (eksternt link) af formand Mogens Rasmussen

Læs Magnus Heunickes blogindlæg her
Oktober 2018 var budskabet i et blogindlæg, der havde overskriften ”Stop udhulingen af ældreplejen”:

4

Nyhedsbrev 4 2019

Økonomiforhandlinger er udskudt
Finansministeriet har meddelt, at processen for forhandlingerne om kommuneøkonomiaftalen og finansloven bliver forsinket og noget anderledes end normalt.
Regeringen vil i sidste halvdel af august
indbyde KL og Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne i 2020.

dringer af aktivitetsbestemt og teknisk
karakter, men uden at de bevillingsmæssige konsekvenser af regeringens
prioriteter er indarbejdet).

Regeringen forventer på den baggrund, at
et bloktilskuds-aktstykke forelægges Folketingets Finansudvalg i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommuner og
regioner kan finde sted.



Kommuneøkonomiaftale:

Regeringen vil orientere kommunalbestyrelser og regionsråd herom og tage initiativ
til at ændre fristerne for udarbejdelsen af
kommunernes og regionernes budgetter
for 2020, således at budgetlægningen kan
afsluttes senest den 5. november 2019.
Læs Finansministeriet pressemeddelelse
her
Det vigtigste for ældrerådene er:
Finanslov:


At der i slutningen af september 2019
vil blive fremlagt et ’opdateret finanslovsforslag for 2020’, der afspejler regeringens prioriteringer.



At regeringens forhandlinger med KL
om kommunernes økonomi for 2020
udskydes. Forhandlingerne indledes
først i slutningen af august 2019.



At der forventes en politisk aftale om
kommunernes økonomi i september
2019. Kommunernes frist for vedtagelse af de kommunale budgetter skydes
derfor fra 15. oktober til 5. november
2019.

At regeringen i slutningen af august
2019 vil fremlægge et ’teknisk finanslovsforslag for 2020’ (dvs. et forslag,
som indeholder bevillingsmæssige æn-
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Oplysninger om ældrerådenes diæter og kørselsgodtgørelse skal udleveres som led i en aktindsigt
Ældrerådene er ifølge offentlighedslovens regler om aktindsigt pligtige til at oplyse, hvad de modtager af diæter og kørselsgodtgørelse, oplyser Justitsministeriet i
et svar på en henvendelse fra Danske Ældreråd.
Danske Ældreråd er af ældreråd blevet
spurgt til, om ældreråd som led i en aktindsigt er pligtige til at udlevere oplysninger
om diæter og kørselsgodtgørelse. Danske
Ældreråd har på den baggrund rettet henvendelse til Justitsministeriet.

de beløbets størrelse og dokumentation
herfor.

Justitsministeriet vurderer, at ældrerådenes
udgifter til transport, overnatning og andre
udgifter i forbindelse med en tjenesterejse i
almindelighed skal udleveres som led i anmodninger om aktindsigt. Dette gælder bå-

For så vidt angår udgifter til forplejning, vil
beløbets størrelse skulle udleveres, mens
bilag, der dokumenterer, hvorledes beløbet
er anvendt, normalt vil kunne undtages.

Størrelsen på en eventuel kørselsgodtgørelse, der udregnes og udbetales efter det
tilbagelagte antal kilometer, vil på tilsvarende måde skulle oplyses.

Målretning af de forebyggende hjemmebesøg
Et nyt lovforslag om målretning af de forebyggende hjemmebesøg trådte i kraft 1.
juli i år.
Loven er en tilføjelse til den nuværende
ordning og medfører, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år. Til gengæld er
kommunalbestyrelsen ikke længere forpligtet til at tilbyde alle borgere på 81 år et forebyggende hjemmebesøg.

Alle borgere, som bor i kommunen, i deres
fyldte 75. år, i deres fyldte 80. år og hvert år
fra de er fyldt 82 år skal fortsat tilbydes forebyggende hjemmebesøg ligesom ældre
borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne
fra 65 år og op, skal have tilbuddet.

Mindst én gang årligt skal kommunalbestyFormålet med ændringen er at styrke kom- relsen udarbejde en kvalitetsstandard for
munernes forebyggende indsats i forhold til forebyggende hjemmebesøg, hvor det bl.a.
de ældre, som er udsatte i overgangen fra skal fremgå, hvilke særlige risikogrupper
arbejdsliv til pension. Det er især ældre,
kommunalbestyrelsen beslutter at målrette
som bor alene, der kan være i risiko for iso- tilbuddet efter – og de skal i høring hos
lation og ensomhed. Ensomhed kan både
ældrerådet.
have store menneskelige og samfundsLæs lovforslag som vedtaget
mæssige konsekvenser.
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2019 er sidste år, hvor værdighedsmilliarden udmøntes som pulje
Når værdighedsmilliarden fra år 2020 overgår til at være en del af det samlede
bloktilskud i kommunerne, er det væsentligt, at ældrerådene er opmærksomme
på, at midlerne fortsat anvendes til en værdig ældrepleje.
Tekst Lisbeth Grøndahl

regnskaber til ministeret, som dokumentation for at midlerne er anvendt til formålet.

Dels fordi midlerne ikke længere er øremærkede initiativområderne i kommunernes værdighedspolitikker, dels fordi Sundheds- og Ældreministeriets løbende kontrol
med anvendelsen af midlerne forsvinder.

Mange steder har ældrerådene i de sidste
fire år været involveret i den politiske proces omkring fordelingen af midlerne fra
værdighedsmilliarden.

Om værdighedsmilliarden
I perioden 2016 til og med 2019 er ældreområdet blevet tilført en milliard kroner
hvert år til at understøtte udbredelsen og
implementeringen af initiativer i værdighedspolitikken.

Det sker, når værdighedsmilliarden
overgår til bloktilskud
Når værdighedsmilliardens midler fra 2020
overgår til at indgå i det generelle bloktilskud til kommunerne, vil den enkelte kommune fortsat få tildelt midlerne efter fordePengene er blevet udmøntet som en pulje lingsnøglen for udgiftsbehovet på ældreområdet (ældrenøgle). Det fremgår af den poliog fordelt mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for ud- tiske aftale om finansloven for 2016.
giftsbehovet på ældreområdet
Derved vil kommunerne modtage det sam(ældrenøgle).
me beløb fremadrettet til en værdig ældreKommunerne har i alle puljeårene fra 2016 pleje.

til 2019 over for Sundheds- og Ældreministeriet redegjort for, hvordan midlerne fra
værdighedsmilliarden er anvendt på indsatsområderne i værdighedspolitikken, og
kommunerne har indsendt budgetter og

Men midlernes status som øremærkede til
indsatsområderne i værdighedspolitikken,
og kommunernes forpligtigelse til at redegøre for midlernes anvendelse over for
Sundheds- og Ældreministeriet, bortfalder.
7

Nyhedsbrev 4 2019

Kommunerne vil således ikke længere væ- Danske Ældreråd opfordrer til, at alle
re forpligtede til at udarbejde særskilte bud- ældreråd:
getter og regnskaber for værdighedsmilliardens anvendelse.

går i dialog med kommunen om den
fremadrettede anvendelse af midler fra
Ved midlernes overgang til det generelle
værdighedsmilliarden
bloktilskud bliver det derfor vanskeligere for
ældrerådene at følge pengene, men be
spørger ind til, om initiativer, der tidligestemt ikke mindre vigtigt at ældrerådene er
re har været finansieret af midler fra
engagerede i midlernes fortsatte anvendelværdighedsmilliarden, videreføres
se og i kommunernes værdighedspolitik.
uændret fra 2020, og hvor i kommunens budget disse initiativer er anført
I skemaet nedenfor ses, hvilke midler der
påvirkes af overgang fra puljemidler til ud
hvis initiativerne ikke videreføres, holmøntning via bloktilskuddet i disse år.
der øje med, at kommunens andel af
midlerne fra værdighedsmilliarden fortI forhold til værdighedspolitikken er det vigsat anvendes til en værdig ældrepleje,
tigt at bide mærke i, at den løbende er blevet udvidet med flere områder, og at der
for det er og bliver den politiske intentiudover den årlige værdighedsmilliard, som
on med midlerne
er indført fra 2016-, er blevet afsat 60 milli
engagerer sig i fortsat at være en aktiv
oner kroner årligt til en værdig død fra
2018, 60 millioner kroner årligt til aflastning
del af værdighedspolitikken, og følger
af pårørende fra 2018 og 100 millioner kroop på, at kommunen forpligtiger sig til
ner årligt i perioden 2019 til 2022 til beat efterleve dens værdighedspolitik.
kæmpelse af ensomhed.

FORMÅL

Beløb
årligt
(kr.)

Værdighedsmilliard (FL16)*

1 mia.

Klippekort til
plejehjemsbeboere (FL17)

380
mio.

Bedre bemanding i
ældreplejen (FL18)

500
mio.
60
mio.
60
mio.

En værdig død (FL 18)*
Hjælp til aflastning af
pårørende (FL 18)*

Bekæmpelse af ensomhed, tab
af livsmod, sorg og selvmord
100
(FL 19)*
mio.

Udmøntet
via bloktil- Fordelingsnøgle
skud
Ældrenøgle/
2016-2019 Fra 2020 Ældrenøgle
Bloktilskudsnøgle/
2017-2018 Fra 2019 Bloktilskudsnøgle
Udmøntet
som pulje

2018-2021

2019 - 2022

Fra 2022

Ældrenøgle/
bloktilskudsnøgle

Fra 2018

Bloktilskudsnøgle

Fra 2018

Bloktilskudsnøgle
Ældrenøgle/
Midler ophører
efter
2022

* Midler koblet til kommunernes værdighedspolitikker
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Flere plejehjem har ikke styr på
brandsikkerheden
Der er problemer med brandsikkerheden på flere plejehjem i Danmark, viser både
TV-dokumentar og undersøgelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
En DR1 TV-dokumentar, som DR1 sendte
i juni, har afsløret, at der på mange plejehjem kan hænge brandalarmer, der opdager ildebrand for sent.

brandsikkerheden i de bygninger – kommunale som private – hvortil der visiteres
ældre eller plejekrævende borgere, eller
hvori der opholder sig andre personer, der
ikke kan forventes at bringe sig selv i sikkerhed i tilfælde af brand.

Problemet er, at en type af brandalarmer
reagerer på røg, en anden på varme og en
tredje type reagerer på begge dele. Brand- En af konklusionerne er, at to ud tre instialarmer, der kun reagerer på varme, giver tutioner ikke efterlever bygningsreglemenbesked til plejepersonalet meget senere
tets krav om sprinkling.
end brandalarmer, der reagerer på røg.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens underDR1s forsøg viser, at brandalarmen, der
søgelse af brandsikkerheden kan læses
reagerer på røg, giver besked til persona- her
let 1 minut og 43 sekunder efter, at en
Sådan kan ældrerådene hjælpe
brand er begyndt i en seng. 10 sekunder
Danske Ældreråd er bekymret over den
senere alarmerer røgdetektoren brandmangelfulde brandsikkerhed, og opfordrer
væsnet.
ældrerådene til at spørge deres kommune,
Brandalarmen, der reagerer på varme
om der er plejehjem i kommunen, hvor
alarmerer først personalet efter 3 minutter brandsikkerheden ikke efterlever bygog 21 sekunder, mens brandvæsnet først ningsreglementets krav om sprinkling - og
bliver tilkaldt efter 3 minutter og 49 sekun- hvilke planer kommunen i givet fald har for
der.
at rette op på brandsikkerheden.
DR1s dokumentar om brandsikkerheden
kan ses her

Danske Ældreråd opfordrer også ældrerådene til at arbejde for, at kommunerne anvender brandalarmer, der kan reagere på
Der er også problemer med sprinkling. I
røg på plejehjem, og hermed hurtigt kan
marts 2019 offentliggjorde Tranfik-, Bygge- alarmere personalet.
og Boligstyrelsen en undersøgelse af
9
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Nyt fra ælderåd

Sådan kan kvaliteten i nattevagtsdækningen
forbedres
Efter forslag fra ældrerådet i Favrskov
Kommune har Social- og Sundhedsforvaltningen undersøgt nattevagtsdækningen i kommunen. I undersøgelsen kan andre ælderåd finde inspiration til, hvordan deres kommune kan
forbedre dækningen.
Tekst Morten Larsen

Når Ældrerådet i Favrskov gik i gang med
at arbejde for, at der skulle foretages en
undersøgelse af nattevagtsdækningen på
kommunens otte plejecentre, var det fordi
normeringer fylder meget i den politiske debat på ældreområdet – og fordi, at undersøgelser viser store forskelle i normeringen
på nattevagter i landets kommuner.

Vi oplever generelt, at politikere og admi-

Fx viser en undersøgelse fra VIVE
nistration har stor glæde af at blive mødt
med fakta og viden frem for følelser og
(november 2017), at kommunerne med
antagelser, fortæller Erik Bertelsen, forden bedste normering har 11,8 beboere
mand Ældrerådet i Favrskov Kommune.
per medarbejder om natten på hverdage,
mens kommunerne med den dårligste normering har 28,9 beboere per medarbejder Ældrerådet anbefalede, at udredningen
blev udført af en ekstern person. Det blev
om natten på hverdage.
der lyttet til. Og der blev købt en psykolog
Undersøgelsen fra VIVE kan læses her
ind til at gennemføre undersøgelsen, som
blev offentliggjort juli 2019.
- Da der altid er debat om normeringer, fo- - Hovedkonklusionen er, at beboere, pårøreslog ældrerådet i forbindelse med komrende og personalet i det store og hele opmunalbudgettet for 2019 en udredning af, lever, at nattevagtsdækningen fungerer
hvordan det fungerede i hverdagen. Havde godt. I gennemsnit er der 21,19 borgere
vi foreslået flere normeringer, ville der ikke per medarbejder om natten, hvilket nogenlunde svarer til landsgennemsnittet. Men
være sket noget. Men en udredning er
undersøgelsen peger også på nogle for”ufarlig” og giver fakta, som vi kan føre en
hold, der kan forbedres, og som ikke handdialog med kommunen ud fra, fortæller Erik ler om normeringer – og dem arbejder vi nu
Bertelsen, formand for Ældrerådet i Favrpå, at der arbejdes videre med i kommuskov Kommune.
nen, fortæller Erik Bertelsen.
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Nyt fra ælderåd
Blandt undersøgelsens forbedringsforslag
er flere, som kan inspirere andre kommuner og ældreråd:

balt. Ikke alle plejecentre har et overlap
ved vagtskifte.

Følelsen af ensomhed hos plejecenterHotellåse
beboere
Nogle plejecentre har udskiftet låsene på
Det anbefales, at plejecentrene ser nærbeboernes egne boliger fra almindelige lå- mere på omfanget af beboeres efterspørgse til hotellåse, som låses op og i med en
sel af nærhed om natten og debatterer,
nøglebrik.
hvilken service plejecentrene generelt ønsker at tilbyde, hvis beboere føler sig enI praksis betyder det, at en beboer kan gå i
somme. Hvis beboere føler sig ensomme,
seng, og en nattevagt kan låse beboerens
kan følelsen ikke isoleres til om natten, og
hoveddør udefra, så beboeren kan komme
initiativer til forebygge følelsen af ensomud, men andre kan ikke komme ind til behed hos beboere kan med fordel placeres i
boeren uden en nøglebrik. Det forhindrer,
dag- og aftentimer.
at en forvirret beboer går ind i den sovende
beboers bolig og forstyrrer, og er med til at - Ældrerådet i Favrskov har haft en positiv
fordre følelsen af tryghed hos beboerne.
og konstruktiv dialog med kommunen, og
det har givet et godt grundlag for samarbejSensor-nødkald
det. Vi oplever generelt, at politikere og adDet anbefales, at plejecentrene ser nærministration har stor glæde af at blive mødt
mere på brugen af sensor-nødkald og
med fakta og viden frem for følelser og anovervejer, om flere beboere kan have gavn
tagelser. Det hjælper ikke at kritisere noraf at få tildelt et sensor-nødkald. Det kan
meringen, hvis der ikke er faktuel viden.
eksempelvis være relevant for beboere,
Det er der langt større perspektiv i, slutter
der har tendens til at falde.
Erik Bertelsen.
Støj på plejecentrene
Det anbefales at se nærmere på nattevagternes arbejdsgange. Benytter nattevagterne sig af rullevogne, vaskemaskiner,
damprensere eller andre potentielt støjende redskaber eller maskiner tæt ved beboernes boliger, og forstyrrer det eventuelt
nogle beboere?
Sårbarhed ved vagtskifte
Det anbefales, at plejecentrene ser nærmere på, hvornår der er vagtskifte, hvor
mange der er på vagt op til og efter et vagtskifte, om der skal være et overlap ved
vagtskifte, og hvordan plejecenterbeboere
skal serviceres omkring et vagtskifte.

Et overlap handler om, at eksempelvis en
aftenvagt og nattevagt kortvarigt er på arbejde samtidig (typisk mellem 15-30 minutter), hvor aftenvagten har mulighed for at
overlevere information til nattevagten ver-

Undersøgelsen af nattevagtsdækningen i
Favrskov Kommune kan downloades her
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Nyt fra ælderåd

Ældrerådet i Aarhus kæmper for ældres
ret til selv at bestemme, hvad de vil spise
En uge før sommerferien besluttede byrådet i Aarhus, at der skal serveres mindre
kød på plejehjem og mere grønt for at lette kommunens klimaaftryk. Ældrerådet i
Aarhus protesterer kraftigt mod beslutningen, der går ud over ældres ret til selv at
bestemme, hvad de vil spise.
Tekst Morten Larsen

Som led i Aarhus Kommunes klimaambitioner vedtog et flertal i byrådet juni 2019, at
der skal skæres ned på kød og serveres
mere grønt i de kommunale køkkener –
herunder på kommunens plejehjem.

Han gør desuden gældende, at mange ældre er småtspisende og har brug for en god
andel af protein i det, de spiser – og proteiner er der ikke mange af i grøntsager, men
i kød.

Beslutningen, der er taget uden, at ældrerådet har været hørt, har fået Ældrerådet i
Aarhus på barrikaderne.

Hertil er Ældrerådet i Aarhus utilfredse med
ikke, at have været hørt i sagen.

Trækker overskrifter
I læserbreve og interviews i Aarhus Stiftstidende påpeger formanden for Ældrerådet i
Aarhus Jan Radzewicz, at beboerne selv
betaler for deres mad og derfor også selv
må bestemme, hvad de vil spise i dialog
med det kostkyndige personale.

Budskaberne har fået stor opbakning af
Aarhus Stiftstidendes læsere.
I flere læserbreve udtrykkes forargelse
over, at kommunalpolitikerne vil beslutte,
hvilken mad ældre skal spise. Øverst er
nogle af overskrifterne alle er fra Aarhus
Stiftstidende.
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Nyt fra ælderåd
Sidste ord er ikke sagt
Det mener Danske Ældreråd
Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus
Sagen er principiel, idet den handler om
har tilkendegivet, at de vil drøfte Ældreråretten til selv at bestemme, hvad man spidets kritik på næste udvalgsmøde.
ser.
Men om udvalget vil henstille til, at sagen
Som Ældrerådet i Aarhus påpeger, handler
genoptages via en rådmand eller borgmesagen ikke om at være for eller imod kød,
ster, er usikkert.
men om ældres ret til at bestemme, hvad
Ét er dog sikkert: Ældrerådet i Aarhus vil den mad de selv betaler for, skal bestå af.
forsætte med at kæmpe for, at beboerne
Ønsker plejehjemsbeboerne primært at spipå kommunens plejehjem selv bestemmer, om de vil spise meget kød eller me- se kød, skal det afspejle sig i menuen, ligesom det skal afspejle sig i menuen, hvis
get grønt, og at det ikke er noget som
kommunalpolitikerne skal bestemme.
beboerne primært ønsker plantebaseret
kost.
Læs her debatindlæg med Aarhus Ældre- Den beslutning skal ikke tages af kommunalpolitikerne, men af de ældre, der spiser
råds argumenter mod beslutningen
og betaler for maden.
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Nyt fra ælderåd

Alder Bedst-bevægelsen vil gøre det
nemmere for ældre at hjælpe andre
Horsens Kommune, ældrerådet, foreninger og frivillige har sammen skabt en bevægelse, der gør det nemmere for ældre borgere at være noget for hinanden.
Tekst Morten Larsen

Grundtanken i bevægelsen, der går under
navnet Alder Bedst, er, at ældre borgere er
værdifulde og både kan og vil bidrage, deltage, have indflydelse og være noget for
andre. Ældre er en af fremtidens vigtigste
ressourcer, for mange har både tid, viden
og livserfaring.
- Alder Bedst startede for syv år siden i
Horsens. Hensigten var at starte en bevægelse for ældre, der ønsker at yde en indsats for andre ældre og en bevægelse, hvor
kommunen, ældreråd, foreninger og frivillige arbejder sammen om at skabe det gode
aktive ældreliv, fortæller Svend Aage Hansen, der er medlem af Horsens Ældreråd.
Understøtter frivilligt arbejde
Det skønnes, at der er cirka 1.000 frivillige
ældre i Horsens Kommune, der arbejder
for, at andre ældre får et bedre liv.

Alder Bedst-bevægelsen var også aktiv på årets
Folkemøde på Bornholm. Her har en af deltagerne
De mange frivillige er tilknyttet kommunens givet sit input til hvad et godt ældreliv er: ”Et godt
ældreliv er et sundt og værdigt liv”, er budskabet
aktivitetscentre, foreninger og forskellige
projekter i kommunen. Blandt andet er flere på papiret.

engageret i Seniornet, som Dansk Folkehjælp står bag, og hvor ældre hjælper andre ældre med at danne netværk.

cer samt anerkende det arbejde, der foregår blandt frivillige.

- Når man er en ældre borger, har man ofte meget at bidrage med, og mange har lyst
til at bidrage. Vi ser det blandt andet i ældrerådet og hos dem, der gør en frivillig indsats i kommunen. Alder Bedst-bevægelsen
kan blandt andet hjælpe med at sætte skub
på noget, fx skaffe et lokale eller etablere
Horsens Kommune, ældrerådet og andre, en dialog mellem ældre, fortæller Lisbeth
der driver Alder Bedst-bevægelsen ønsker Bjerre, specialkonsulent, velfærd og sundat understøtte, at ældre har mange ressour- hed, Horsens Kommune.
- Alder Bedst fungerer som en slags paraply for forskellige projekter, som foreninger
og frivillige er involveret i. Vi hjælper og understøtter, der hvor vi kan, men sætter også gerne nye projekter i søen, lyder det fra
Svend Aage Hansen.
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Politiker og ældreråd møder borgerne på
gaden
Et eksempel på, hvordan bevægelsen er
god til at gå i dialog med borgere, så man
sidste efterår da kommunalpolitikere og ældrerådsmedlemmer var ude på gader og
stræder i Horsens Kommune for at invitere
forbipasserende til en snak om, hvad det
gode ældreliv er.
Efter snakken fik borgerne et stykke papir i
hånden, hvor de blev bedt om at afslutte
følgende sætninger:


Et godt ældreliv for mig er …

logier og smarte løsninger". I 2020 og
2021, er temaerne ”De store livsspørgsmål”, "Lokalsamfund og naboskab" og
"Rejser, kultur og natur".
Næste skridt er at afholde en række samtalecafeer på kommunens biblioteker, der
sætter fokus på temaet ”Fra Arbejdsliv til
aktivt ældreliv”. Her inviterer bevægelsen
borgerne ind for at erfaringsudveksle og
høre andre ældre fortælle om deres erfaringer. I 2020 afholdes en teknologimesse,
hvor borgerne kan få indblik i nye teknologier.

- Udbredelsen af Alder Bedst i kommunen
Ældre gør noget godt for lokalbefolkninskyldes i høj grad, at der er et godt samargen, når/og …
bejde mellem Velfærds- og sundhedsudvalget i Horsens Kommune og Ældrerådet,

Jeg har selv lyst til at bidrage med ...
slutter Svend Aage Hansen.
Samtalecafeer og en teknologimesse
Med afsæt i svarene har Alder Bedst nu formuleret fem temaer, man vil sætte fokus på
frem til 2021. De første to temaer er "Fra
arbejdsliv til aktivt ældreliv" og "Nye tekno
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Konference sætter fokus på digitalisering
og velfærdsteknologi
Danske Ældreråd holder sin årlige efterårskonference tirsdag d. 26. november i
Vingstedcentret.
Tekst Marianne Lundsgaard

Temaet for konferencen er digitalisering og vende velfærdsteknologi og digitalisering
velfærdsteknologi.
og hvilken værdi politikere og embedsmænd forventer af digitalisering og velVi stiller blandt andet spørgsmål som:
færdsteknologi.

Er digitalisering og velfærdsteknologi
Du kan på konferencen blandt andre møde:
svar på fremtidens borgernære vel
Professor Ulrik Kjær, syddansk univerfærd?
sitet, der taler om Velfærdsteknologi på

Er velfærdsteknologi og digitalisering
den kommunale dagsorden.
fremmende eller hæmmende for relatio
Læge og foredragsholder Imran Rashid
ner mennesker imellem?
der taler om digitale vaners betydning

Hvilke etiske problemstillinger er forfor det sociale liv.
bundet med den teknologiske udvik
Ergoterapeut Mette Søndergaard, der
ling?
er fortaler for at vi skal fokusere på relationer og ikke teknologi.
Mange ser velfærdsteknologi og digitalisering som et tveægget sværd. Et sværd der  Lektor, Ph.d., Morten Hjelholt, ITUniversitetet i København, - hovedforerummer besparelser og lettelser, et sværd
drag.
der for nogle skaber ensomhed, men mu
Specialkonsulent Mie Bjerre, Center for
ligheder for andre.
velfærdsteknologi, seminar.

Projektleder Helle Heineman, Holbæk
For de fleste ældreråd er er det vigtigt, at
Kommune – seminar.
digitalisering og velfærdsteknologi gør ældres hverdag lettere og bedre. Den offentlige sektor bør anvende digitale løsninger til Og mange flere praktikere, forskere og
at give borgerne en bedre service og skabe holdningsbærere. Konferenceprogrammet
udsendes medio september.
sammenhæng. Ældreråd har derfor brug
for viden om, hvordan kommunalpolitikere i
dag anvender og i fremtiden ønsker at an16
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Kort nyt
Høringssvar
Danske Ældreråd har afgivet høringssvar om forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi.
Læs mere her

Nyt Danmarkskort viser, hvor i landet der bor flest ensomme ældre
Statens Institut for Folkesundhed har undersøgt, om der er geografiske forskelle i ensomhed blandt danskere på 65 år og derover. Og det er der.
Læs mere her

Flere ældre har flyttedrømme sent i livet
Hver fjerde dansker mellem 52 og 62 år overvejer at flytte. Det er væsentligt flere end
tidligere. Og mange har fået øjnene op for seniorbofællesskaber som en attraktiv boligform. Det viser nye tal fra VIVEs Ældredatabase.
Læs mere her

TILMELD DIG DANSKE ÆLDRERÅDS NYHEDSBREV HER
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Temadage efterår 2019
Efterårets temadage handler om, hvilke sundhedsfaglige tilbud
kommunerne skal sikre borgerne, og hvordan det går med kvaliteten af og behovet for plejehjemspladser i Danmark.
Programmet er offentliggjort på Danske Ældreråds hjemmeside.

Formands-/næstformandsmøder 2019
De fem møder afholdes august/september.
Datoer og steder fremgår af aktivitetskalenderen nedenfor.
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