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Digitalisering bør ikke være et mål i sig selv
Digitalisering og velfærdsteknologi fylder mere og
mere på ældreområdet i kommunerne og det har
ført mange gode ting med sig. Men nogle gange
virker det som om, at digitalisering er et mål i sig
selv i stedet for et middel til at opnå serviceforbedringer.
Paradokserne står i kø, når man taler ældre og
digitalisering. Danske ældre de meste digitale i
EU. Men samtidig har flere end 100.000 ældre i
Danmark aldrig brugt internettet. Danske ældre er
også bedre end de unge til at anvende de offentlige selvbetjeningsløsninger, men samtidig er omkring 300.000 ældre fritaget for digital post, fordi
de ikke magter de digitale løsninger.

at forsvinde, når vi bruger teknologien. Når vi
downloader en app, accepterer vi som en refleks
brugervilkårene, selvom vi meget vel giver leverandøren og deres samarbejdspartner adgang til
vores data. Når vi besøger hjemmesider, accepterer vi ofte blindt, at der bliver placeret cookies på
vores computer, der følger vores færden på nettet.

Som ældreråd skal vi have øje for både de digitale
og de ikke digitale ældre borgere. Vi skal forholde
os kritisk til teknologien, men også se på de mange muligheder, den giver.
To sider af mønten
Begge sider af mønten blev behandlet på Danske
Ældreråds ældrepolitiske konference den 26. november i Vingstedcentret i Vejle. Det glæder mig,
at flere end 300 ældrerådsmedlemmer fra hele
landet mødte op for at diskutere digitalisering og
velfærdsteknologi. Du kan læse om konferencen i
dette nyhedsbrev.

Serviceforbedringer bør være målet – ikke digitaliseringen i sig selv
Vi skal også være opmærksomme på, at digitaliseringen ikke bliver et mål i sig selv, sådan at velfungerende analoge løsninger kasseres til fordel digitale løsninger, der ikke altid magter opgaven. Et af
de seneste eksempler fandt sted tidligere på året,
hvor busselskabet Movia valgte at fjerne køreplanerne ved stoppestederne, så passagerne i stedet
skal finde afgangstider og busruter på internettet
eller ved at downloade en app. At Movia efterfølgende har tilbudt at undervise ældre i at anvende
den digitale løsning, vidner om, at den digitale løsning ikke magter opgaven godt nok.

Digitalisering og velfærdsteknologi er noget, der
fylder meget i kommunerne. Ifølge KL’s velfærdsteknologiske landkort har kommunerne de sidste
fem år delt viden om godt 1.400 forskellige initiativer. Herudover er der hen over de seneste år sket
en omfattende digitalisering af de kommunale
sagsgange, som betyder, at al kommunikation
med det offentlige som udgangspunkt er digital,
med mindre man er fritaget for digital post.

Samme problematik går igen i de offentlige selvbetjeningsløsninger. Her fjernes eller begrænses
muligheden for telefonisk, skriftlig eller personlig
kontakt. Og det selvom muligheden for fx at ringe
op til en medarbejder, hvis man gået i stå i selvbetjeningsløsningen, kan gøre, at sagsbehandlingen
glider meget hurtigere.

Det ser mange ældre borgere som en positiv udvikling, mens andre oplever, at de bliver sat uden
for samfundet.
Som ældreråd skal vi være opmærksomme på,
om ældre borgere oplever, at de konkrete digitale
løsninger tjener borgerne, medarbejderne eller
økonomien. Hvis vi kan svare ja til det hele, er det
en rigtigt god løsning. Kan vi ikke, er det godt med
en sund portion skepsis.

Jeg tror, at de analoge og digitale løsninger sagtens kan gå hånd i hånd – og at de ved at supplere hinanden, kan løfte servicen på ældreområdet.
Mogens Rasmussen
Formand

Noget af det, jeg personligt har undret mig over,
er, at den sunde skepsis imidlertid har tendens til
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Professor Ulrik Kjær, der var oplægsholder på Danske Ældreråds store ældrepolitiske konferencer, peger på tre teknologiske dilemmaer, som det er vigtigt at diskutere, inden det er for sent.
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Gertrud Hansen, formand, Ældrerådet i Esbjerg
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Regeringen har indgået aftale med et bredt
politisk flertal om at fordele reserven på
social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.
Side 10.
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Professor: Det er nu, de
teknologiske diskussioner
skal tages

Teknologien kan i dag teknisk set snart gøre alt.
Derfor er det mere interessant at diskutere, hvad
man vil bruge teknologien til, end hvad teknologien
kan. Professor Ulrik Kjær, der var oplægsholder på
Danske Ældreråds store ældrepolitiske konference,
peger på tre teknologiske dilemmaer, som det er
vigtigt at diskutere, inden det er for sent.

tages nu, er etikken omkring brugen af Virtual Reality (VR) i ældreplejen.
Såkaldte VR-briller kan føre ældre ind i et digitalt
univers, der er filmet eller programmeret, så de
oplever, at de er et andet sted, end de fysisk er.
De kan gennem VR-brillen for eksempel opleve, at
de er på ferie, skovtur, er tilbage i tiden eller noget
helt fjerde.

Tekst Morten Larsen

- Når man i dag diskuterer teknologi handler det
- Der er brug for en principiel diskussion af, om det
meget om, hvad teknologien kan. Men i virkeligheer værdigt at give plejehjemsbeboere en brille på,
den er det en uinteressant diskussion. For teknoloder eksempelvis tager dem tilbage i tid og på ferie i
gien kan snart alt. Det giver mere mening at diskuThailand. I min optik bilder man den ældre ind, at
tere hvor meget man vil bruge
han var i Thailand. Så sat
teknologien og til, hvad man vil
- Vi kommer til at diskutere den
på spidsen, er spørgsmåulighed, der opstår, fordi rige
bruge den, lyder det fra Ulrik
let, om vi vil acceptere, at
kommuner vil kunne tilbyde
Kjær, der professor på Syddet er ok, at den danske
deres borgere bedre
dansk Universitet.
velfærdsstat lyver for
velfærdsteknologier og
Pres for at bruge teknologien
telemedicinske løsninger end de
mennesker med demens.
En af de store udfordringer er,
fattige kommuner.
Men VR-brillen og andre
at når først teknologien eksisteUlrik Kjær, professor Syddansk Universitet
teknologier rejser også
rer, så opstår et pres for, at den
en række spørgsmål, om
bliver brugt.
man overhovedet skal
- Selvfølgelig skal vi bruge velbruge de data, teknologierne potentielt kan indfærdsteknologien. Den hjælper os meget, og der
samle. Og i givet fald, hvad skal man bruge data
er en masse teknologi, vi ikke kan undvære. For
til, og hvem skal have kontrollen?
eksempel er det smart, at en sosu-hjælper har en
- Den dag vi har sensorer på os, der registrerer,
smartphone. Men da smartphonen har indbygget
hvilket humør vi er i, om vi er på vej til at blive demikrofon, er der også mulighed for at sætte en almente, hvem ejer så de data? Er det kommunen,
goritme til at lytte med og analysere tonen i samtaos selv, et privat firma eller andre? Det er noget, vi
len med den ældre. Det vil på et tidspunkt også
har behov for at få en debat om, inden det er for
blive muligt at lave en algoritme, der kan forudsige
sent, fortæller Ulrik Kjær.
demens flere år i forvejen. Når først teknologien
eksisterer, vil der komme et pres for at bruge tekIdentitetspolitik og klimaspørgsmålet
nologien. Derfor skal de etiske diskussioner tages,
Også klimaspørgsmål og identitetspolitikken forudinden vi har teknologien, påpeger Ulrik Kjær.
ser Ulrik Kjær bliver en del af fremtidens diskussioner om velfærdsteknologi på ældreområdet.
Er det ok velfærdsstaten lyver for demente
En af de diskussioner, der ifølge Ulrik Kjær skal
4
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- Man kan spare C02 ved at holde de ældre indendørs. At sætte en VR-brille på plejehjemsbeboere
er mere klimavenligt end at tage minibussen på
skovtur, ligesom det er mere klimavenligt at behandle folk i eget hjem via telemedicin, end at de
transporterer sig frem og tilbage mellem eget hjem
og sygehus. Vi forventer i dag ikke at møde sådanne argumenter, men hvad hvis vi møder dem i
morgen af nogen, som er yngre og som har en anden dagsorden?
I dag tilbyder mange kommuner skærmbesøg. Ulrik Kjær spår, at om nogle år vil dette blive udvidet
til, at ældre kan sætte et computergenereret filter
over den hjemmehjælper, man får besøg af, så
vedkommende får det udseende, man ønsker.
Teknologien, der gør det muligt, hedder Augmented Reality (AR) og er kendetegnet ved, at den giver et udvidet syn på virkeligheden, idet man gennem en skærm – for eksempel en VR-brille - ser
computergenerede billeder, lyd eller anden data
oven på den faktiske virkelighed.

spørgsmålet om lige adgang til de bedste teknologier. Nye teknologier som VR-brillen og robotterne
kommer i vidt forskellig kvalitet. Nogle fås med
softwareprogrammer, der kan meget, andre fås
med softwareprogrammer, der er billige og kan
meget lidt.

Det gør det blandt andet muligt at sætte et filter
over på hjemmehjælperen i stuen, så vedkommende får det udseende, man ønsker. Det gør det potentielt også muligt at sætte et filter over dem, man
spiser med, så det for eksempel ser ud som om, at
man spiser sammen med kongehuset eller deltagerne i Vild med Dans frem for andre plejehjemsbeboere.

- Vi kommer til at diskutere den ulighed, der opstår, fordi rige kommuner vil kunne tilbyde deres
borgere bedre velfærdsteknologier og telemedicinske løsninger end de fattige kommuner. Men vi
kommer også til at diskutere den problemstilling, at
det i fremtiden ikke nødvendigvis er kommunen,
der betaler for teknologierne. Det kan også være
private udbydere, som for eksempel kommer med
en gratis genoptræningsbrille og som modydelse
får lov til at trække data ud, slutter Ulrik Kjær.

- Hvis man selv kan vælge køn eller hudfarve på
hjemmehjælperen i stuen, skal man så have lov til
det? Skal man have lov til at trække sig ind i en
virtuel verden? Og hvordan skal vi behandle den
form for data, der fortæller om borgerens præferencer? Teknologien lægger op til nogle store
identitetspolitiske diskussioner.

Ulrik Kjær stillede i sit oplæg på Danske Ældreråds
Ældrepolitiske konference 10 spørgsmål til overvejelse.

Lighed i adgangen til teknologi
En tredje stor diskussion, der presser sig på, er

Download præsentationen her

Disse velfærdsteknologier bruges allerede nu i kommunerne

Hvis du er interesseret i at se, hvilke konkrete teknologier, der er i spil i de enkelte kommuner, har KL lavet et Velfærdsteknologisk Danmarkskort, som kan ses her

Hvordan ser kommunerne på den teknologiske fremtid?

Hvis du er interesseret i at læse, hvilke perspektiver kommunerne ser i brugen af teknologi, er det værd at
læse rapporten ”Kommunernes teknologiske fremtid”, som KL i 2018 bad konsulenthuset DareDisrupt udarbejde.
Hele rapporten kan læses her
Et koncentrat af rapporten kan læses på denne hjemmeside
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Ældreråd sætter digitalisering på
dagsordenen i kommunerne
Flere end 300 ældrerådsmedlemmer deltog den 26. november i Danske Ældreråds store ældrepolitiske konference om velfærdsteknologi og digitalisering. Læs her, hvad tre ældrerådsmedlemmer tog med sig fra dagen, og hvilke overvejelser de gør sig om digitalisering.

Gertrud Hansen,
formand, Ældrerådet i Esbjerg Kommune

man skal gå. Skal man for eksempel vide alt om,
hvordan ens helbred bliver i fremtiden, hvis man
har teknologien, der gør det muligt. Og hvis man
ikke skal vide alt, hvad skal man så få at vide, og
hvem skal bestemme det?

Hvad er det vigtigste,
du tager med dig i
dag fra konferencen?

Hvordan arbejder I med velfærdsteknologi og digitalisering i ældrerådet?

- Det, jeg især hæfter
mig ved, er, at den
teknologiske udvikling giver nogle muligheder, som man let bliver begejstret for, men
også at udviklingen rejser nogle spørgsmål, som
gør mig bekymret. Der er altid to sider af mønten,
og det dilemma, synes jeg, generelt er kendetegnede, når man taler om digitalisering. På konferencen blev jeg bekræftet i, at det er vigtigt som ældreråd hele tiden at stille spørgsmål til, hvem er teknologien til gavn for? Og hvad kommer der ud af
teknologien?

- For et par år siden satte Ældrerådet i Esbjerg velfærdsteknologi på dagsordenen over for kommunen. For os er det vigtig, at teknologien ikke kun er
et spørgsmål om økonomi, men om værdighed, og
at den skal give bedre livskvalitet hos den enkelte.
Vi mener, at den ældre borger skal have et valg i
form af at kunne vælge teknologien til og fra.

- Spørgsmålet er så, om det er tilfældet. Kan man
sige nej tak til velfærdsteknologi? Når teknologien
er opfundet, er det så tilbuddet, eller er der et alternativ? Det er nogle af de spørgsmål, som optager
os i Ældrerådet. Personligt kan jeg sagtens blive
begejstret for teknologien, men hvis kommunen
samtidig siger, at der skal spares på plejen, falder
begejstringen.

Er der noget, der har overrasket dig at høre?
- Det overraskede mig at høre professor Ulrik Kjær
fortælle, at alt teknologisk kan lade sig gøre. Det
rejser nogle store etiske spørgsmål om, hvor langt

Chris Sørensen,
næstformand, Ældrerådet i Frederikshavn Kommune

rikhavns ældreråd enige om, at vi fik meget med os
fra hele dagen, der var mange gode indlæg, især
seminarerne.
Er der noget, der har overrasket dig at høre?

Hvad er det vigtigste,
Nej, egentlig ikke, det meste er jo kendt stof, men
du tager med dig i dag
alligevel fint at få repeteret eller belyst på ny.
fra konferencen?
Hvordan arbejder I med velfærdsteknologi og digi- Det var meget intetalisering i ældrerådet?
ressant at høre, hvordan Holbæk Kommu- - På plejecentrene i Frederikshavn har vi skærme,
ne anvender skærmbesøg i hjemmeplejen. Det var som bruges på forskellig vis - bl.a. i forbindelse
inspirerende og gav os læring, som vi tager med os med kommunikation mellem personale og pårørende. I ældrerådet oplever vi jo også, at vores komvidere. Jeg sad dog og brændte lidt inde med et
spørgsmål om, hvordan initiativet er blevet modta- mune er presset på økonomien til ældre, og vi
vil gerne være imødekommende med konstruktive
get af borgerne, men de havde vist ikke evalueret
endnu i Holbæk. På vej hjem, var vi alle fra Frede- løsningsforslag.
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- Derfor har vi som ældreråd nu foreslået skærmbesøg i forbindelse med hjemmepleje. Desuden er det
vigtigt, at det også bliver kompetente fagpersoner,
som skal sidde og foretage skærmopkaldene, så
eventuelle problemer hos borgeren opfanges på et
kompetent grundlag.
- Ældrerådet er kaldt til møde med kommunens forvaltning om vores forslag i næste uge, og nu føler vi
os bedre klædt på hertil.

Kirsten Kornval, formand, Ældrerådet i
Lejre Kommune

til at skabe en digital fattiggård, hvor de ikkedigitale er sat uden for fællesskabet.
- Flere af disse betragtninger svarer til de tanker, vi
i Ældrerådet har gjort os. Vi frygter, at digitaliseringen risikerer at få den konsekvens, at de ikkedigitale ældre borgere mister rettigheder, sociale
relationer og oplever, at de ikke anerkendes og har
samme værdi, som de digitale borgere. Hvilket
igen kan føre til, at de ikke føler medborgerskab.
Det har vi blandt andet skrevet et debatindlæg om
under overskriften “ Digitaliseringstoget – kom vi
alle med, eller blev nogen efterladt på perronen”.

Hvad er det vigtigste,
du tager med dig i
dag fra konferencen?
- Jeg fik mange gode
input, der gav stof til
eftertanke. Ikke
mindst, at digitalisering og velfærdsteknologi kræver store etiske overvejelser, og at man
stiller krav til, at borgerne sikres individuelle løsninger, der passer til deres behov og som er med til at
skabe sammenhæng i hjælpen. En anden ting, jeg
tager med mig, er, at velfærdsteknologi bør bruges
som supplement til personalets faglighed, sådan at
der fortsat er fokus på den vigtige mellemmenneskelige omsorg og sociale kontakt, der kan forebygge isolation og ensomhed blandt ældre.

Debatindlægget fra Ældrerådet i Lejre Kommune
kan læses her (side 20)
Hvordan arbejder I med velfærdsteknologi og digitalisering i ældrerådet?
- Vi er i Ældrerådet i Lejre Kommune konstant opmærksomme på velfærdsteknologi og digitale
værktøjer. Vi stiller for eksempel altid spørgsmål,
når kommunen ændrer eller laver nye strategier,
handleplaner, arbejdsgange og kvalitetsstandarder, hvor den anvender nye digitale løsninger for
at nå målet om en værdig ældrepleje. Vi spørger,
om det giver mening og merværdi for borgerne, og
om man sikrer, at teknologien ikke går ud over de
vigtige menneskelige relationer?

- Alt sammen kræver, at medarbejdere, borgere og
samfund bliver uddannet til den digitale verden.
Ellers får vi svært ved, at bruge, udnytte og udvikle
ny velfærdsteknologi og digitale værktøjer på en
måde, så teknologien giver muligheder frem for
begrænsninger i livskvalitet for borgerne. Datasikkerheden er et andet vigtigt fokusområde, som jeg
tager med mig i den videre diskussion om digitalisering.

- Vi er også konstant opmærksomme på, om kommunens hjemmeside er opdateret, og udstyret
med en brugergrænseflade, som ikke mindst ældre borgere kan forstå og håndtere.

Er der noget, der har overrasket dig at høre?
- Det var en øjenåbner, at høre oplægget “Når
skrøbeligheden banker på, rækker teknologien ikke langt “. Her satte ergoterapeut Mette Søndergaard fokus på teknologiens begrænsninger i forhold til at reagere og reflektere over skrøbeligheden hos det enkelte ældre menneske. Men det var
også tankevækkende, at høre Morten Hejlskov fra
IT-Universitetet stille spørgsmålet om vi er på vej

7
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Stort galleri fra
Ældrepolitisk konference
Danske Ældreråds konference ”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd”, løb af stablen den 26. november 2019. Flere end 300 ældrerådsmedlemmer fra
hele landet var samlet i Vingstedcentret ved Vejle. Se billederne fra dagen her.
Flere af oplægsholdernes præsentationer kan downloades her
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En del af ny reserve
prioriteres til de ældre

Tekst: Trine Toftgaard Lund

Regeringen har den 21. november 2019 indgået
aftale med et bredt politisk flertal om at fordele
reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

og støtte samt sociale og fysiske aktiviteter til
mennesker med demens, herunder yngre med
demens, og deres pårørende (52 mio. kr.).
 Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud

til mennesker demens og deres pårørende, der
skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen
(40 mio. kr.).

Tekst Trine Toftgaard Lund

Reserven afløser den nedlagte Satspulje og bruges på initiativer, der gør en forskel for udsatte
mennesker i Danmark.

 Pulje til lokale og landsdækkende demensvenli-

ge aktiviteter, herunder demensvenlige boformer for mennesker med demens sammen med
deres pårørende (16 mio. kr.).

Du kan nedenfor læse om de vigtigste initiativer på
ældreområdet.
Opfølgning på demenshandlingsplanen 2025
Partierne er enige om at afsætte 244 millioner kroner til demensområdet over de næste fire år.

 Mere specialiserede og tværfaglige udrednings-

og behandlingsenheder, som skal understøtte
en fortsat styrkelse af kvaliteten i udredning og
behandling af demenssygdomme (60 mio. kr.).

Pengene er en opfølgning på demenshandlingsplanen 2025 og skal bruges til fortsat at understøtte nogle af initiativerne i planen.

Nogle af de nye initiativer vil blive udmøntet som
puljer, som kommunerne kan ansøge. Initiativerne
vil give kommunerne mulighed for at sætte ind på
nye områder eller fortsætte eksisterende initiativer,
som måske er i risiko for ikke at blive videreført.

Der afsættes blandt andet penge til følgende initiativer:
 Videreførelse af demensrejsehold med særligt

fokus på reduktion af forbruget af antipsykotisk
medicin til mennesker med demens (20 mio.
kr.).

Opfølgning på fasttilknyttede læger på plejecentre
Ordningen med fasttilknyttede læger på plejecentre blev indført med aftale om udmøntning af satspuljen for 2016-2019 med henblik på at forbedre
den sundhedsfaglige behandling af beboere på
plejecentre, herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt forbedring af medicinhåndteringen mv.

 Pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbrin-

gelse af antipsykotisk medicin (24 mio. kr.).
 Udbredelse af ”I sikre hænder”, hvor Dansk Sel-

skab for Patientsikkerhed rådgiver og oplærer
med-arbejdere i kommunerne i systematiserede
arbejdsgange så eksempelvis medicinfejl minimeres (16 mio. kr.).

Med aftalen om reserven er partierne enige om
fortsat at understøtte, at kommunerne kan

 Videreførelse af de eksisterende rådgivnings-

og aktivitetscentre, som bl.a. tilbyder rådgivning
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honorere de faste læger på plejecentre til at yde
sundhedsfaglig rådgivning til personalet.
Det gælder både kommuner, der har indført ordningen på plejecentre i kommunen og allerede har
gode erfaringer med initiativet og kommuner, der
endnu ikke er helt i mål.
Der afsættes i alt 20 mio. kr. til indsatsen i perioden 2020-2021.
Pulje til mere hjemlighed på plejehjem
Partierne er enige om at afsætte 20 millioner kroner i 2021-2022 til en pulje til mere hjemlighed på
plejehjem.
Puljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer
eller driver plejecentre og plejehjem, til at skabe
mere hjemlige og genkendelige rammer på plejehjem m.v. med afsæt i beboernes ønsker.

Det er vigtigt for ældrerådene at være opmærksomme på, at de tre nævnte initiativer helt eller
delvist udmøntes som puljer, som kommunerne vil
kunne søge.
Danske Ældreråd vil her i nyhedsbrevet løbende
gøre opmærksom på, hvornår der åbnes op for
ansøgning til de enkelte puljer.

Tilmeld dig
Danske Ældreråds nyhedsbrev

Du får:
 Inspirationshistorier om, hvordan ældreråd rundt

omkring i landet arbejder.
 Artikler, der forklarer ny lovgivning på ældreom-

rådet.
 Indlæg og artikler om Danske Ældreråds syn på

aktuelle dagsordener.
 Nye undersøgelser, du kan bruge i ældrerådsar-

bejdet.
 Nyt fra styrelser og ministerier.
 Oversigt over kommende arrangementer.
 Og meget mere

Læs tidligere udgaver på Danske Ældreråds hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig.
Nyhedsbrevet udsendes 8-12 gange om året.
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// Kort nyt

Brandsikkerheden på plejehjem halter stadig
Ifølge en undersøgelse af brandsikkerheden
på landets plejehjem, som daværende boligminister Ole Birk Olesen (LA) satte i gang, og
som Radio24syv fik aktindsigt i, har 23 kommuner ikke en plan for, hvordan de vil sikre, at
brandsikkerheden lever op til loven.
Undersøgelsen viser også, at flere kommuner
har fået dispensation fra reglerne. Det er det
dog ifølge boligminister Kaare Dybvad (S) nu
slut med. Til Ingeniøren siger han: ”For brandkravene betyder, at det med syvtommersøm
bliver slået fast, at der ikke må dispenseres fra
brandsikkerheden. Bestemmelsen forventes at
træde i kraft den 1. januar 2020”.
Læs mere om sagen på ing.dk

Medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation skal i
fokus i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Ældre med kroniske sygdomme er mere end tredoblet siden årtusindskiftet
Antallet af ældre danskere over 80 år, der lever
med de behandlingskrævende kroniske sygdomme KOL, type 2-diabetes, knogleskørhed
og demens er tredoblet eller mere siden 2000.
Det viser en udregning, som Nyhedsbrevet Momentum har fortaget på baggrund af registret
esundhed.dk

Det sundhedsfaglige tilsyn med hjemmeplejen og
hjemmesygeplejen har vist, at der er plads til forbedring, når det kommer til medicinhåndtering og
sundhedsfaglig dokumentation.
På baggrund af det sundhedsfaglige tilsyn konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at der hos
landets hjemmepleje og hjemmesygepleje fortsat
skal være fokus på medicinhåndteringen og den
sundhedsfaglige dokumentation.

Læs Momentums artikel her

18 procent af de planlagte, stikprøvebaserede tilsynsbesøg, som styrelsen i 2018 gennemførte i
hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, førte til et
påbud. Påbuddene blev typisk givet, fordi der var
udfordringer med at leve op til kravene for medicinhåndteringen og den sundhedsfaglige dokumentation.
Styrelsen gennemførte i alt 143 organisatoriske
tilsynsbesøg med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Heraf var 112 planlagte stikprøvebaserede.
Læs mere her
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// Arrangementer

Temadage og konferencer
Forårets temadage
Danske Ældreråds temadage giver ældrerådsmedlemmer redskaberne til at
kunne fungere som rådgivere for kommunalbestyrelserne. Temadagene
bliver afholdt i hver af de fem regioner to gange om året.

Jernbane Allé 54, 3. th.
2720 Vanløse
Tlf. 3877 0160
info@danske-aeldreraad.dk
www.danske-aeldreraad.dk
Nyhedsbrevet er udgivet af
DANSKE ÆLDRERÅD
ISSN: 1903-0509 (online)
Illustrationer: Colourbox og
Danske Ældreråd

Tid og sted for forårets temadage er på plads og kan ses her

Danske Ældreråd
Formand Mogens Rasmussen
Tlf. 2714 8090

Invitation og program forventes udsendt ultimo december.

Ansvarshavende:
Trine Toftgaard Lund
Redaktion:
Trine Toftgaard Lund
Morten Larsen

Repræsentantskabsmøde 2020

Sekretariatet:

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2020 finder sted den 27. april
på Hotel Nyborg Strand. Dagen efter, den 28. april, afholder Danske Ældreråd vanen tro en ældrepolitisk konference.

Trine Toftgaard Lund
Sekretariatschef
ttl@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0163

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Marianne Lundsgaard
Seniorkonsulent
ml@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0165

Arrangementskalender
Temadag i Region Hovedstaden, Frederiksborgcenteret – Hillerød
24. februar 2020
Temadag i Region Sjælland, Den Hvide By – Køge
26. februar 2020
Temadag i Region Syddanmark, Fuglsangcenteret – Fredericia
2. marts 2020

Temadag i Region Midtjylland, Tinghallen/BDO Lounge – Viborg
3. marts 2020
Temadag i Region Nordjylland, Aab Konference, Aalborg Portland
Park, Aalborg
4. marts 2020
Repræsentantskabsmøde
27. april 2020

Lisbeth-Marie Grøndahl
Ældrepolitisk konsulent
lg@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0164
Lise Sørensen
Ældrepolitisk konsulent
ls@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0168
Nina Skjøtt Christiansen
Kursussekretær
nsc@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0167
Morten Larsen
Kommunikationskonsulent
mol@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0162
Maj-Britt Lempel
Bogholder
mbl@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0160

Ældrepolitisk konference
28. april 2020
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