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I 2014 fik Danske Îldrer¬d overrakt òOpen Gover-

nment Awardò ved en ceremoni i FN-bygningen i 

New York. 

De internationale dommere fandt dengang, at den 

danske model med Þldrer¬d er en s¬ unik instituti-

on, at de skulle hÞdres med fßrsteprisen. 

I dag fem ¬r senere lever Þldrer¬dene stadig i 

bedste velg¬ende. Det viser tal fra Danske Îldre-

r¬ds nye medlemsundersßgelse, som blev gen-

nemfßrt i sommer, og som du kan lÞse meget me-

re om i dette nyhedsbrev. 

I undersßgelsen fortÞller det store flertal af Þldre-

r¬dsformÞnd, at kommunerne b¬de lytter til Þld-

rer¬dene, og at Þldrer¬dene har indflydelse p¬ de 

beslutninger, som kommunen tager p¬ Þldreom-

r¬det. I alt 88 ud af de 95 Þldrer¬d, der deltager i 

undersßgelsen, vurderer, at de i hßj eller i nogen 

grad har indflydelse p¬ beslutninger i kommunen, 

der vedrßrer Þldre.  

Det er meget glÞdeligt. Og viser, at de mange ti-

mer som Þldrer¬dsmedlemmerne lÞgger i arbej-

det, betaler sig.  

Aktive Þldrer¬d 

Medlemsundersßgelsen tegner i det hele taget et 

billede af nogle meget aktive Þldrer¬d, der p¬ 

tvÞrs af landet styrker lokaldemokratiet. B¬de 

gennem klassisk hßringsarbejde, men ogs¬ ved at 

arrangere borgermßder, indg¬ i samarbejde med 

andre organisationer og meget andet.  

Alt er selvfßlgelig ikke rosenrßdt. Der findes flere 

eksempler p¬, at kommuner og Þldrer¬d ikke er 

enige. Det skal der vÞre plads til. Uenighed er en 

naturlig fßlge af rollefordelingen, hvor Þldrer¬dene 

b¬de er r¬dgiver for kommunalbestyrelsen og de 

Þldre borgeres talerßr.  

Ofte opst¬r uenigheden som fßlge af en besparel-

ser. Rengßring hver 3. uge, et bad om ugen, fjer-

nelse af klippekortet er desvÞrre forslag, der i dag 

er ikke er usÞdvanlige, og noget som Þldrer¬de-

ne m¬ kÞmpe imod.  

Noget tyder p¬, at samarbejdet mellem de fleste 

kommuner og Þldrer¬d giver plads til denne 

uenighed. 82 ud af 95 Þldrer¬d vurderer, at sam-

arbejdet med kommunalbestyrelsen er meget godt 

eller godt.  

Personligt er jeg af den overbevisning, at hvis man 

skal have et optimalt samarbejde, s¬ skal kommu-

nerne og r¬dene give plads til et fortroligt rum, 

hvor man kan diskutere emner, som man senere 

godt kan blive uenige om ï men hvor man holder 

kritikken p¬ et sagligt og faktuelt plan.   

Vil inddrages tidligere 

Det er i det hele taget interessant at se p¬, hvilke 

knapper der kan skrues p¬ for at optimere samar-

bejdet mellem Þldrer¬d og kommune.  

I undersßgelsen peger hele 65 ud af 95 Þldrer¬d 

p¬, at kommunalbestyrelsen skal inddrage dem 

tidligere. Flere Þldrer¬d mener ogs¬, at de selv 

kan vÞre mere p¬ forkant og opsßgende i forbin-

delse med nye tiltag.  

Alt i alt fortÞller medlemsundersßgelsen, at landet 

over samarbejder kommuner og Þldrer¬d om at 

udvikle og styrke Þldrepolitikken. Det er et samar-

bejde, der fungerer godt de fleste steder, men som 

har potentiale til at blive yderligere styrket.  

Finanslov p¬ vej 

I skrivende stund forhandles finansloven. Danske 

Îldrer¬d hilser det velkomment, at regeringen af-

sÞtter ekstra milliarder til velfÞrd i sit finanslovs-

udspil, men kan desvÞrre samtidig konstatere, at 

udspillet ikke lÞgger op til et egentligt velfÞrdslßft 

p¬ Þldreomr¬det 

Mogens Rasmussen 

Formand 

Îldrer¬d styrker lokaldemokratiet 
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Lokalpolitikere bliver ofte beskyldt for ikke at lytte nok til borgerne. Danmarks 98 Þldrer¬d ople-

ver det modsatte, viser Danske Îldrer¬ds medlemsundersßgelse. Side 4. 

 

 
 
 

 

òòÎldrer¬dene er generelt gode til at opfange, 
hvad der er vigtigt for de Þldre, og de har en 
stor viden om, hvilken betydning de kommuna-
le initiativer har for Þldre borgeres livsbetingel-
ser.ò 

Jette Skive, formand for KLôs Sundheds- og Îldre-

udvalg. Side 5 

 

Nye veje til bedre livskvalitet for Þldre 

FÞrre Þldre skal leve med depression. Det 
har vÞret m¬let for det to¬rige projekt Sikkert 
Seniorliv, der netop er afsluttet. Side 10. 
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Undersßgelse af Þldrer¬denes arbejdsbetingelser  

ï samarbejde, indflydelse og relationer 

 

Danske Îldrer¬d gennemfßrte sommeren 2019 en undersßgelse blandt for-

mÞndene for landets 98 Þldrer¬d. I alt 95 ud af 98 Þldrer¬dsformÞnd har 

svaret p¬ undersßgelsens spßrgsm¬l, der blandt andet giver et indblik i, hvor-

dan samarbejdet mellem Þldrer¬dene og kommunerne fungerer. Du kan p¬ de 

nÞste sider lÞse nogle af undersßgelsens hovedkonklusioner.  

 

 

 

88 ud af 95 Þldrer¬d  

vurderer, at de i hßj grad 

eller i nogen grad har indfly-

delse p¬ beslutninger i kom-

munen, der vedrßrer Þldre.   

65 ud af 95 Þldrer¬d  

ßnsker, at kommunalbesty-

relsen inddrager dem tidli-

gere i relevante sager. 

82 ud af 95 Þldrer¬d  

vurderer, at samarbejdet 

med kommunalbestyrelsen 

er meget godt eller godt 
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Kommunerne lytter til Þldrer¬dene 

Lokalpolitikere bliver ofte beskyldt for ikke at 

lytte nok til borgerne. Danmarks 98 Þldrer¬d 

oplever det modsatte, viser ny undersßgelse.  

 

En ny undersßgelse viser, at kommunerne b¬de 

lytter og tager hensyn til den r¬dgivning, de f¬r fra 

Þldrer¬dene.   

Ifßlge undersßgelsen, der er gennemfßrt af Dan-

ske Îldrer¬d, oplever 88 ud af de 95 Þldrer¬d, 

der har deltaget i undersßgelsen, at de i hßj grad 

(17) eller i nogen grad (71) har indflydelse p¬ be-

slutninger i kommunen, der 

vedrßrer Þldre.   

Det glÞder Mogens Rasmus-

sen, formand for Danske 

Îldrer¬d. 

-  Vi oplever, at kommunalpo-

litikerne og deres forvaltning 

bliver bedre og bedre til at 

inddrage og lytte til Þldrer¬-

dene. De lokale Þldrer¬d f¬r selvfßlgelig ikke alle 

deres ßnsker opfyldt. For eksempel har vi i de se-

neste ¬r oplevet besparelser p¬ Þldreomr¬det i 

mange kommuner, og her har opgaven for Þldre-

r¬dene ofte vÞret at begrÞnse skaden. Men set 

over en bred kam oplever vi, at kommunerne lytter 

til Þldrer¬dene - i hvert fald s¬ langt som pengene 

rÞkker, siger Mogens Rasmussen, formand, Dan-

ske Îldrer¬d.  

Ogs¬ i KL oplever man, at kommunerne sÞtter 

pris p¬ den r¬dgivning, de f¬r fra Þldrer¬dene.   

- Îldrer¬dene er generelt gode til at opfange, 

hvad der er vigtigt for de Þldre, og de har en stor 

viden om, hvilken betydning de kommunale initiati-

ver har for Þldre borgeres livsbetingelser. Derfor 

er jeg ogs¬ glad for, at de folkevalgte Þldrer¬d 

rundt omkring i landet bliver inddraget i kommunal-

bestyrelsernes beslutninger. Det styrker lokalde-

mokratiet og gßr, at flere borgere fßler sig hßrt og 

inddraget, siger Jette Skive, formand for KLô Sund-

heds- og Îldreudvalg.  

Inddragelsen af Þldrer¬dene gßr sig blandt andet 

gÞldende, n¬r lokale byrum er under forandring. 

Her har Þldrer¬dene afgßrende indflydelse p¬ 

kommunernes prioriteringer og planlÞgning i for-

hold til at sikre tilgÞngelighed og Þldreegnede 

adgangsforhold.  

I HolbÞk Kommune har det 

lokale Þldrer¬d fx haft stor 

indflydelse p¬, at et nyt ple-

jecenter i dag er placeret 

centralt i Tßllßse ï tÞt p¬ 

b¬de station, bibliotek og 

byens liv. LÞs mere om det 

p¬ nÞste side.     

Plads til uenighed  

Nogle gange g¬r bßlgerne 

dog hßjt. Det er ikke usÞdvanligt, at Þldrer¬dene 

g¬r i lokalmedierne og kritiserer deres kommune 

for at skÞre i Þldreplejen. Men det er, ifßlge for-

manden for Danske Îldrer¬d, en naturlig fßlge af 

rollefordelingen.  

- Der skal vÞre plads til uenighed i samarbejdet 

mellem kommune og Þldrer¬d, hvis Þldrer¬det 

skal opfylde sin rolle som b¬de r¬dgiver for kom-

munalbestyrelsen og som de Þldre borgeres tale-

rßr, siger Mogens Rasmussen.  

Noget tyder da ogs¬ p¬, at der er plads til denne 
uenighed. I Danske Îldrer¬ds undersßgelse for-
tÞller 82 ud af 95 Þldrer¬d, at samarbejdet med 
kommunalbestyrelsen er meget godt (39) eller 
godt (43).   

- Îldrer¬dene er generelt gode til 
at opfange, hvad der er vigtigt for 
de Þldre, og de har en stor viden 
om, hvilken betydning de 
kommunale initiativer har for 
Þldre borgeres livsbetingelser. 

Jette Skive, formand for KLô Sundheds- og 

Îldreudvalg 

 

// Ny undersßgelse 

Tekst Morten Larsen 
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Der kan nogle gange vÞre brug for et langt sejt 

trÞk for at gßre sin indflydelse gÞldende som 

Þldrer¬d. N¬r et nyt plejecenter i dag er place-

ret centralt i Tßllßse tÞt ved station, bibliotek 

og byens liv skyldes det i hßj grad Îldrer¬det i 

HolbÞks stÞdige inisisteren.  

 

Kommunen havde oprindeligt planlagt at placere 

plejecentret i udkanten af Tßllßse ï langt fra offent-

lig transport og byens liv. Men efter have lyttet til 

Þldrer¬dets argumenter blev plejecentret placeret 

tÞt ved lÞgehus, butikker og i en kort afstand fra 

stationen. Det var dog ikke nogen hurtig proces at 

f¬ Þndret placeringen.  

- Som Þldrer¬d m¬ man ofte have t¬lmodighed 

som en elefant. I dette tilfÞlde var placeringen af 

plejecentret allerede skrevet ind i lokalplanen, s¬ 

det var umiddelbart svÞrt at Þndre. Vi gjorde alli-

gevel forsßget, fortÞller Steen-Kristian Eriksen, 

der er formand for Îldrer¬det i HolbÞk Kommune. 

- Vi lavede hßrningssvar i forhold til lokalplanen, 

hvor vi med afsÞt i de saglige argumenter pegede 

p¬ en specifik grund, der efter vores opfattelse ville 

vÞre bedre for beboere, p¬rßrende og medarbej-

dere. Og n¬r vi mßdte lokalpolitikerne p¬ byens 

torv eller var til et arrangement med dem brugte vi 

det som en anledning til at fremfßre vores syns-

punkter, fortsÞtter han. 

Efter cirka to ¬rs arbejde havde Þldrer¬dets argu-

menter sl¬et igennem hos politikerne, og der blev 

taget en beslutning om at Þndre placeringen.  

Det er dog langtfra altid, at Þldrer¬dene m¬ arbej-

de i kulisserne med den samme sag i flere ¬r. 

- N¬r kommunen fx overvejer at lade Þldre betale 

for sygeplejeartikler i forbindelse med s¬rpleje, er 

processen en helt anden. Her har vi kort tid til at 

p¬virke politikerne og m¬ derfor reagere hurtigt ï 

b¬de i forhold til at afgive hßringssvar og i forhold 

til at give vores holdning til kende i medierne, p¬-

peger Steen-Kristian Eriksen. 

I lßbet af de sidste ¬r har Îldrer¬det i HolbÞk 

blandt andet medvirket til at sikre rengßring hver 

14. dag i stedet for hver 3. uge og bedre mulighed 

for hovedrengßring, men ogs¬ annullering af takst-

stigning for mad p¬ de kommunale plejecentre. 

T¬lmodighed gav pote 

Som Þldrer¬d m¬ man ofte have en t¬lmodighed som en 

elefant, fortÞller formand for Îldrer¬det i HolbÞk Steen-

Kristian Eriksen  

// Ny undersßgelse  

Det siger undersßgelsen om Þldrer¬denes indflydelse 

¶ 88 ud af de 95 Þldrer¬d vurderer, at de i hßj grad eller i nogen grad har indflydelse p¬ beslutninger i 

kommunen, der vedrßrer Þldre.   

¶ 82 ud af 95 Þldrer¬d vurderer, at samarbejdet med kommunalbestyrelsen er meget godt eller godt.  

¶ 87 ud af 95 Þldrer¬d vurderer, at samarbejdet med forvaltningen er meget godt eller godt.  

¶ 65 ud af 95 Þldrer¬d ßnsker, at kommunalbestyrelsen inddrager dem tidligere, s¬ samarbejdet kan 

bliver yderligere udviklet.  

Jf. Danske Îldrer¬ds medlemsundersßgelse juni 2019. 

Tekst: Morten Larsen 
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Hßringsvar er vigtige, men Þldrer¬dene 
laver meget andet 
Arbejdet med hßringssvar er en central del af 

Þldrer¬denes virke og er stÞrkt medvirkende 

til, at kommunalbestyrelser og forvaltninger 

lytter til Þldrer¬denes r¬dgivning. Men Þldre-

r¬dene laver meget andet, viser Danske Îldre-

r¬ds undersßgelse. 

 

Ifßlge undersßgelsen afgiver et Þldrer¬d cirka et 

hßringssvar hver m¬ned. NÞsten halvdelen (45 af 

95 Þldrer¬d) afgiver 13 eller flere hßringssvar ¬r-

ligt, mens 2 afgiver 9-12 og 20 Þldrer¬d 5-8. 

Over halvdelen af Þldrer¬dene mener, at de i hßj 

grad f¬r sendt relevante sager i hßring (53 af 95).  

Resten af r¬dene mener, at de i nogen grad f¬r 

tilsendt alle relevante hßringer, p¬ nÞr et enkelt 

Þldrer¬d. 

Typisk falder relevante sager, der ikke bliver sendt 

i hßring i Þldrer¬det, under en anden forvaltning 

end den, der er Þldrer¬dets primÞre kontaktfor-

valtning som sundheds- og omsorgsforvaltningen 

eller Þldre- og handicapforvaltningen. Det kan for 

eksempel vÞre hßringer p¬ teknik- og naturomr¬-

det i forhold til omlÞgninger af buskßrsel, renovati-

on mv.  

Mange Þldrer¬dsformÞnd opfordrer i undersßgel-

sen Þldrer¬d til at vÞre mere proaktive i forhold til 

systematisk at gennemlÞse dagsordener og refe-

rater fra andre udvalg og gßre indsigelse, hvis der 

er relevante hßringer, Þldrer¬det ikke modtager.  

Undersßgelsen viser ogs¬, at Þldrer¬dene laver 

mange andre aktiviteter for at sikre, at dialogen og 

samarbejdet mellem Þldre i kommunen og kom-

munalbestyrelsen fastholdes og udbygges.  

Samarbejder med andre organisationer 

Ud over at samarbejde med kommunalbestyrelse 

og forvaltningen, samarbejder mange Þldrer¬d 

med andre organisationer. Der samarbejdes blandt 

andet om at afholde fÞlles arrangementer, afvikle 

fÞlles projekter eller om at bakke hinanden op, 

hvis der er en sag, der vedrßrer flere parter.  

De frivillige foreninger og brugerorganer som Þld-

rer¬dene typisk samarbejder med, er Îldre Sa-

gens lokalafdelinger (79 af 95) og det kommunale 

handicapr¬d (64 af 95).  

Flere Þldrer¬d samarbejder ogs¬ med lokalafde-

linger af Alzheimerforeningen, Rßde Kors, Dansk 

Blindesamfund og Parkinsonsforeningen, bruger-/

p¬rßrender¬d, frivilligr¬d, pensionistklubber, inte-

grationsr¬d, Ä18-udvalg, udsatter¬d, folkeoplys-

ningsudvalg, tilgÞngelighedsr¬d, lokalr¬d og trafik-

sikkerhedsr¬d.  

 

// Ny undersßgelse 

 

Top 5 over Þldrer¬denes aktiviteter i 

forhold til at skabe synlighed om 

r¬dets arbejde (ud over at afgive hß-

ringssvar) 

¶ Uddeleler pjecer om Þldrer¬d  

¶ Deltager i aktiviteter p¬ plejehjem, 

dagcentre mv.  

¶ Stiller op til interviews med pressen  

¶ Inviterer kommunalpolitikere og/eller 

medarbejdere i kommunen til Þldre-

r¬dsmßder  

¶ Arrangerer borgermßder  

Ny h¬ndbog i Þldrer¬dsarbejde p¬ vej 

Danske Îldrer¬ds medlemsundersßgelse viser, at mange 

Þldrer¬dsformÞnd, er nye.  

61 ud af 95 har vÞret formÞnd i tre ¬r eller kortere tid - her-

af har 19 vÞret formÞnd, siden de indtr¬dte i Þldrer¬det.  

Blandt andet derfor er Danske Îldrer¬d p¬ vej med en ny 

h¬ndbog i Þldrer¬dsarbejde. 

Tekst: Lise Sßrensen 
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// Ny undersßgelse 

Îldrer¬det i Odsherred Kommune er engageret 

i et projekt, der forener aktive Þldre og s¬rbare 

unge omkring fÞlles interesser.  

Tekst Morten Larsen 

I 2017 fik ungeenheden i Odsherred Kommune og 

Socialt Udviklings Center ideen til etablere et pro-

jekt, hvor aktive Þldre skulle have mulighed for at 

inspirere og involvere s¬rbare og udsatte unge 

mellem 16 og 30 ¬r.  

Îldrer¬det i Odsherred, Nykßbing SjÞlland Skyt-

teforening, Odsherreds IldsjÞle, Det frivillige men-

torkorps Radio Odsherred og Gammel Scene p¬ 

Odsherred Teater fandt projektet s¬ interessant, at 

de alle engagerede sig i projektet.  

Bredt samarbejde 

- N¬r vi gik ind i projektet var det for at bakke op 

om et initiativ, der p¬ en ny og anderledes m¬de 

bringer aktive Þldres kompetencer i spil i lokal-

samfundet. Siden er vi g¬et med i styregruppen, 

hvor vi sammen med en rÞkke frivillig-foreninger 

lßbende drßfter initiativer til at f¬ fat i de unge, for-

tÞller Kirsten Johansen, nÞstformand i Îldrer¬det 

i Odsherred og medlem af styregruppen. 

Omdrejningspunktet for det tre¬rige projekt, der 

g¬r under navnet òDel din passion med andreò, er 

s¬kaldte òmatchmßderò, hvor den unge og den Þl-

dre mßdes om en interesse og udveksler tanker og 

id®er. P¬ den m¬de kan opst¬ et nyt fÞllesskab i 

at dele en fÞlles interesse p¬ tvÞrs af alder og 

dagligt miljß.   

Nogen har fundet sammen om at lÞre at lave mor-

mor-mad, andre om at lÞre at kniple, at male bille-

der eller noget helt fjerde.  

Og nogle gange er det de unge, der òunderviserò 
de ressourcestÞrke Þldre ï for eksempel i brugen 
af Facebook, Messenger og smartphone.  

I mange tilfÞlde er de Þldre, der gerne vil dele de-

res interesse med unge, fundet gennem de stÞrke 

netvÞrk, som mange aktive Þldre har med hinan-

den i kommunen.  

- Ud over at hjÞlpe nogle udsatte og s¬rbare unge, 

er projektet ogs¬ med til at synliggßre, at Þldre er 

en ressource i lokalsamfundet ï og at Îldrer¬det 

og flere andre frivilligforeninger spiller vigtig rolle, 

siger Kirsten Johansen.  

Projekt òDel din passion med andreò er stßttet af 

Veluxfonden med 1,6 millioner kroner og afsluttes 

ved udgangen af dette ¬r. 

 

Îldrer¬d i bredt samarbejde om at forene 

aktive Þldre med s¬rbare unge 

Îldrer¬det i Odsherred samarbejder med mange forskellige 

frivilligforeninger i projekt for unge og Þldre, fortÞller nÞstfor-

mand Kirsten Johansen. 

Top 5 over frivillige foreninger som Þldre-
r¬dene samarbejder med: 
 
¶ Îldre Sagens lokalafdeling 
¶ Faglige Seniorers lokale seniorklub 
¶ Danske Seniorers lokale medlemsforening 
¶ Alzheimerforeningens lokalafdeling 
¶ Rßde KorsË lokalafdeling 
  

Top 5 over brugerorganer som Þldrer¬de-
ne samarbejder med: 
 
¶ Handicapr¬d 
¶ Bruger-/p¬rßrender¬d 
¶ Frivilligr¬d 
¶ Lokalr¬d 
¶ Menighedsr¬d 
  

Jf. Danske Îldrer¬ds medlemsundersßgelse juni 2019. 
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Îldrer¬d overalt i Danmark fejrede den 1. ok-

tober 2019 FNs internationale Þldredag. LÞs 

her, hvordan nogle af Þldrer¬dene markerede 

dagen.   

 

Hvert ¬r den 1. oktober er det FNôs Þldredag. I ¬r 

havde FN valgt, at dagen skulle sÞtte fokus p¬, 

hvordan man h¬ndterer og forhindrer, at uligheden 

i samfundet bliver alt for stor. Temaet tog afsÞt i 

FNs Verdensm¬l 10 om òMindre Ulighedò. Flere 

Þldrer¬d havde valgt at fejre dagen ved en rÞkke 

velbesßgte arrangementer. 

I Ringkßbing-Skjern Kommune var 370 mßdt op til 

et stort arrangement med oplÞg, snak og god 

mad. Blandt andre gav Þldrer¬dets formand Iver 

Poulsen en orientering om FNs tema: Vejen mod 

stßrre ulighed uanset alder, ligesom han fortalte 

om Þldrer¬dets arbejde, der p¬ det seneste isÞr 

har handlet om at komme med oplÞg til kommu-

nens budget. Hertil havde Social- og Sundhedsud-

valget et indlÞg om de sager, udvalget har fokus 

p¬ i forhold til Þldre. 

Îldrer¬det i Sßnderborg markerede dagen med 

en seniormesse. Her kunne gÞsterne p¬ en rÞk-

ke stande blandt andet orientere sig om mulighe-

derne for stßtte, vejledning og aktiviteter, n¬r man 

er 60+ og bor i Sßnderborg Kommune, ligesom de 

kunne f¬ en oversigt over foreninger og deres akti-

vitetstilbud.  

Seniorr¬det i Kerteminde havde inviteret kommu-

nens borgere til en hyggelig informativ eftermiddag 

med foredrag, fÞllessang og kaffe. P¬ program-

met var blandt andre professor Jßrn Henrik Peter-

sen, institut for VelfÞrdsstudier og Offentlig Politik 

SDU.  

 

P¬ Lolland havde Îldrer¬det inviteret forsknings-

chef i samfundsvidenskab, Danmarks Medie- og 

Journalisthßjskole Roger Buch. Han holdt oplÞg 

for de 40 deltagere om, hvorvidt kommunerne 

frem til 2030 vil vÞre i stand til at leve op til FNs 

verdensm¬l om mindre ulighed.  

Îldrer¬det i Hillerßd Kommune var vÞrt ved et 

arrangement, hvor kommunens udvalgsformÞnd 

gav korte oplÞg om Þldrepolitikken, og hvor bor-

gerne efterfßlgende fik mulighed for at stille 

spßrgsm¬l til kommunalpolitikere. 

Îldrer¬det i Assens brugte dagen til tage emner 

op som fremtidsfuldmagt, behandlingstestamente 

og plejetestamente. 

Langeland Kommune, Îldrer¬det og Îldre Sa-

gen Langeland havde inviteret til fÞllesarrange-

ment under overskriften "Îldredag p¬ Skudehav-

nenò, hvor der var oplÞg og underholdende ind-

slag om emnet "Hvad vil vi med Langeland, og 

hvad vil Langeland med os?".  

I Herning markerede Îldrer¬det dagen med fore-

drag og korsang for de i alt 120 deltagere. Blandt 

andet fortalte ergoterapeut og mange¬rig undervi-

ser af plejepersonale Mette Sßndergaard om Þl-

drelivet, som hun oplever det. Og formanden for 

Social og sundhedsudvalget fortalte, hvad det ved-

tagne budgetforlig betyder for Þldreomr¬det. 

LÞs ogs¬ debatindlÞgget òÎldre har ikke en 

chance ï tag den!ò skrevet af Kirsten Nissen, Kß-

benhavns Îldrer¬d, i anledning af FNs Þldredag. 

S¬dan markerede Þldrer¬dene 
FNs Þldredag  

Seniormesse i Sßnderborg 

OplÞgsholder p¬ Þldredagen i  Herning, Mette Sßn-
dergaard (tv) og Karen Lintrup fra Îldrer¬det  

Tekst: Morten Larsen Forskningschef Roger Buch  til Þldredag  

// FNs internationale Þldredag 

https://minby.dk/2019/10/01/145466/debat-aeldre-har-ikke-en-chance-tag-den/
https://minby.dk/2019/10/01/145466/debat-aeldre-har-ikke-en-chance-tag-den/
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Frivillige og professionelle har fundet nye 

veje til at forbedre Þldres livskvalitet 
FÞrre Þldre skal leve med depression. Det har 

vÞret m¬let for det to¬rige projekt Sikkert Se-

niorliv, der netop er afsluttet. I projektet har fri-

villige og professionelle fra tre kommuner ar-

bejdet sammen om at finde nye veje til at for-

bedre Þldres mentale sundhed og livskvalitet. 

Depression beskrives som et af alderdommens be-

tydeligste sundhedsproblemer. Det ansl¬s, at om-

kring 10 procent af alle Þldre over 65 ¬r f¬r en de-

pression i let, moderat eller svÞr grad, men over 

halvdelen opdages ikke, og endnu fÞrre modtager 

relevant behandling. 

Siden 2017 har kommunerne Thisted, Horsens og 

Faaborg-Midtfyn derfor samarbejdet med Dansk 

Selskab for Patientsikkerhed om projektet Sikkert 

Seniorliv. Her har frivillige fra civilsamfundet og an-

satte fra kommunen samarbejdet om at finde nye 

veje til at opspore og forebygge depression i alder-

dommen og forbedre Þldres mentale sundhed og 

livskvalitet.  

Îldrer¬d fra de 3 kommuner har deltaget lokalt og 

Danske Îldrer¬d har siddet med i den faglige fßl-

gegruppe. 

Borgere flyver under radaren 

Kommunerne har lÞnge haft forebyggende medar-

bejdere ansat med henblik p¬ netop den Þldre 

m¬lgruppe. De tager blandt andet p¬ forebyggende 

hjemmebesßg og har forskellige tilbud til borgere, 

der er i risiko for depression.  

Mange organisationer st¬r ogs¬ for mange forskelli-

ge aktiviteter i lokalsamfundet. Alligevel havde del-

tagerne ved projektets begyndelse en fßlelse af, at 

mange borgere flßj under radaren og ikke tog imod 

tilbuddene. M¬ske fordi en af komponenterne ved 

depression er social isolation, der gßr det svÞrt 

selv at rÞkke ud. 

- Da vi fßrste gang mßdtes med de frivillige, var det 

tydeligt, hvor stor en opgave de allerede lßfter i lo-

kalsamfundet med at forebygge ensomhed gen-

nem forskellige arrangementer. Dog har de kom-

munale medarbejdere ikke viden om alle disse akti-

viteter, selvom de er i kontakt med mange borgere, 

som kunne have stor glÞde af at deltage, siger Vi-

beke Rischel, vicedirektßr og sundhedsfaglig chef i 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

En stor gevinst ved Sikkert Seniorliv har derfor vÞ-

ret, at de forebyggende medarbejdere har f¬et 

kendskab til lokale tilbud som fÞllesspisning, ud-

flugter og mandfolkegrupper, som de kan henvise 

borgere til. Ligesom de frivillige har kendskab til de 

sundhedsprofessionelle og kan hjÞlpe med at ska-

be kontakt til disse, hvis de kan se, at en borger 

har brug for mere, end deres tilbud form¬r. 

Samarbejde har givet resultater 

I Sikkert Seniorliv har deltagerne gennem samska-

belsesprocesser og sm¬ afprßvninger fundet de 

bedste m¬der, hvor der nu samarbejdes i hßjere 

grad om at tage h¬nd om borgere i risiko for at ud-

vikle depression.  

Samarbejdet har ogs¬ vÞret med til at udvikle eksi-

sterende tilbud. I Horsens Kommune er det f.eks. 

forebyggende medarbejdere, der nu rekrutterer en-

lige Þldre til et netvÞrksskabende forlßb, der ar-

rangeres af frivillige fra Seniornet Horsens. Dermed 

n¬r de flere i m¬lgruppen.  

I Thisted Kommune udsendes et brev til Þldre, der 

mister deres ÞgtefÞlle, hvor de tilbydes et besßg 

af en forebyggende medarbejder. I forbindelse med 

projektet har de forebyggende medarbejdere udvik-

let deres arbejdsgang, s¬ de nu kommer i kontakt 

med flere, og de har rettet brevene til efter input fra 

borgere, der tidligere selv har mistet.  

I alle tre kommuner har oplysning vÞret en stor del 

af arbejdet for at skabe bevidsthed om symptomer 

og aftabuisere depression i alderdommen.  

I Faaborg-Midtfyn Kommune har Îldrer¬det bl.a. 

holdt stormßde med depression som tema, og her 

deltog de forebyggende medarbejdere ogs¬ og ud-

delte pjecer med kontaktoplysninger. 

Projektet er formelt slut, men projektets tiltag lever 

videre i kommunerne. Materialer og erfaringer fra 

kommunerne stilles nu til r¬dighed for interessere-

de, ligesom projektets resultater vil blive delt p¬ 

b¬de danske og internationale konferencer. 

LÞs mere her 

// Nye veje til at forbedre Þldres livskvalitet og mentale sundhed 

https://patientsikkerhed.dk/komplekse-samfundsproblemer-skal-loeses-faellesskab/
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òEn fast plejehjemslÞge skaber tillid mellem 

lÞge og personalet p¬ plejehjemmet, og det 

giver den bedste kvalitet i behandlingen for 

plejehjemsbeboeren, da personalet vedvaren-

de, tÞt og trygt kan kommunikere med lÞgen. 

Vi skal videre ad den vej. Der er behov for, at 

alle plejehjem f¬r en lÞge tilknyttetéò.  

S¬dan skriver formanden for LÞgeforeningen An-

dreas Rudkjßbing i et debatindlÞg p¬ Altinget.  

Danske Îlder¬d kan kun bakke op om, at alle ple-

jehjem bßr have faste plejehjemslÞger. Men kan 

desvÞrre ogs¬ konstatere, at ordningen langt fra 

er indfßrt p¬ alle plejehjem. 

Ifßlge en gennemgang af plejehjemsoversigten.dk, 

som Alzheimerforeningen foretog i sommer, har 

kun 49 procent alle plejehjem en fast plejehjems-

lÞge.  

Ikke i m¬l endnu 

Selvom en gennemgang af plejehjemsoversig-

ten.dk ikke giver et 100 procent retvisende billede, 

indikerer den, at man er et stykke fra m¬let i sats-

puljen p¬ sundheds- og Þldreomr¬det for 2016-

2019 aftalte,. 

I aftalen fik kommunerne penge til at indfßre fast 

tilknyttede lÞger til beboere p¬ alle plejehjem over 

en fire¬rig periode. I alt er der blevet afsat 100 mil-

lioner til ordningen. 

Selvom der fra udgangen af dette ¬r ikke lÞngere 

er afsat midler til ordningen, er det vigtigt, at kom-

munerne fortsÞtter arbejdet  for at f¬ faste lÞger 

p¬ plejehjem.  

Gavner de Þldre og ßkonomien 

Faste plejehjemslÞger gavner nemlig de Þldre p¬ 

en lang rÞkke omr¬der.  

Et pilotprojekt har vist, at plejehjemslÞger kan re-

ducere indlÞggelser med 28 procent, genindlÞg-

gelser med 27 projekt, korttidsindlÞggelser med 

14 procent og nedbringe unßdvendigt medicinfor-

brug markant.  

Hertil kommer, at der er betydelige ßkonomiske 

besparelser at hente. Beregninger fra VIVE viser, 

at man kan hente en samlet besparelse p¬ 250 

millioner kroner om ¬ret, hvis ordningen med fast-

tilknyttede plejehjemslÞger blev indfßrt p¬ alle 

plejehjem i Danmark.  

LÞs LÞgeforeningens debatindlÞg her 

LÞs Alzherimerforeningens gennemgang her 

LÞs VIVEs rapport om pilotprojektet 

 

 

// Faste plejehjemslÞger 

CŀǎǘŜ ǇƭŜƧŜƘƧŜƳǎƭŋƎŜǊ ƎƛǾŜǊ ŦŋǊǊŜ  
ƛƴŘƭŋƎƎŜƭǎŜǊ ƻƎ ōŜŘǊŜ ƳŜŘƛŎƛƴŜǊƛƴƎ  

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/laegeforeningen-alle-plejehjem-skal-have-tilknyttet-en-laege?ref=newsletter&refid=32804&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=sundhed
https://www.alzheimer.dk/media/196596/2019-06-19-plejehjemslaeger_undersoegelse.pdf
https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-af-fast-tilknyttede-laeger-paa-plejecentre-5105/
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Nyt vÞrktßj til at tage den 

svÞre snak om kßrestop 

For mange kan det vÞre svÞrt at tage snak-

ken om kßrekortet med sine p¬rßrende, n¬r 

alder og sygdom banker p¬ dßren. 82 procent 

af de adspurgte i en undersßgelse er enige 

om, at de p¬rßrende har et stort ansvar i at f¬ 

snakket ud om vedkommendes kßrevanske-

ligheder.  

Men hvorfor skal det vÞre s¬ vanskeligt at ta-

ge snakken, og hvordan kan man undg¬, at 

det bliver et problem?  

For at hjÞlpe den vigtige dialog p¬ vej har GF 

Fonden udarbejdet et dialogvÞrktßj med gode 

r¬d og anvisninger, der kan ¬bne samtalen. 

LÞs mere her 

Ny inspirationsbank skal  

skabe bedre m¬ltider til Þldre 

Sundhedsstyrelsen har lanceret en ny inspirati-

onsbank med cases fra kommunerne om mad, 

m¬ltider og ernÞring til Þldre kaldet òBedre 

m¬ltider til Þldreò. 

I inspirationsbanken kan kßkkenmedarbejdere, 

diÞtister, SOSUôere og andre, der arbejder 

med omr¬det, blive inspireret til at sÞtte nye 

tiltag i gang eller bygge videre p¬ andres gode 

erfaringer. 

LÞs mere her Undersßgelse af p¬rßrendes er-
faringer med aflastningsophold 

til deres nÞrtst¬ende 

Kommunale aflastningsophold for kronisk syge el-
ler handicappede kan give et livsvigtigt pusterum til 
de mange p¬rßrende, som er svÞrt belastede af at 
hjÞlpe deres nÞrtst¬ende.  

Men mange p¬rßrende kender slet ikke mulighe-
den for aflastning, og de, der gßr, oplever skyldfß-
lelse og manglende forst¬else fra familien.  

Det viser en undersßgelse blandt 1.215 danske 
p¬rßrende, som Hjernesagen, Parkinsonforeningen 
og P¬rßrende i Danmark st¬r bag. 

LÞs undersßgelsen her 

Trafikpris for hjÞlp til p¬rßrende 

GF Fonden har uddelt trafikpris for vÞrktßj, der 

hjÞlper p¬rßrende til mennesker med demens 

Jette Ravn og Marlene Rishßj Cordes fra Erfarne 

Bilister fik GF Fondens trafikpris for deres vigtige 

arbejde med at udvikle informationsmateriale b¬de 

til p¬rßrende og sundhedsprofessionelle. Prisen 

blev overrakt i forbindelse med DKDKËs ¡rskursus 

2019. 

// Kort nyt 

https://www.gftrafiksikker.dk/trafiksikker-med-gf/pårørende-til-seniorbilist
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2019/Ny-inspirationsbank-skal-skabe-bedre-maaltider-til-aeldre

