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Ældreråd styrker lokaldemokratiet
I 2014 fik Danske Ældreråd overrakt ”Open Government Award” ved en ceremoni i FN-bygningen i
New York.
De internationale dommere fandt dengang, at den
danske model med ældreråd er en så unik institution, at de skulle hædres med førsteprisen.
I dag fem år senere lever ældrerådene stadig i
bedste velgående. Det viser tal fra Danske Ældreråds nye medlemsundersøgelse, som blev gennemført i sommer, og som du kan læse meget mere om i dette nyhedsbrev.
I undersøgelsen fortæller det store flertal af ældrerådsformænd, at kommunerne både lytter til ældrerådene, og at ældrerådene har indflydelse på de
beslutninger, som kommunen tager på ældreområdet. I alt 88 ud af de 95 ældreråd, der deltager i
undersøgelsen, vurderer, at de i høj eller i nogen
grad har indflydelse på beslutninger i kommunen,
der vedrører ældre.

Personligt er jeg af den overbevisning, at hvis man
skal have et optimalt samarbejde, så skal kommunerne og rådene give plads til et fortroligt rum,
hvor man kan diskutere emner, som man senere
godt kan blive uenige om – men hvor man holder
kritikken på et sagligt og faktuelt plan.

Vil inddrages tidligere
Det er i det hele taget interessant at se på, hvilke
knapper der kan skrues på for at optimere samarbejdet mellem ældreråd og kommune.

Det er meget glædeligt. Og viser, at de mange timer som ældrerådsmedlemmerne lægger i arbejdet, betaler sig.

I undersøgelsen peger hele 65 ud af 95 ældreråd
på, at kommunalbestyrelsen skal inddrage dem
tidligere. Flere ældreråd mener også, at de selv
kan være mere på forkant og opsøgende i forbindelse med nye tiltag.

Aktive ældreråd
Medlemsundersøgelsen tegner i det hele taget et
billede af nogle meget aktive ældreråd, der på
tværs af landet styrker lokaldemokratiet. Både
gennem klassisk høringsarbejde, men også ved at
arrangere borgermøder, indgå i samarbejde med
andre organisationer og meget andet.

Alt i alt fortæller medlemsundersøgelsen, at landet
over samarbejder kommuner og ældreråd om at
udvikle og styrke ældrepolitikken. Det er et samarbejde, der fungerer godt de fleste steder, men som
har potentiale til at blive yderligere styrket.

Alt er selvfølgelig ikke rosenrødt. Der findes flere
eksempler på, at kommuner og ældreråd ikke er
enige. Det skal der være plads til. Uenighed er en
naturlig følge af rollefordelingen, hvor ældrerådene
både er rådgiver for kommunalbestyrelsen og de
ældre borgeres talerør.

Finanslov på vej
I skrivende stund forhandles finansloven. Danske
Ældreråd hilser det velkomment, at regeringen afsætter ekstra milliarder til velfærd i sit finanslovsudspil, men kan desværre samtidig konstatere, at
udspillet ikke lægger op til et egentligt velfærdsløft
på ældreområdet

Ofte opstår uenigheden som følge af en besparelser. Rengøring hver 3. uge, et bad om ugen, fjernelse af klippekortet er desværre forslag, der i dag
er ikke er usædvanlige, og noget som ældrerådene må kæmpe imod.

Mogens Rasmussen
Formand

Noget tyder på, at samarbejdet mellem de fleste
kommuner og ældreråd giver plads til denne
uenighed. 82 ud af 95 ældreråd vurderer, at samarbejdet med kommunalbestyrelsen er meget godt
eller godt.
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Lokalpolitikere bliver ofte beskyldt for ikke at lytte nok til borgerne. Danmarks 98 ældreråd oplever det modsatte, viser Danske Ældreråds medlemsundersøgelse. Side 4.
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””Ældrerådene er generelt gode til at opfange,
hvad der er vigtigt for de ældre, og de har en
stor viden om, hvilken betydning de kommunale initiativer har for ældre borgeres livsbetingelser.”

Nye veje til bedre livskvalitet for ældre

Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg. Side 5

Færre ældre skal leve med depression. Det
har været målet for det toårige projekt Sikkert
Seniorliv, der netop er afsluttet. Side 10.
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Undersøgelse af ældrerådenes arbejdsbetingelser
– samarbejde, indflydelse og relationer
Danske Ældreråd gennemførte sommeren 2019 en undersøgelse blandt formændene for landets 98 ældreråd. I alt 95 ud af 98 ældrerådsformænd har
svaret på undersøgelsens spørgsmål, der blandt andet giver et indblik i, hvordan samarbejdet mellem ældrerådene og kommunerne fungerer. Du kan på de
næste sider læse nogle af undersøgelsens hovedkonklusioner.

88 ud af 95 ældreråd
vurderer, at de i høj grad
eller i nogen grad har indflydelse på beslutninger i kommunen, der vedrører ældre.

65 ud af 95 ældreråd
ønsker, at kommunalbestyrelsen inddrager dem tidligere i relevante sager.

82 ud af 95 ældreråd
vurderer, at samarbejdet
med kommunalbestyrelsen
er meget godt eller godt
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// Ny undersøgelse

Kommunerne lytter til ældrerådene

Lokalpolitikere bliver ofte beskyldt for ikke at
lytte nok til borgerne. Danmarks 98 ældreråd
oplever det modsatte, viser ny undersøgelse.

rundt omkring i landet bliver inddraget i kommunalbestyrelsernes beslutninger. Det styrker lokaldemokratiet og gør, at flere borgere føler sig hørt og
inddraget, siger Jette Skive, formand for KL’ Sundheds- og Ældreudvalg.

Tekst Morten Larsen

En ny undersøgelse viser, at kommunerne både
lytter og tager hensyn til den rådgivning, de får fra
ældrerådene.

Inddragelsen af ældrerådene gør sig blandt andet
gældende, når lokale byrum er under forandring.
Her har ældrerådene afgørende indflydelse på
kommunernes prioriteringer og planlægning i forhold til at sikre tilgængelighed og ældreegnede
adgangsforhold.

Ifølge undersøgelsen, der er gennemført af Danske Ældreråd, oplever 88 ud af de 95 ældreråd,
der har deltaget i undersøgelsen, at de i høj grad
(17) eller i nogen grad (71) har indflydelse på beslutninger i kommunen, der
- Ældrerådene er generelt gode til
vedrører ældre.
at opfange, hvad der er vigtigt for
Det glæder Mogens Rasmussen, formand for Danske
Ældreråd.

de ældre, og de har en stor viden
om, hvilken betydning de
kommunale initiativer har for
ældre borgeres livsbetingelser.

I Holbæk Kommune har det
lokale ældreråd fx haft stor
indflydelse på, at et nyt plejecenter i dag er placeret
centralt i Tølløse – tæt på
både station, bibliotek og
byens liv. Læs mere om det
på næste side.

- Vi oplever, at kommunalpoJette Skive, formand for KL’ Sundheds- og
litikerne og deres forvaltning
Ældreudvalg
bliver bedre og bedre til at
Plads til uenighed
inddrage og lytte til ældreråNogle gange går bølgerne
dene. De lokale ældreråd får selvfølgelig ikke alle
dog højt. Det er ikke usædvanligt, at ældrerådene
deres ønsker opfyldt. For eksempel har vi i de segår i lokalmedierne og kritiserer deres kommune
neste år oplevet besparelser på ældreområdet i
for at skære i ældreplejen. Men det er, ifølge formange kommuner, og her har opgaven for ældremanden for Danske Ældreråd, en naturlig følge af
rådene ofte været at begrænse skaden. Men set
rollefordelingen.
over en bred kam oplever vi, at kommunerne lytter
- Der skal være plads til uenighed i samarbejdet
til ældrerådene - i hvert fald så langt som pengene
mellem kommune og ældreråd, hvis ældrerådet
rækker, siger Mogens Rasmussen, formand, Danskal opfylde sin rolle som både rådgiver for komske Ældreråd.
munalbestyrelsen og som de ældre borgeres taleOgså i KL oplever man, at kommunerne sætter
rør, siger Mogens Rasmussen.
pris på den rådgivning, de får fra ældrerådene.
Noget tyder da også på, at der er plads til denne
- Ældrerådene er generelt gode til at opfange,
uenighed. I Danske Ældreråds undersøgelse fortæller 82 ud af 95 ældreråd, at samarbejdet med
hvad der er vigtigt for de ældre, og de har en stor
kommunalbestyrelsen er meget godt (39) eller
viden om, hvilken betydning de kommunale initiatigodt (43).
ver har for ældre borgeres livsbetingelser. Derfor
er jeg også glad for, at de folkevalgte ældreråd
5
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// Ny undersøgelse

Tålmodighed gav pote
Der kan nogle gange være brug for et langt sejt
træk for at gøre sin indflydelse gældende som
ældreråd. Når et nyt plejecenter i dag er placeret centralt i Tølløse tæt ved station, bibliotek
og byens liv skyldes det i høj grad Ældrerådet i
Holbæks stædige inisisteren.
Tekst: Morten Larsen

Kommunen havde oprindeligt planlagt at placere
plejecentret i udkanten af Tølløse – langt fra offentlig transport og byens liv. Men efter have lyttet til
ældrerådets argumenter blev plejecentret placeret
tæt ved lægehus, butikker og i en kort afstand fra
stationen. Det var dog ikke nogen hurtig proces at
få ændret placeringen.

Som ældreråd må man ofte have en tålmodighed som en
elefant, fortæller formand for Ældrerådet i Holbæk SteenKristian Eriksen

- Som ældreråd må man ofte have tålmodighed
som en elefant. I dette tilfælde var placeringen af
plejecentret allerede skrevet ind i lokalplanen, så
det var umiddelbart svært at ændre. Vi gjorde alligevel forsøget, fortæller Steen-Kristian Eriksen,
der er formand for Ældrerådet i Holbæk Kommune.

Det er dog langtfra altid, at ældrerådene må arbejde i kulisserne med den samme sag i flere år.
- Når kommunen fx overvejer at lade ældre betale
for sygeplejeartikler i forbindelse med sårpleje, er
processen en helt anden. Her har vi kort tid til at
påvirke politikerne og må derfor reagere hurtigt –
både i forhold til at afgive høringssvar og i forhold
til at give vores holdning til kende i medierne, påpeger Steen-Kristian Eriksen.

- Vi lavede hørningssvar i forhold til lokalplanen,
hvor vi med afsæt i de saglige argumenter pegede
på en specifik grund, der efter vores opfattelse ville
være bedre for beboere, pårørende og medarbejdere. Og når vi mødte lokalpolitikerne på byens
torv eller var til et arrangement med dem brugte vi
det som en anledning til at fremføre vores synspunkter, fortsætter han.

I løbet af de sidste år har Ældrerådet i Holbæk
blandt andet medvirket til at sikre rengøring hver
14. dag i stedet for hver 3. uge og bedre mulighed
for hovedrengøring, men også annullering af takststigning for mad på de kommunale plejecentre.

Efter cirka to års arbejde havde ældrerådets argumenter slået igennem hos politikerne, og der blev
taget en beslutning om at ændre placeringen.

Det siger undersøgelsen om ældrerådenes indflydelse
 88 ud af de 95 ældreråd vurderer, at de i høj grad eller i nogen grad har indflydelse på beslutninger i

kommunen, der vedrører ældre.
 82 ud af 95 ældreråd vurderer, at samarbejdet med kommunalbestyrelsen er meget godt eller godt.
 87 ud af 95 ældreråd vurderer, at samarbejdet med forvaltningen er meget godt eller godt.
 65 ud af 95 ældreråd ønsker, at kommunalbestyrelsen inddrager dem tidligere, så samarbejdet kan

bliver yderligere udviklet.
Jf. Danske Ældreråds medlemsundersøgelse juni 2019.
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// Ny undersøgelse

Høringsvar er vigtige, men ældrerådene
laver meget andet
Arbejdet med høringssvar er en central del af
ældrerådenes virke og er stærkt medvirkende
til, at kommunalbestyrelser og forvaltninger
lytter til ældrerådenes rådgivning. Men ældrerådene laver meget andet, viser Danske Ældreråds undersøgelse.

Top 5 over ældrerådenes aktiviteter i
forhold til at skabe synlighed om
rådets arbejde (ud over at afgive høringssvar)
 Uddeleler pjecer om ældreråd

Tekst: Lise Sørensen

 Deltager i aktiviteter på plejehjem,
dagcentre mv.

Ifølge undersøgelsen afgiver et ældreråd cirka et
høringssvar hver måned. Næsten halvdelen (45 af
95 ældreråd) afgiver 13 eller flere høringssvar årligt, mens 2 afgiver 9-12 og 20 ældreråd 5-8.

 Stiller op til interviews med pressen
 Inviterer kommunalpolitikere og/eller
medarbejdere i kommunen til ældrerådsmøder

Over halvdelen af ældrerådene mener, at de i høj
grad får sendt relevante sager i høring (53 af 95).
Resten af rådene mener, at de i nogen grad får
tilsendt alle relevante høringer, på nær et enkelt
ældreråd.

 Arrangerer borgermøder
Samarbejder med andre organisationer
Ud over at samarbejde med kommunalbestyrelse
og forvaltningen, samarbejder mange ældreråd
med andre organisationer. Der samarbejdes blandt
andet om at afholde fælles arrangementer, afvikle
fælles projekter eller om at bakke hinanden op,
hvis der er en sag, der vedrører flere parter.

Typisk falder relevante sager, der ikke bliver sendt
i høring i ældrerådet, under en anden forvaltning
end den, der er ældrerådets primære kontaktforvaltning som sundheds- og omsorgsforvaltningen
eller ældre- og handicapforvaltningen. Det kan for
eksempel være høringer på teknik- og naturområdet i forhold til omlægninger af buskørsel, renovation mv.

De frivillige foreninger og brugerorganer som ældrerådene typisk samarbejder med, er Ældre Sagens lokalafdelinger (79 af 95) og det kommunale
handicapråd (64 af 95).

Mange ældrerådsformænd opfordrer i undersøgelsen ældreråd til at være mere proaktive i forhold til
systematisk at gennemlæse dagsordener og referater fra andre udvalg og gøre indsigelse, hvis der
er relevante høringer, ældrerådet ikke modtager.

Flere ældreråd samarbejder også med lokalafdelinger af Alzheimerforeningen, Røde Kors, Dansk
Blindesamfund og Parkinsonsforeningen, bruger-/
pårørenderåd, frivilligråd, pensionistklubber, integrationsråd, §18-udvalg, udsatteråd, folkeoplysningsudvalg, tilgængelighedsråd, lokalråd og trafiksikkerhedsråd.

Undersøgelsen viser også, at ældrerådene laver
mange andre aktiviteter for at sikre, at dialogen og
samarbejdet mellem ældre i kommunen og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

Ny håndbog i ældrerådsarbejde på vej
Danske Ældreråds medlemsundersøgelse viser, at mange
ældrerådsformænd, er nye.
61 ud af 95 har været formænd i tre år eller kortere tid - heraf har 19 været formænd, siden de indtrådte i ældrerådet.
Blandt andet derfor er Danske Ældreråd på vej med en ny
håndbog i ældrerådsarbejde.
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// Ny undersøgelse

Ældreråd i bredt samarbejde om at forene
aktive ældre med sårbare unge
Ældrerådet i Odsherred Kommune er engageret
i et projekt, der forener aktive ældre og sårbare
unge omkring fælles interesser.
Tekst Morten Larsen

I 2017 fik ungeenheden i Odsherred Kommune og
Socialt Udviklings Center ideen til etablere et projekt, hvor aktive ældre skulle have mulighed for at
inspirere og involvere sårbare og udsatte unge
mellem 16 og 30 år.
Ældrerådet i Odsherred, Nykøbing Sjælland Skytteforening, Odsherreds Ildsjæle, Det frivillige mentorkorps Radio Odsherred og Gammel Scene på
Odsherred Teater fandt projektet så interessant, at
de alle engagerede sig i projektet.

Ældrerådet i Odsherred samarbejder med mange forskellige
frivilligforeninger i projekt for unge og ældre, fortæller næstformand Kirsten Johansen.

Bredt samarbejde
- Når vi gik ind i projektet var det for at bakke op
om et initiativ, der på en ny og anderledes måde
bringer aktive ældres kompetencer i spil i lokalsamfundet. Siden er vi gået med i styregruppen,
hvor vi sammen med en række frivillig-foreninger
løbende drøfter initiativer til at få fat i de unge, fortæller Kirsten Johansen, næstformand i Ældrerådet
i Odsherred og medlem af styregruppen.

Og nogle gange er det de unge, der ”underviser”
de ressourcestærke ældre – for eksempel i brugen
af Facebook, Messenger og smartphone.
I mange tilfælde er de ældre, der gerne vil dele deres interesse med unge, fundet gennem de stærke
netværk, som mange aktive ældre har med hinanden i kommunen.

Omdrejningspunktet for det treårige projekt, der
går under navnet ”Del din passion med andre”, er
såkaldte ”matchmøder”, hvor den unge og den ældre mødes om en interesse og udveksler tanker og
idéer. På den måde kan opstå et nyt fællesskab i
at dele en fælles interesse på tværs af alder og
dagligt miljø.

- Ud over at hjælpe nogle udsatte og sårbare unge,
er projektet også med til at synliggøre, at ældre er
en ressource i lokalsamfundet – og at Ældrerådet
og flere andre frivilligforeninger spiller vigtig rolle,
siger Kirsten Johansen.
Projekt ”Del din passion med andre” er støttet af
Veluxfonden med 1,6 millioner kroner og afsluttes
ved udgangen af dette år.

Nogen har fundet sammen om at lære at lave mormor-mad, andre om at lære at kniple, at male billeder eller noget helt fjerde.

Top 5 over frivillige foreninger som ældrerådene samarbejder med:

Top 5 over brugerorganer som ældrerådene samarbejder med:













Ældre Sagens lokalafdeling
Faglige Seniorers lokale seniorklub
Danske Seniorers lokale medlemsforening
Alzheimerforeningens lokalafdeling
Røde Kors´ lokalafdeling

Handicapråd
Bruger-/pårørenderåd
Frivilligråd
Lokalråd
Menighedsråd

Jf. Danske Ældreråds medlemsundersøgelse juni 2019.
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// FNs internationale ældredag

Sådan markerede ældrerådene
FNs ældredag
Ældreråd overalt i Danmark fejrede den 1. oktober 2019 FNs internationale ældredag. Læs
her, hvordan nogle af ældrerådene markerede
dagen.
Forskningschef Roger Buch til ældredag

Tekst: Morten Larsen

Hvert år den 1. oktober er det FN’s ældredag. I år
havde FN valgt, at dagen skulle sætte fokus på,
hvordan man håndterer og forhindrer, at uligheden
i samfundet bliver alt for stor. Temaet tog afsæt i
FNs Verdensmål 10 om ”Mindre Ulighed”. Flere
ældreråd havde valgt at fejre dagen ved en række
velbesøgte arrangementer.

På Lolland havde Ældrerådet inviteret forskningschef i samfundsvidenskab, Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole Roger Buch. Han holdt oplæg
for de 40 deltagere om, hvorvidt kommunerne
frem til 2030 vil være i stand til at leve op til FNs
verdensmål om mindre ulighed.
Ældrerådet i Hillerød Kommune var vært ved et
arrangement, hvor kommunens udvalgsformænd
gav korte oplæg om ældrepolitikken, og hvor borgerne efterfølgende fik mulighed for at stille
spørgsmål til kommunalpolitikere.

I Ringkøbing-Skjern Kommune var 370 mødt op til
et stort arrangement med oplæg, snak og god
mad. Blandt andre gav ældrerådets formand Iver
Poulsen en orientering om FNs tema: Vejen mod
større ulighed uanset alder, ligesom han fortalte
om ældrerådets arbejde, der på det seneste især
har handlet om at komme med oplæg til kommunens budget. Hertil havde Social- og Sundhedsudvalget et indlæg om de sager, udvalget har fokus
på i forhold til ældre.

Ældrerådet i Assens brugte dagen til tage emner
op som fremtidsfuldmagt, behandlingstestamente
og plejetestamente.
Langeland Kommune, Ældrerådet og Ældre Sagen Langeland havde inviteret til fællesarrangement under overskriften "Ældredag på Skudehavnen”, hvor der var oplæg og underholdende indslag om emnet "Hvad vil vi med Langeland, og
hvad vil Langeland med os?".

Seniormesse i Sønderborg

Ældrerådet i Sønderborg markerede dagen med
en seniormesse. Her kunne gæsterne på en række stande blandt andet orientere sig om mulighederne for støtte, vejledning og aktiviteter, når man
er 60+ og bor i Sønderborg Kommune, ligesom de
kunne få en oversigt over foreninger og deres aktivitetstilbud.

Oplægsholder på ældredagen i Herning, Mette Søndergaard (tv) og Karen Lintrup fra Ældrerådet

I Herning markerede Ældrerådet dagen med foredrag og korsang for de i alt 120 deltagere. Blandt
andet fortalte ergoterapeut og mangeårig underviser af plejepersonale Mette Søndergaard om ældrelivet, som hun oplever det. Og formanden for
Social og sundhedsudvalget fortalte, hvad det vedtagne budgetforlig betyder for ældreområdet.

Seniorrådet i Kerteminde havde inviteret kommunens borgere til en hyggelig informativ eftermiddag
med foredrag, fællessang og kaffe. På programmet var blandt andre professor Jørn Henrik Petersen, institut for Velfærdsstudier og Offentlig Politik
SDU.

Læs også debatindlægget ”Ældre har ikke en
chance – tag den!” skrevet af Kirsten Nissen, Københavns Ældreråd, i anledning af FNs ældredag.
9
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// Nye veje til at forbedre ældres livskvalitet og mentale sundhed

Frivillige og professionelle har fundet nye
veje til at forbedre ældres livskvalitet
Færre ældre skal leve med depression. Det har
været målet for det toårige projekt Sikkert Seniorliv, der netop er afsluttet. I projektet har frivillige og professionelle fra tre kommuner arbejdet sammen om at finde nye veje til at forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet.

En stor gevinst ved Sikkert Seniorliv har derfor været, at de forebyggende medarbejdere har fået
kendskab til lokale tilbud som fællesspisning, udflugter og mandfolkegrupper, som de kan henvise
borgere til. Ligesom de frivillige har kendskab til de
sundhedsprofessionelle og kan hjælpe med at skabe kontakt til disse, hvis de kan se, at en borger
har brug for mere, end deres tilbud formår.

Depression beskrives som et af alderdommens betydeligste sundhedsproblemer. Det anslås, at omkring 10 procent af alle ældre over 65 år får en depression i let, moderat eller svær grad, men over
halvdelen opdages ikke, og endnu færre modtager
relevant behandling.

Samarbejde har givet resultater
I Sikkert Seniorliv har deltagerne gennem samskabelsesprocesser og små afprøvninger fundet de
bedste måder, hvor der nu samarbejdes i højere
grad om at tage hånd om borgere i risiko for at udvikle depression.

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 ansatte fra kommunen samarbejdet om at finde nye
veje til at opspore og forebygge depression i alderdommen og forbedre ældres mentale sundhed og
livskvalitet.

Samarbejdet har også været med til at udvikle eksisterende tilbud. I Horsens Kommune er det f.eks.
forebyggende medarbejdere, der nu rekrutterer enlige ældre til et netværksskabende forløb, der arrangeres af frivillige fra Seniornet Horsens. Dermed
når de flere i målgruppen.

Ældreråd fra de 3 kommuner har deltaget lokalt og
Danske Ældreråd har siddet med i den faglige følgegruppe.

I Thisted Kommune udsendes et brev til ældre, der
mister deres ægtefælle, hvor de tilbydes et besøg
af en forebyggende medarbejder. I forbindelse med
projektet har de forebyggende medarbejdere udviklet deres arbejdsgang, så de nu kommer i kontakt
med flere, og de har rettet brevene til efter input fra
borgere, der tidligere selv har mistet.

Borgere flyver under radaren
Kommunerne har længe haft forebyggende medarbejdere ansat med henblik på netop den ældre
målgruppe. De tager blandt andet på forebyggende
hjemmebesøg og har forskellige tilbud til borgere,
der er i risiko for depression.

I alle tre kommuner har oplysning været en stor del
af arbejdet for at skabe bevidsthed om symptomer
og aftabuisere depression i alderdommen.

Mange organisationer står også for mange forskellige aktiviteter i lokalsamfundet. Alligevel havde deltagerne ved projektets begyndelse en følelse af, at
mange borgere fløj under radaren og ikke tog imod
tilbuddene. Måske fordi en af komponenterne ved
depression er social isolation, der gør det svært
selv at række ud.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har Ældrerådet bl.a.
holdt stormøde med depression som tema, og her
deltog de forebyggende medarbejdere også og uddelte pjecer med kontaktoplysninger.
Projektet er formelt slut, men projektets tiltag lever
videre i kommunerne. Materialer og erfaringer fra
kommunerne stilles nu til rådighed for interesserede, ligesom projektets resultater vil blive delt på
både danske og internationale konferencer.

- Da vi første gang mødtes med de frivillige, var det
tydeligt, hvor stor en opgave de allerede løfter i lokalsamfundet med at forebygge ensomhed gennem forskellige arrangementer. Dog har de kommunale medarbejdere ikke viden om alle disse aktiviteter, selvom de er i kontakt med mange borgere,
som kunne have stor glæde af at deltage, siger Vibeke Rischel, vicedirektør og sundhedsfaglig chef i
Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Læs mere her
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// Faste plejehjemslæger

Faste plejehjemslæger giver færre
indlæggelser og bedre medicinering
”En fast plejehjemslæge skaber tillid mellem
læge og personalet på plejehjemmet, og det
giver den bedste kvalitet i behandlingen for
plejehjemsbeboeren, da personalet vedvarende, tæt og trygt kan kommunikere med lægen.
Vi skal videre ad den vej. Der er behov for, at
alle plejehjem får en læge tilknyttet…”.

Selvom der fra udgangen af dette år ikke længere
er afsat midler til ordningen, er det vigtigt, at kommunerne fortsætter arbejdet for at få faste læger
på plejehjem.
Gavner de ældre og økonomien
Faste plejehjemslæger gavner nemlig de ældre på
en lang række områder.

Sådan skriver formanden for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing i et debatindlæg på Altinget.

Et pilotprojekt har vist, at plejehjemslæger kan reducere indlæggelser med 28 procent, genindlæggelser med 27 projekt, korttidsindlæggelser med
14 procent og nedbringe unødvendigt medicinforbrug markant.

Danske Ælderåd kan kun bakke op om, at alle plejehjem bør have faste plejehjemslæger. Men kan
desværre også konstatere, at ordningen langt fra
er indført på alle plejehjem.

Hertil kommer, at der er betydelige økonomiske
besparelser at hente. Beregninger fra VIVE viser,
at man kan hente en samlet besparelse på 250
millioner kroner om året, hvis ordningen med fasttilknyttede plejehjemslæger blev indført på alle
plejehjem i Danmark.

Ifølge en gennemgang af plejehjemsoversigten.dk,
som Alzheimerforeningen foretog i sommer, har
kun 49 procent alle plejehjem en fast plejehjemslæge.
Ikke i mål endnu
Selvom en gennemgang af plejehjemsoversigten.dk ikke giver et 100 procent retvisende billede,
indikerer den, at man er et stykke fra målet i satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 20162019 aftalte,.

Læs Lægeforeningens debatindlæg her
Læs Alzherimerforeningens gennemgang her
Læs VIVEs rapport om pilotprojektet

I aftalen fik kommunerne penge til at indføre fast
tilknyttede læger til beboere på alle plejehjem over
en fireårig periode. I alt er der blevet afsat 100 millioner til ordningen.
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// Kort nyt

Nyt værktøj til at tage den
svære snak om kørestop
For mange kan det være svært at tage snakken om kørekortet med sine pårørende, når
alder og sygdom banker på døren. 82 procent
af de adspurgte i en undersøgelse er enige
om, at de pårørende har et stort ansvar i at få
snakket ud om vedkommendes kørevanskeligheder.
Men hvorfor skal det være så vanskeligt at tage snakken, og hvordan kan man undgå, at
det bliver et problem?
For at hjælpe den vigtige dialog på vej har GF
Fonden udarbejdet et dialogværktøj med gode
råd og anvisninger, der kan åbne samtalen.
Læs mere her

Trafikpris for hjælp til pårørende

Ny inspirationsbank skal
skabe bedre måltider til ældre

GF Fonden har uddelt trafikpris for værktøj, der
hjælper pårørende til mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har lanceret en ny inspirationsbank med cases fra kommunerne om mad,
måltider og ernæring til ældre kaldet ”Bedre
måltider til ældre”.

Jette Ravn og Marlene Rishøj Cordes fra Erfarne
Bilister fik GF Fondens trafikpris for deres vigtige
arbejde med at udvikle informationsmateriale både
til pårørende og sundhedsprofessionelle. Prisen
blev overrakt i forbindelse med DKDK´s Årskursus
2019.

I inspirationsbanken kan køkkenmedarbejdere,
diætister, SOSU’ere og andre, der arbejder
med området, blive inspireret til at sætte nye
tiltag i gang eller bygge videre på andres gode
erfaringer.

Undersøgelse af pårørendes erfaringer med aflastningsophold
til deres nærtstående

Læs mere her

Kommunale aflastningsophold for kronisk syge eller handicappede kan give et livsvigtigt pusterum til
de mange pårørende, som er svært belastede af at
hjælpe deres nærtstående.
Men mange pårørende kender slet ikke muligheden for aflastning, og de, der gør, oplever skyldfølelse og manglende forståelse fra familien.
Det viser en undersøgelse blandt 1.215 danske
pårørende, som Hjernesagen, Parkinsonforeningen
og Pårørende i Danmark står bag.
Læs undersøgelsen her
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// Arrangementer

Temadage og konferencer

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)

Ældrepolitisk konference sætter fokus
på digitalisering og velfærdsteknologi
Danske Ældreråd afholder den 26. november 2019 konference om digitalisering og velfærdsteknologi. Konference afholdes i Vingstedcentret ved Vejle.
På konference stiller Danske Ældreråd bl.a. spørgsmål som
 Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære

velfærd?
 Er digitalisering og velfærdsteknologi fremmende eller hæmmende for

relationer mennesker imellem?
 Hvilke etiske problemstillinger er forbundet med den teknologiske udvik-

ling?
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Programmet kan læses her

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

Repræsentantskabsmøde 2020

Lisbeth-Marie Grøndahl
Ældrepolitisk konsulent
lg@danske-aeldreraad.dk
Tlf. 3877 0164

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. Sæt kryds i kalenderen allerede
nu!

ARRANGEMENTSKALENDER
Konference i Vingsted
26. november 2019
Temadage
Datoer og emner for forårets temadage er endnu ikke fastsat

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

Repræsentantskabsmøde
27. april 2020
Ældrepolitisk konference
28. april 2020
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