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Fra stort set alle ældreråd lyder 

der ros til kommunernes co-

ronahåndtering.  

Det fremgår af en ny undersø-

gelse, som Danske Ældreråd 

har gennemført. I undersøgel-

sen peger ældrerådene blandt 

andet på, at personalet har vist 

sig enestående til at tilpasse sig 

den nye situation, at kommuner-

ne har været gode til at informe-

re borgerne og de steder, hvor 

der har været smitte, har man 

været god til at inddæmme den.  

Danske Ældreråd er glade for, at 

der tegner sig et generelt positivt 

billede af kommunernes co-

ronahåndtering.  

For selvom coronasituationen 

fortsat skaber store problemer 

på ældreområdet, og der er ek-

sempler på, at ældre får frataget 

deres rettigheder på plejehjem, 

hører det med til historien, at der 

bliver gjort et stort arbejde i 

kommunerne - ikke mindste 

blandt plejepersonalet - for at 

håndtere den nye situation bedst 

muligt.  

Det hører også med til historien, 

at ældre borgere har været rig-

tigt gode til at passe på sig selv 

og hinanden for at undgå coro-

na. Det skal vi blive ved med. 

Men da smittetrykket er lavt, er 

tiden er også inde til, at ældre 

kommer ud af isolationen. 

På vej mod en genåbning 

Derfor hilser Danske Ældreråd 

det velkomment, at reglerne for 

plejehjemsbesøg nu er blevet 

lempet. Der kan nu ikke længere 

fastsættes forbud mod besøg på 

udearealer, og der bliver mulig-

hed for at få besøg indendørs i 

beboerens egen bolig af 1-2 fa-

ste besøgspersoner, hvis besø-

get ikke kan foregå udendørs.  

Vi forventer, at de nye retnings-

linjer snart bliver fulgt op af yder-

ligere tiltag, og at det er slut med 

at kunne læse om eksempler på 

plejehjem, der opfinder deres 

egne, særligt strenge besøgsre-

striktioner, som fratager ældre 

deres basale rettigheder. Det er 

for eksempel ikke acceptabelt, 

hvis plejehjemsbeboere ikke må 

gå ture med deres pårørende på 

egen hånd, eller hvis besøg skal 

overvåges af en medarbejder. 

Vi hilser det velkomment, at 

ydelser til borgere i eget hjem nu 

i stort omfang genetableres. Det 

er vigtigt, at den personlige og 

praktiske hjælp, dagcentertilbud, 

tilbud om genoptræning, aflast-

ningstilbud og andre tilbud til 

ældre kommer tilbage i gear de 

steder, hvor hjælpen har været 

reduceret.  

Det store spørgsmål er selvføl-

gelig, hvad der venter ældreom-

rådet efter corona. Kommer der 

besparelser, eller vil der blive 

tilført flere penge?  

Ny økonomiaftale 

Noget af svaret fik vi for et par 

uger siden, da regeringen og KL 

indgik en økonomiaftale, der gi-

ver kommunerne 1,5 milliarder 

kroner mere til velfærd næste år. 

Kommunerne kompenseres hel-

digvis for deres coronarelatere-

de udgifter, men i Danske Æld-

reråd vurderer vi, at de ekstra 

penge ikke nødvendigvis fører til 

serviceforbedringer på ældreom-

rådet i alle kommuner.  

Med sidste års økonomiaftale fik 

kommunerne et løft på 1,7 milli-

arder kroner til velfærd, men alli-

gevel sparede flere på ældreom-

rådet. Det fremgår af beregnin-

ger fra Sundheds- og Ældremini-

steriet, der blev offentliggjort i 

marts.  

Her kan man se, at flere end en 

fjerdedel af kommunerne bud-

getterer med færre udgifter til 

ældreområdet i 2020 sammen-

lignet med 2019. Afhængig af, 

om der ses på kommunernes 

brutto- eller nettoudgifter, så er 

det mellem 26 og 40 kommuner, 

der budgetterer med besparel-

ser på ældreområdet i 2020 

sammenlignet med året før.  

Jeg kan kun opfordre til, at man 

som ældreråd kigger på bereg-

ningerne for sin kommune og 

vurderer dem i forhold til den 

demografiske udvikling i kom-

munen. For tallene understreger 

ikke alene, at der et stort behov 

for, at pengene følger med stig-

ningen i antallet af ældre. De 

understreger også behovet for, 

at kommunerne anvender reali-

stiske demografimodeller til at 

vurdere det fremtidige ressour-

cebehov på ældreområdet. 

Mogens Rasmussen 

formand 

Beregningerne for hver enkelte 

kommune kan læses her 

 

Læs også ”Danske Ældreråd 

efter økonomiaftale: Vi frygter 

fortsat udhuling af ældreområ-

det” 

Ros til kommunerne, men besparelser  
på ældreområdet skaber bekymring 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/653/svar/1643449/2164841.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/653/svar/1643449/2164841.pdf
https://www.altinget.dk/aeldre/artikel/aeldreraad-oekonomiaftale-er-ingen-garanti-for-stop-for-udhuling-af-aeldreområdet?SNSubscribed=true
https://www.altinget.dk/aeldre/artikel/aeldreraad-oekonomiaftale-er-ingen-garanti-for-stop-for-udhuling-af-aeldreområdet?SNSubscribed=true
https://www.altinget.dk/aeldre/artikel/aeldreraad-oekonomiaftale-er-ingen-garanti-for-stop-for-udhuling-af-aeldreområdet?SNSubscribed=true
https://www.altinget.dk/aeldre/artikel/aeldreraad-oekonomiaftale-er-ingen-garanti-for-stop-for-udhuling-af-aeldreområdet?SNSubscribed=true
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Blandt landets ældreråd er der tilfredshed med kommu-

nernes håndtering af coronasituationen på ældreområdet. 

Ældrerådene fremhæver blandt andet, at plejepersonalet 

har været gode til at tilpasse sig den nye virkelighed.  

 

Læs om den nye undersøgelse på side 7. 

Ny håndbog om ældrerådsarbejde.  

Side 6. 

Indhold 

4. Fremmødevalg giver høj stemmeprocent til ældrerådsvalg 

6.  Ny håndbog om ældrerådsarbejde 

7. Ros til kommunernes coronahåndtering fra ældreård 

8. Sundhedsstyrelsen offentliggør retningslinjer for besøg på plejecentre 

9. Magnus Heunicke afviser at skrive klippekortsordningen ind i serviceloven 

10. Risikoen for ældre må ikke alene baseres på alder 

11. Aftale skal sikre hjælp til ældre under coronakrisen 

13. Kort nyt 

16. Arrangementer: Orientering om afvikling af repræsentantskabsmøde 2020 

17. Arrangementer: Temadage og kursustilbud 

 

 

 

En ny undersøgelse af senest afholdte ældrerådsvalg i alle kommuner slår fast, at fremmødevalg på samme dag 
som kommunalvalg, giver en markant højere valgdeltagelse end både digitalt og brevstemmevalg. Alligevel afvikler 
kun 39 af kommunerne ældrerådsvalgene som fremmødevalg. Side 4. 
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Tekst Morten Larsen 

Ny undersøgelse slår fast:  

 

Fremmødevalg giver høj stemmeprocent 

til ældrerådsvalg 
En ny undersøgelse af senest afholdte ældrerådsvalg i alle kommuner slår fast, at fremmøde-

valg på samme dag som kommunalvalg, giver en markant højere valgdeltagelse end både digi-

talt og brevvalg. Alligevel afvikler kun 39 af kommunerne ældrerådsvalgene som fremmøde-

valg. 

Mindst hvert fjerde år skal der afholdes 

valg til landets 98 ældreråd. Alle danske-

re, der er fyldt 60 år kan stemme, og 

dermed være med at sammensætte 

ældreråd, som skal sikre, at ældre får 

indflydelse på kommunernes ældrepoli-

tik.  

Der er imidlertid store forskelle på valg-

deltagelsen på tværs af landet, viser den 

nye undersøgelse, der er gennemført af 

Danske Ældreråd.  

I de kommuner, som afholdt ældreråds-

valgene som fremmødevalg i forbindelse 

med kommunalvalget, var den gennem-

snitlig stemmeprocent oppe på 63,8 pro-

cent. I de kommuner, hvor man anvend-

te digitale valg deltog i gennemsnit blot 

31,8 procent af de stemmeberettigede. 

Mens de kommuner, hvor man brugte 

brevstemme som valgform fik en gen-

nemsnitlig stemmeprocent på 43,7. 

Hele 46 kommuner afholder ældre-

rådsvalgene som digitale valg eller 

brevvalg. 

- Det er et demokratisk problem, at 

man i næsten halvdelen af kommu-

nerne afholder ældrerådsvalg på en 

måde, som giver lav valgdeltagelse. 

Kommunerne skal høre ældrerådene i 

alle spørgsmål, som har med ældre at 

gøre, før der træffes beslutning af 

kommunalpolitikerne. Det er derfor i 

alles interesse, at ældrerådene har et 

solidt mandat og repræsenterer bor-

gerne i kommunen bedst muligt, siger 

Mogens Rasmussen, formand, Dan-

ske Ældreråd.  

Af undersøgelsen fremgår det, at 

valgdeltagelsen ved seneste ældre-

 

Det forventes, 
at cirka 80 
kommuner af-
holder ældre-
rådsvalg i 
2021. Da kom-
munerne typisk 
beslutter sig for 
valgform et års 
tid før næste 
ældrerådsvalg, 
arbejder man-
ge ældreråd i 
disse måneder 
for fremmøde-
valg. 

// Ældrerådsvalg 
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rådsvalg gennemsnitligt var 32,1 procent lavere i de 

kommuner, der afholdt valgene digitalt end i de kommu-

ner, der afholdt valgene som fremmødevalg samme 

dag som kommunalvalg. Mens valgdeltagelsen ved 

brevstemmevalg gennemsnitligt var 20,1 procentpoint 

lavere end ved fremmødevalg samme dag som kommu-

nalvalg.  

- Opskriften på en høj valgdeltagelse ved ældrerådsval-

gene er at afholde valgene som fremmødevalg på sam-

me dag som kommunalvalget. Gør man det, ser meget 

ud til, at man kan hæve stemmeprocenten med mellem 

20-30 procentpoint. Danske Ældreråds klare anbefaling 

er derfor, at ældrerådsvalgene afholdes som fremmø-

devalg i forbindelse med kommunevalget, slutter Mo-

gens Rasmussen. 

Hovedkonklusioner for hele Danmark 

 Gennemsnitlige stemmeprocent alle valgformer 50,8 procent. 

 Gennemsnitlig stemmeprocent fremmødevalg 63,8 procent. 

 Gennemsnitlig stemmeprocent ved brevvalg 43,7 procent. 

 Gennemsnitlige stemmeprocent digitalt valg 31,8 procent. 

 39 kommuner afholdt fremmødevalg samme dag som valg til kommunalbestyrelse. 

 28 kommuner afholdt brevvalg. 

 18 kommuner afholdt digitalt valg. 

 1 kommune afholdt digitalt valg i kombination med fremmødevalg på anden dato som valg til 

kommunalbestyrelsen. 

 12 kommuner afholdt fredsvalg. 

 

Kommuner med højeste stemmeprocenter 

 Læsø: 76,9 procent (valgform: fremmøde) 

 Nordfyn: 73 procent (valgform: fremmøde) 

 Rebild: 70,5 procent (valgform: fremmøde) 

 

Kommuner med laveste stemmeprocenter 

 Aarhus: 18,5 procent (valgform: digitalt/fremmøde på anden dato end 

valg til kommunalbestyrelsen, og på tre valgsteder) 

 Brøndby: 21,9 procent (valgform: digitalt) 

 Lyngby-Taarbæk: 22,9 procent (valgform: digitalt) 

 

Undersøgelsen, der dækker det senest afholdte ældrerådsvalg i alle 98 

kommuner i perioden 2016 – februar 2020, kan hentes på Danske Ældre-

råds hjemmeside.  

Se på Danske Ældreråds hjemmeside et Danmarks-

kort med stemmeprocenter og valgform i hver kom-

mune. Download på hjemmesiden også den fulde 

rapport. 

// Ældrerådsvalg 

https://danske-aeldreraad.dk/ny-undersogelse-slar-fast-fremmodevalg-giver-hoj-stemmeprocent-til-aeldreradsvalg/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-undersogelse-slar-fast-fremmodevalg-giver-hoj-stemmeprocent-til-aeldreradsvalg/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-undersogelse-slar-fast-fremmodevalg-giver-hoj-stemmeprocent-til-aeldreradsvalg/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-undersogelse-slar-fast-fremmodevalg-giver-hoj-stemmeprocent-til-aeldreradsvalg/
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Ny håndbog om ældrerådsarbejde 

Danske Ældreråd er klar med en ny håndbog om æl-

drerådsarbejde. I håndbogen kan formænd og ældre-

rådsmedlemmer blandt andet læse, hvordan man som 

nyvalgt ældreråd organiserer sig, hvordan man forbere-

der ældrerådsvalg, hvad der kendetegner det gode hø-

ringssvar og meget mere.  

Håndbogen beskriver de lovgivningsmæssige rammer 

for ældrerådsarbejdet, ligesom der gives eksempler på, 

hvordan man som ældreråd kan gribe arbejdet an i 

praksis. De forskellige kapitler kan læses uafhængigt af 

hinanden, og håndbogen kan bruges som et opslags-

værk.  

Danske Ældreråd har udarbejdet en håndbog i ældre-

rådsarbejde for at samle den mest nødvendige infor-

mation ét sted. Ambitionen er, at både nye og garvede 

ældrerådsmedlemmer får gavn af den. 

Den nye håndbog kan hentes på Danske Ældreråds-

hjemmeside 

// Håndbog om ældrerådsarbejde 

Høring over udkast til forslag til lov om  

ændring af lov om almene boliger 

Danske Ældreråd hilser i et høringssvar det velkommen, at regeringen sammen med et stort flertal af 

Folketingets partier har besluttet at afsætte 30,2 mia. kr. til renoveringer af almene boliger frem mod 

2026, herunder at øge Landsbyggefondens støtteaktivitet i 2020 med henblik på at afvikle venteli-

sten af allerede prækvalificerede renoveringsprojekter.   

I Danske Ældreråd håber vi, at lovforslaget om at øge støtteaktiviteten i 2020 og afvikle ventelisten i 

Landsbyggefonden vil sikre ikke alene sundere og grønnere almene boliger, men også flere ældre-

egnede boliger, der med eksempelvis niveaufri adgang, elevatorer og lign. er tilgængelige for ældre 

mennesker.   

Høringssvaret kan læses her 

 

https://danske-aeldreraad.dk/ny-haandbog-om-aeldreraadsarbejde/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-haandbog-om-aeldreraadsarbejde/
https://danske-aeldreraad.dk/ny-haandbog-om-aeldreraadsarbejde/
https://danske-aeldreraad.dk/politik/horingssvar/
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Det fremgår af en ny undersøgel-

se blandt ældrerådene i Dan-

mark, som Danske Ældreråd har 

gennemført.  

Ud af de 88 ældreråd, der har 

besvaret undersøgelsen, vurde-

rer 73 kommunens håndtering af 

coronasituationen på ældreområ-

det som god eller meget god. Ni 

ældreråd vurderer håndteringen 

som hverken god eller dårlig, et 

ældreråd mener håndteringen 

har været dårlig, og fem ældre-

råd har svaret ved ikke.  

Når ældrerådene beskriver, hvad 

der har været godt ved kommu-

nens håndtering af coronasituati-

onen på ældreområdet, fremhæ-

ver de fem områder: 

1. Personalet har været enestå-

ende til at tilpasse sig den nye 

situation og ydet den bedst 

mulige service under omstæn-

dighederne. 

2. Der har været en god informa-

tion af og dialog med borger-

ne, hvor personalet har været 

så fleksible som muligt inden 

for de nye, mere restriktive 

rammer. 

3. Kommunen har handlet hurtigt 

i overensstemmelse med 

sundhedsmyndighedernes 

retningslinjer.  

4. Tilfælde af coronasmitte er 

hurtigt og effektivt blevet ind-

dæmmet, hvilket har forhindret 

yderligere smitte. 

5. Planer, tiltag og opfølgning 

har generelt været gennem-

skuelige. 

- Der tegner sig et billede af, at 

man på alle niveauer i kommu-

nerne har udvist en høj grad af 

parathed i forhold til at håndtere 

en ekstrem vanskelig situation. 

Ikke mindst har personalet i æld-

replejen været gode til tilpasse 

sig, være fleksible og i det hele 

taget lægge en ekstra indsats. 

Det fortjener stor ros, siger Mo-

gens Rasmussen, formand, Dan-

ske Ældreråd.  

Flere  ældreråd oplever samtidig, 

at de har været tæt inddraget i 

kommunernes håndtering af co-

ronasituationen. 

Selvom ældrerådene generelt er 

tilfredse med kommunernes 

håndtering, er der også proble-

mer.  

- Mange svækkede ældre i eget 

hjem eller på plejehjem er fortsat 

meget isolerede. Der er derfor 

hårdt brug for, at hjælpen til æl-

dre i eget hjem bliver genetable-

ret de steder, hvor den har været 

reduceret. Ligesom der er behov 

for, at plejehjemsbeboere får de-

res hverdag med aktiviteter og 

besøg tilbage, hvis det kan lade 

sig gøre sundhedsfagligt forsvar-

ligt, fortæller Mogens Rasmus-

sen. 

Blandt landets ældreråd er der stor tilfredshed med kommuner-

nes håndtering af coronasituationen på ældreområdet. Ældrerå-

dene fremhæver blandt andet, at plejepersonalet har været gode 

til at tilpasse sig den nye virkelighed.  

Tekst Morten Larsen 

Coronasituationen påvirker ældrerådsarbejdet 

Danske Ældreråd har spurgt ældrerådene, hvordan coronasituationen påvirker deres arbejde.  

Den fysiske mødeaktivitet har været begrænset og ældrerådene har anvendt alternative mødeformer. 

Blandt i form af videomøder, telefonmøder eller møder med stor afstand i byrådssalen. Flertallet af 

ældrerådene (52 ud af 88 besvarelser) forventer at afholde næste ældrerådsrådsmøde som et fysisk 

møde, 15 vil afholde det som et videomøder, tre som et telefonmøde og de resterende ældreråd har 

endnu ikke besluttet sig. 

Danske Ældreråd glæder sig derfor over, at ældrerådsarbejdet er ved at komme op i gear, selvom æl-

drerådsarbejdet stadig er hæmmet af coronasituationen. For selvom man som ældrerådsmedlem lø-

bende orienteres og følger nøje med i de verserede politiske problemstillinger og initiativer, er det også 

vigtigt, at man får mulighed for at få dem drøftet i ældrerådet og med kommunens forvaltninger og poli-

tikere.  

Ros til kommunernes  

coronahåndtering fra landets ældreråd 

// Undersøgelse 
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// Information om coronavirus 

Sundheds- og Ældreministeriet har den 9. juni of-

fentliggjort en ny model for besøg på landets pleje-

hjem. Der kan nu ikke længere fastsættes forbud 

mod besøg på udearealer, og der bliver mulighed 

for at få besøg indendørs i beboerens egen bolig af 

1-2 faste besøgspersoner, hvis besøget ikke kan 

foregå udendørs. 

Modellen er blevet udarbejdet på baggrund af input 

fra sektorpartnerskabet for genåbning af plejesekto-

ren og interessenter fra blandt andet ældreområdet 

– deriblandt Danske Ældreråd.  

Hovedpunkter i den nye model er: 

 Besøg skal som udgangspunkt gennemføres 

udendørs. Og man kan ikke længere forbyde et 

udendørsbesøg. 

 Besøg kan stadig ske indendørs, hvis der er tale 

om en kritisk situation. 

 Som noget nyt, bliver der også mulighed for at få 

besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, 

som beboeren selv udpeger. Hvis en beboers 

helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet 

gør, at besøget ikke kan foregå udendørs. 

 Det vil være ledelsen på plejehjemmet, der i den 

konkrete situation beslutter, om der kan ske be-

søg indendørs. Her skal der bl.a. tages hensyn 

til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde. 

 Der vil være mulighed for, at man som pårøren-

de – på frivillig basis - lader sig test forud for be-

søg på plejehjem.  

Det nye rammepapir for delvis ophævelse af be-

søgsforbud og lempelse af besøgsrestriktioner kan 

læses her 

 

Bekendtgørelse om lempelse af besøgsrestriktioner 

på plejehjem med videre kan læses her  

 

Danske Ældreråd finder det positivt, at besøgs-
restriktionerne på landets plejehjem nu delvist 
ophæves.  

Regler for plejehjemsbesøg lempes 

Ældrerådene blev hørt 

Danske Ældreråd gennemførte den 16. april 2020 en 

rundspørge blandt landets ældrerådsformænd om 

besøgsforbuddet på plejehjem.  

Ældrerådene var bekymrede for de ældres trivsel og 

mentale sundhed – og et betydeligt flertal (41 ud af 

68 besvarelser) fandt, at det var tid til at lempe på 

besøgsforbuddet på plejehjem under kontrollerede 

forhold og efter klare sundhedsfaglige retningslinjer.  

Budskaber som Danske Ældreråd fremførte i pressen 

og i Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med 

diskussionen om en genåbning.  

Se blandt andet TV2 Nyhederne den 19. april 2020 

Læs her Danske Ældreråds udmelding på 

baggrund af rundspørgen om en lempelse af 

besøgsforbuddet på plejehjem. 

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Juni/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/Forstaaelsespapir-823.pdf
https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Juni/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/Forstaaelsespapir-823.pdf
https://www.lovtidende.dk/api/pdf/215053
https://danske-aeldreraad.dk/tiden-er-inde-til-en-lempelse-af-besoegsforbuddet-paa-plejehjem/
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Det kom frem på et samråd den 19. maj, som Dansk Folke-

partis ældreordfører, Karina Adsbøl, havde indkaldt sund-

heds- og ældreministeren til. Baggrunden var, at flere kom-

munerne har valgt at afskaffe klippekortsordningen.  

- Vil ministeren skrive klippekortordningen ind i servicelo-

ven? Det må ministeren gerne svare på i dette samråd. For 

det er et stort ønske fra Danske Ældreråd og Ældre Sagen 

og andre, at ældre medborgere netop har selvbestemmel-

sesret i eget liv, spurgte Karina Adsbøl (DF) på samrådet.  

Magnus Heunickes svar var, at selvom han er en stor tilhæn-

ger af klippekortsordningen, ønsker han ikke at skrive ord-

ningen ind i serviceloven. I stedet vil han forbedre forholde-

ne for ældre med en ny velfærdslov, der skal sikre at penge-

ne altid følger med demografien.  

I den forbindelse henviste ministeren til, at de fleste kommu-

ner, der har afskaffet klippekortsordningen, oplyser, at de gør det, fordi deres økonomi har været presset. 

Det skal velfærdsloven, der fremsættes i løbet af det næste folketingsår, rette op.  

Danske Ældreråd ærgrer sig over, at Sundheds- og ældreministeren afviser at skrive klippekortsordningen 

ind i serviceloven. 

- Cornona-krisen som har efterladt mange ældre isoleret på plejehjem og i eget hjem, har kun understre-

get, at der er behov for klippekortsordningen, der giver ældre mulighed at få en halv times ekstra hjælp om 

ugen til aktiviteter efter eget valg. Derfor ærgrer vi os over, at sundheds- og ældreministeren ikke vil frem-

tidssikre ordningen ved at skrive den ind i serviceloven, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Æld-

reråd. 

Samrådet kan ses på https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/suu/td.1658328.aspx?as=1 

Magnus Heunicke afviser at skrive  

klippekortsordningen ind i serviceloven 

// Klippekortsordningen 

https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/suu/td.1658328.aspx?as=1
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// Information om coronavirus 

I anbefalingerne kan man blandt 

andet læse, at den enkelte æl-

dres risiko for et alvorligt syg-

domsforløb med COVID-19 af-

hænger i væsentlig grad af, hvor 

rask, frisk og rørig, man er, om 

ens funktionsniveau er godt og af 

ens fysiske formåen og aktivitet, 

fx om man går ture, cykler eller 

tilsvarende. Det betyder også 

noget, om man vanligvis kan kla-

re sig i eget hjem. 

Dette skal vurderes og vægtes 

med højere værdi end den fakti-

ske alder, og risikoen med alde-

ren stiger formentlig mere ved 

forekomsten og eventuel forvær-

ringen af kronisk sygdom end af 

stigningen i alder i sig selv. 

Eksempelvis er en rask 75-årig 

uden kronisk sygdom i mindre 

risiko for et alvorligt forløb end en 

62-årig med hjertekarsygdom og 

diabetes, ligesom en fysisk aktiv 

79-årig, der vanligvis klarer sig 

selv må forventes at være i min-

dre risiko for et alvorlig sygdoms-

forløb end en 74-årig med lunge-

sygdom og begrænset fysisk for-

måen. 

Såfremt man som ældre selv er i 

tvivl, er det er vigtigt, at der i dia-

log med egen læge foretages en 

konkret og individuel vurdering af 

den enkelte ældres samlede situ-

ation. 

Det er veldokumenteret, at føl-

gende – som dog skal anskues i 

sammenhæng med ovenstående 

– er i øget risiko for et alvorligt 

sygdomsforløb: 

 Personer over 70 år og sær-

ligt personer over 80 år 

 Personer over 65 år og samti-

dig forekomst af en eller flere 

kroniske sygdomme 

Beboere i plejebolig 

Plejehjemsbeboere vurderes at 

være i øget risiko for et alvorligt 

sygdomsforløb med COVID-19 

baseret på kombinationen af høj 

alder, typisk en eller flere kroni-

ske sygdomme og nedsat funkti-

ons- og aktivitetsniveau. 

Anbefalingerne skal betragtes 

som principper for hygiejne og 

adfærd, som den enkelte person 

i øget risiko og dennes pårøren-

de kan tage udgangspunkt i ved 

vurderingen af deres egen indivi-

duelle situation. 

Læs de opdaterede anbefalinger 

her 

Læs i rapporten “Personer med 

øget risiko ved COVID-19” mere 

om det faglige grundlag bag an-

befalingerne 

Sundhedsstyrelsen opdaterede 
i maj sine  anbefalinger til per-
soner, der kan betragtes som 
værende i øget risiko for et al-
vorligt sygdomsforløb med CO-
VID-19.  

Risikoen for ældre må ikke  

alene baseres på alder 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Personer-med-oeget-risiko-ved-COVID-19
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// Information om coronavirus 

Aftale skal sikre hjælp til ældre  

under coronakrisen 

Regeringen, Dansk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten, Det 

Konservative Folkeparti, Nye 

Borgerlige, Liberal Alliance, Al-

ternativet og Susanne Zimmer 

(UFG) indgik den 1. maj en afta-

le, der  afsætter midler til en ræk-

ke initiativer, som skal forebygge 

ensomhed og sikre, at ældre på 

plejehjem og ældre i eget hjem 

kan fastholde deres livskvalitet 

og mentale helbred så godt som 

muligt under COVID 19. 

Fokus på plejehjemsbeboere 

Aftalens hovedfokus er, at bebo-

ere på plejehjem, herunder bebo-

ere med demens, igen kan få 

besøg af familie og nære pårø-

rende. Samtidig fastholdes fokus 

på sikkerhed, så de ældre skær-

mes mod smitte. 

Derudover påpeger aftalen, at 

det er vigtigt, serviceniveauet på 

ældreområdet bringes tilbage til 

normalt niveau i takt med genåb-

ningen af samfundet. Og ældre, 

der har måttet undvære rengø-

ring, skal tilbydes en grundig ren-

gøring. 

Danske Ældreråd hilste aftalen 

velkommen. 

Aftalen indeholder tre spor: 

 Nye løsninger for fastholdelse 

af social kontakt og livskvali-

tet, herunder besøg. 

 Øget aktivitet på serviceområ-

det – tilbagevenden til normalt 

niveau. 

 Partnerskab på ældreområdet 

under COVID-19 mod ensom-

hed. 

Det første spor handler om nye 

løsninger for fastholdelse af soci-

al kontakt på plejehjem, og for 

ældre borgere i eget hjem, som 

grundet den øgede risiko for at 

blive alvorlig syg, hvis COVID-19 

smitte rammer, har valgt at isole-

re sig for at undgå smitte. 

100 millioner skal styrke social 

kontakt på plejehjem 

Aftaleparterne er enige om at 

afsætte 100 millioner kroner til 

nye løsninger for fastholdelse af 

social kontakt med beboere på 

plejehjem under den nuværende 

situation med besøgsrestriktio-

ner. Det kan være besøgspavillo-

ner, udestuer eller lignende tiltag, 

der gør besøg på udearealer hos 

ikke-smittede beboere på pleje-

hjem muligt. 

Aftalepartierne lægger vægt på, 

at alle beboere får mulighed for 

at kunne modtage besøg fra sine 

pårørende på udendørsarealer, 

når Sundhedsstyrelsen har udar-

bejdet retningslinjer herfor. 

Udmøntes som et særtilskud 

Midlerne udmøntes til kommu-

nerne som et særtilskud på bag-

grund af nøglen i tilskuds- og ud-

ligningssystemet for udgiftsbeho-

vet på ældreområdet (også kal-

det ældrenøglen). Kommunerne 

skal sørge for, at beboere på alle 

plejehjem i kommunen – både 

offentlige og private – får glæde 

af midlerne. 

Et bredt flertal af Folketingets partier afsætter 165 millioner 

kroner, der blandt andet skal forbedre mulighederne for be-

søg hos svækkede ældre – herunder ældre mennesker med 

demens. 
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// Information om coronavirus 

Alle kommuner skal med udgan-

gen af 2020 indsende en redegø-

relse til Sundheds- og Ældremini-

steriet med angivelse af, hvad 

midlerne er brugt til. 

Der er også afsat midler til blandt 

andet aflastende aktiviteter til 

pårørende af mennesker med 

demens, og støtte til rådgivning 

målrettet ældre. 

Partierne har desuden besluttet, 

at en fremtidig genåbning af ple-

jehjem skal ske i flere hastighe-

der – nogle initiativer kan ske 

inden for de nuværende rammer, 

mens andre skal ske på længere 

sigt. Et sektorpartnerskab for 

genåbning af plejesektoren skal 

skabe fælles forståelse om an-

svarlig genåbning i plejesektoren 

sådan, at de enkelte plejehjem er 

velforberedte på en kontrolleret 

og forsigtig genåbning. 

Det andet spor handler om at 

sætte gang i en genetablering af 

hjælpen til ældre og pårørende i 

de mange kommuner, hvor ydel-

serne er blevet reduceret i en 

periode i forbindelse med hånd-

teringen af COVID-19 situatio-

nen.  

Aftaleparterne er derfor enige om 

at indskærpe vigtigheden af, at 

de pågældende kommuner kom-

mer tilbage til det normale niveau 

i takt med, at samfundet generelt 

genåbner. 

I aftalen påpeges det, at kommu-

nerne i den forbindelse skal være 

opmærksomme på det store ar-

bejde, som mange pårørende 

har løftet i perioden, og den be-

lastning de kan være udsat for. 

Det er derfor vigtigt, at kommu-

nerne sikrer, at pårørende, der er 

belastet af situationen kan få den 

fornødne støtte, eksempelvis via 

aflastning. 

Aftaleparterne er enige om, at 

perioden med begrænsninger i 

hjælpen kan have efterladt et ef-

terslæb særligt i forhold til rengø-

ring, og at kommunerne derfor 

skal tilbyde berørte borgere en 

grundig rengøring efter en lang 

periode uden rengøring. 

Det tredje spor handler om at 

lave et partnerskab på ældreom-

rådet under COVID-19, som får 

til opgave at indsamle og formid-

le gode erfaringer for at forebyg-

ge ensomhed. 

Partnerskabet er sammensat af 

en række relevante aktører på 

ældreområdet deriblandt Danske 

Ældreråd. 

Penge til fritidsaktiviteter 

Herudover indeholder det tredje 

spor også midler til fritids- og kul-

turaktiviteter. 

Aftaleparterne er således enige 

om at afsætte 15 millioner kroner 

til kommunerne, så de efter en 

genåbning får mulighed for at 

åbne kommunale fritidsaktiviteter 

(fx svømmehaller, fitnesscentre 

og idrætsanlæg) på en måde, 

hvor adgang for ældre borgere 

tænkes ind som en specifik prio-

ritet. 

Dette kan fx være i form af særli-

ge åbningstider kun for ældre, 

mindre hold på særlige tidspunk-

ter eller midlertidige alderskrav 

for adgang. Der kan også organi-

seres gåture for ældre. Det vil 

være op til den enkelte kommune 

at beslutte, hvorledes faciliteter-

ne skal åbnes under særlig hen-

syntagen til de ældre. 

Der er også afsat 10 millioner 

kroner til understøttelse af initiati-

ver, hvor kultur-, idræts-, og for-

eningsliv i samarbejde med soci-

ale aktører og institutioner ska-

ber aktiviteter og tilbud målrettet 

såvel ældre på plejehjem som 

hjemmeboende ældre under 

sundhedsmæssigt forsvarlige 

rammer. 

Det kan fx være udendørskon-

certer og andre optrædener eller 

træningsinstruktion (fx stolegym-

nastik) foran ruderne for ældre 

på plejehjem. Eller små biblio-

teksklubber, samtaler med men-

nesker med demens med ud-

gangspunkt i museers erindrings-

kasser, dagsprogrammer udviklet 

af folkehøjskolerne til målgrup-

pen eller udvikling af digitale 

samværs- og formidlingsformer 

med udgangspunkt i interessen 

for fx kunst, musik mv. for hjem-

meboende ældre. 

Hele aftalen kan læses her 

https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Maj/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/aftale-om-initiativer-for-svaekkede-aeldre-i-forbindelse-med-COVID.pdf
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Kreative idéer fra ældreplejen  
under corona-epidemien 

Videnscenter for Værdig Ældrepleje har i et nyt katalog 
samlet gode ideer og erfaringer fra personalet og bor-
gere til inspiration til andre i ældreplejen. 

Inspirationskataloget deler gode ideer og kreative løs-
ninger, som borgere og pårørende, medarbejdere og 
ledere på ældreområdet har arbejdet med den senere 
tid.  Kataloget kommer med eksempler på, hvordan 
man fortsat kan bevare et fokus på samvær med de 
ældre. Der deles idéer til forskellige aktiviteter for bor-
gerne, herunder banko på gangen, brug af musik i dag-
ligdagen og forskellige måder at stimulere de ældres 
sanser.  

Inspirationskataloget kommer også med idéer til fysiske 
aktiviteter for ældre, der bor i eget hjem, og med forslag 
til, hvordan personalet i hjemmeplejen kan have op-
mærksomhed på den ældres trivsel.  

Sundhedsstyrelsens Videnscenter for Værdig Ældre-
pleje har udarbejdet inspirationskataloget på baggrund 
af erfaringer indsamlet fra medarbejdere, ledere og or-
ganisationer på ældreområdet – deriblandt Danske 
Ældreråd. 

Læs mere 

// Kort nyt 

Gratis konsultationsforløb 

2020 

Videnscenter for værdig ældrepleje tilby-

der gratis korte konsultations- og rådgiv-

ningsforløb til kommunale og private leve-

randører og plejeenheder på ældrepleje-

området. 

Formålet med forløbene er at tilbyde mu-

lighed for indledende rådgivning og kon-

sultation, for at identificere aktuelle proble-

mer, udfordringer og mulige handlemulig-

heder og forbedringstiltag, som kan føre til 

en endnu mere tryg og værdig ældrepleje.  

Den primære målgruppe for forløbet er 

forvaltninger og ledere i den kommunale 

og private ældrepleje. 

Læs mere her 

 

 

Røde Kors arrangerer 

15 folkemøder 

 

Røde Kors inviterer civilsamfund, engagerende dan-

skere, kommuner og virksomheder til 15 folkemøder 

rundt i landet.  

Her skal drøftes løsninger til dem, der oplever ensom-

hed og mistrivsel i tiden med corona – og i den tid, der 

kommer.  

Deltagerne skal også drøfte, hvordan man kan øge 

den fælles indsats, bygge videre på det store engage-

ment fra borgerne, og det gode samarbejde. Møderne 

er hermed oplagte for ældreråd, der ligger inde med 

gode ideer.  

Møderne bliver afholdt i juni måned.  

Læs mere her 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Kreative-ideer-fra-aeldreplejen-under-corona-epidemien
https://www.sst.dk/Opgaver/Videnscenter%20for%20vaerdig%20aeldrepleje/Gratis%20konsultationsforloeb%202020
http://www.rodekors.dk/folkemøder
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59 procent flere over 80 år 

i 2030 

Danmarks Statistiks befolkningsfremskriv-

ning 2020 viser, at i 2030 forventes befolk-

ningsgruppen over 80 år at udgøre 59 pro-

cent flere end i dag, svarende til yderligere 

160.000 personer over 80 år.  

Dette skal ses i sammenhæng med, at 

hele befolkningen kun forventes at vokse 

med 3,8 pct. til godt 6.040.000 personer i 

2030. Den kraftige stigning i den ældste 

befolkningsgruppe skyldes især, at de sto-

re fødselsårgange fra perioden lige efter 2. 

verdenskrig i 2030 vil være fyldt 80 år. 

Dermed vil de 80+-årige i 2030 udgøre 

mere end 7 procent af befolkningen. I dag 

udgør de 4,7 procent. 

Ligesom i 2020 forventes der også i 2030 

at være stor variation kommunerne imel-

lem med hensyn til, hvor stor en andel be-

folkningsgruppen over 80 år udgør af kom-

munens samlede befolkning. I 2020 spæn-

der de 80+-åriges andel fra 2,1 procent 

(København) til 9,6 procent (Ærø og 

Læsø), og de samme kommuner forventes 

at repræsentere hver sin ende af skalaen 

også i 2030, men med andele der er vok-

set til henholdsvis 3 procent samt 14 og 

16 procent. 

Læs mere  

Ny rapport: Ældre oplever proble-

mer i overgangen mellem hospital 

og kommune 

Patienter oplever ikke altid, at hurtig og koordineret 

overgang mellem hospital og kommune bidrager til et 

sammenhængende forløb. 15 ældres oplevelser af 

forløbet fra udskrivelse til hjemkomst vidner om forvik-

linger og uforudsigeligheder, som kommunen bedst 

kan imødekomme ved at give de ældre mulighed for 

en afmålt, trinvis hjemkomst. Det vise en case-

undersøgelse fra VIVE. 

Læs mere  

Gratis vaccination mod pneumo-

kokker til ældre, der er fyldt 65 år 

Målgruppen for pneumokokvaccination bliver udvidet 

fra den 15. juni, så den nu omfatter samtlige over 65 

år. Vaccinen forebygger lungebetændelse, blodforgift-

ning og hjernebetændelse forårsaget af pneumokok-

ker. 

På nuværende tidspunkt bliver vaccinen tilbudt alle 

på plejehjem m.v., personer over 65 år med høj risiko 

for pneumokoksygdom pga. en kronisk sygdom og 

personer under 65 år særlig høj risiko for alvorlig 

pneumokoksygdom. 

Nu er der tidligere end forventet kommet 300.000 

ekstra dosis pneumokokvacciner til landet, og mål-

gruppen kan derfor allerede fra 15. juni blive udvidet 

til også at omfatte alle over 65 år. 

// Kort nyt 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30674
https://www.vive.dk/da/udgivelser/fra-hospital-til-hjem-skroebeligheder-i-aeldres-forloeb-i-en-landkommune-14892/?utm_campaign=Flere%20unge%20fra%20yderomr%C3%A5der%20end%20fra%20storbyer%20tager%20en%20ungdomsuddannelse&utm_medium=newsletter&utm_source=VI
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// Kort nyt 

Taskforce præsenter anbefalinger til at skaffe flere  

hænder i ældreplejen 

Regeringens task force om social- og sundhedsmedarbejdere har den 3. juni fremlagt deres anbefalinger 

til at skaffe flere hænder til ældreplejen. 

Anbefalingerne fra task forcen går blandt andet på, at der skal rekrutteres flere til uddannelserne, fx ved at 

uddannelsesaftaler på SOSU-uddannelserne indgås tidligere, og at AMU-systemet i endnu højere grad 

benyttes til opkvalificering af ufaglærte og af SOSU-hjælpere til SOSU-assistenter.  

Ligeledes anbefaler task forcen, at SOSU-skoler og parterne på det kommunale arbejdsmarked afstem-

mer, hvad der forventes af SOSU-eleverne, inden de starter i praktik, så alle elever med et bestået grund-

forløb er kvalificeret til en praktikplads, og eleverne kan have en berettiget forventning om at få en praktik-

plads.  

Task forcen anbefaler desuden, at der sikres et særskilt fokus på at styrke de sproglige og faglige kompe-

tencer hos SOSU-elever, og at der bruges endnu mere simulationstræning i undervisningen for sygeplejer-

skestuderende og SOSU-elever med henblik på at træne deres sundhedsfaglige praksiskompetencer.  

Videre anbefales det, at professionshøjskoler og SOSU-skolerne i tæt samarbejde med de lokale aftagere 

og praktiksteder fastholder et fokus på at forberede elever og studerende på praktikperioderne, og at kom-

muner og regioner sikrer praktik af høj kvalitet.  

Derudover bakker task forcen op om kommunerne og regionernes fokus på at give nyuddannede en god 

start i faget, at det er attraktivt at blive i faget, og at flere medarbejdere kan gå op i tid, og at sygefraværet 

nedbringes.  

Rapporten med alle 23 anbefalinger kan hentes her  

https://fm.dk/udgivelser/2020/juni/veje-til-flere-haender-task-force-om-social-og-sundhedsmedarbejdere/
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// Arrangementer  

På grund af coronavirus og myndighedernes forbud mod større forsamlinger, måtte Danske Æld-

reråd desværre aflyse repræsentantskabsmøde og konference den 27. – 28. april 2020. 

Bestyrelsen har besluttet, at repræsentantskabsmødet i stedet afvikles i forbindelse med Danske Ældre-

råds konference i Vingstedscentret den 24. november 2020. 

Forudsætningen, for at det i praksis kan lykkes, er, at der i år bliver tale om et relativt kort repræsentant-

skabsmøde af cirka 1½ times varighed, hvor der er fokus på afvikling af formalia, mens den politiske del 

udsættes til vores repræsentantskabsmøde i foråret 2021. 

Af samme grund har bestyrelsen besluttet at undlade at fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet, 

som forudsætter en politisk debat om organisationens udvikling. 

Planen for afviklingen af repræsentantskabsmødet i år er derfor: 

 Repræsentantskabsmødet afvikles i forbindelse med konferencen i Vingstedscentret den 24. november 

2020. 

 Repræsentantskabsdelen afvikles forud for konferencedelen. 

 Repræsentantskabsmødet afvikles som et ordinært møde, men med fokus på overholdelse af formalia. 

Alle deltagere i konferencen vil have mulighed for at deltage i repræsentantskabsmødet, hvis de er med-

lem af Danske Ældreråd. På grund af loftet over antal deltagere (max 430 personer) vil hvert ældreråd få 

reserveret et antal pladser svarende til antal stemmeberettigede repræsentanter pr. ældreråd. 

Danske Ældreråd er selvfølgelig meget opmærksom på, at det ikke er 100 procent sikkert, at det bliver 

muligt at gennemføre konference og repræsentantskabsmøde som planlagt i november. Det afhænger af 

corona-situationen, som hele tiden udvikler sig. Derfor tager bestyrelsen beslutningen op igen i sensom-

meren 2020. Her vil bestyrelsen ud fra sundhedsmyndighedernes seneste anbefalinger vurdere, om kon-

ferencen og repræsentantskabsmødet kan gennemføres, som forventet eller om der eksempelvis er be-

hov for eventuelt at reducere deltagerantallet. 

Bestyrelsen håber, at medlemmerne – i lyset af corona-situationen – vil bakke op om  ovenstående plan 

for afvikling af repræsentantskabsmøde og ser frem til et repræsentantskabsmøde i foråret 2021, hvor der 

igen kan komme fokus på den mere politiske del. 

Find mere information om bestyrelsens beslutning i referatet fra bestyrelsesmødet den 27. april 2020. 

Orientering om afvikling af  

repræsentantskabsmøde 2020 

https://danske-aeldreraad.dk/om-danske-aeldrerad/bestyrelse/referater-af-bestyrelsesmoder/
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// Arrangementer  

 

 

Arrangementskalender 

Kursusdag for ældrerådsformænd, Herlev 

21. september 2020 

Kursusdag for ældrerådsformænd, Aarhus 

23. september 2020 

Temadag, Viborg Tinghallen  - Viborg 

5. oktober 2020 

Temadag, Park Milling -  Middelfart 

6. oktober 2020  

Temadag, Søparken – Åbybro 

8. oktober 2020  

Temadag, Theilgaard – Køge 

19. oktober 2020  

Temadag, Matrikel 1 - København 

 20. oktober 2020  

Repræsentantskabsmøde og konference, Vingsted 

24. november 2020 

 

Temadage efteråret 2020 

I efteråret 2021 skal omkring 80 ældreråd holder valg, og mange af disse 

afholdes i forbindelse med kommunalvalget i november. For hovedparten af 

rådene er det den siddende formands første valg.  

Efterårets temadage sætter fokus på  ældrerådsvalg – blandt andet i forhold 

til forberedelse og  gennemførelse. 

Kursusdag for ældrerådsformænd 

Danske Ældreråd afholder to kursusdage i september om udvikling af per-

sonlige og ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at lede ældrerådsarbej-

det. Kursusdagene er målrettet ældrerådsformænd og bliver afholdt 21. sep-

tember 2020 i Herlev og 23. september 2020 i Aarhus.  

Erfarne undervisere fra COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling va-

retager undervisningen. Velux-Fonden har imødekommet en ansøgning fra 

Danske Ældreråd og dækker deltagergebyrer for kursusdagen.  

I januar blev alle ældrerådsformænd bedt om at tilkendegive, om de havde 

interesse i tilbuddet.  

 

De formænd, der har udtrykt interesse, får tilsendt oplysninger om tilmelding 

med videre. 

 

Tilmeldingsfrist er den 23. juni. 
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