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Midt i en coronatid

På blot en måned er der vendt op og ned på vores
samfund. Adfærdsmønstre er forandret, usikkerhed og frygt for at blive smittet med coronavirus
dominerer hverdagen. Og ikke mindst hos den
gruppe som vi, der er ældre, tilhører.

at fungere på trods af mange vanskelige situationer. Det er også prisværdigt, at tusindvis af pensionerede læger, sygeplejer, sosu’er og andre fra
sundheds- og ældreområder melder sig til regionernes og kommunernes corona-beredskaber. Det
viser stort mod og samfundssind.

I skrivende stund, er der mange ubesvarede
spørgsmål. Vi ved blandt ikke, hvor lang tid coronaepidemien kommer til at vare i Danmark og
om antallet af indlagte og intensive patienter i
Danmark vil fortsætte med at stige jævnt, som det
ser ud til at være tilfældet lige nu.

Hold dig opdateret
I dette nyhedsbrev har vi samlet information, der
på nuværende tidspunkt, er relevant for ældrerådsarbejdet. Når jeg skriver på nuværende tidspunkt, er det fordi udviklingen går meget hurtigt.
Myndighederne opdaterer løbende krav og anbefalinger. Og det, der er relevant nu, kan vise sig
ikke længere at gælde i morgen. Danske Ældreråd
følgere udviklingen tæt og opfordrer ældreråd til at
holde sig løbende opdateret.

Det er også et ubesvaret spørgsmål, hvad følgevirkningerne bliver af, at der nu er lukket ned for
besøg på landets plejehjem.
Nødvendige besøgsrestriktioner
Danske Ældreråd bakker op om besøgsforbuddet,
da vi finder det nødvendigt for at beskytte nogle af
landets svageste ældre mod at blive smittet med
coronavirus og hermed risikere at dø. Men vi er
også klar over, at forbuddet efterlader mange ældre i ensomhed – uden kontakt med familie og
venner. Det kan i sig selv gå ud over det mentale
og fysiske helbred.

I forhold til det planlagte repræsentantskabsmøde
og konference i slutningen af april, er vi naturligvis
kede af, at have været nødt til at aflyse. Lige nu
arbejder vi på at få afklaret, hvordan nogle formelle procedurer omkring repræsentantskabsmødet,
kan gennemføres.
Påsken står for døren. Og mange vælger klogeligt
at følge myndighedernes råd og springer traditionen med at samles med familie og venner over.
Jeg håber, at alle alligevel får en god påske, og at
vi alle snart kan mødes igen.

Selvom det er meget bekymrende, mener vi dog at
alternativet er endnu værre. Det er for tidligt at begynde at åbne op for fysiske besøg på plejehjem,
når det stadig er liv, der er på spil. Vi kan derfor
kun opfordre til, at familie, venner og frivillige generelt skruer op for kontakten med ensomme ældre via telefonen eller computeren. I den forbindelse er vi glade for, at så mange danskere melder
sig som frivillige – blandt andet som samtalevenner hos Røde Kors.

Danske Ældreråd ønsker alle en god påske.
Mogens Rasmussen
formand

Mange viser mod og samfundssind
Midt i en usikker tid, må man heller ikke glemme at
sætte pris på den kæmpe indsats, der ydes af
kommunernes medarbejdere for at få hverdagen til
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Frihed til at nydefinere ældrerådet med nye værdier og målsætninger er afgørende for, at et nyvalgt ældreråd får
succes. Det skaber en holdånd, hvor såvel nye som ”gamle” ældrerådsmedlemmer arbejder i samme retning. Sådan lød det fra Favrskovs Kommunes Ældrerådsformand, Erik Bertelsen på Danske Ældreråds temadag i Viborg,
der blev afholdt inden coronavirus lukkede Danmark ned. Side 9.
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Erik A. Larsen, formand, Ældrerådet, Bornholms Regionskommune. Side 7.
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Information om coronavirus
har KL produceret en film med sundhedsministeren og en oplysningsplakat målrettet pårørende og
nærmeste netværk til vores ældre og svage medborgere.

Danske Ældreråd følger situationen omkring
coronavirus tæt, og opfordrer ældrerådene til
at holde sig opdateret.
Du kan neden for finde links til aktuel information.
Information er også tilgængelig på Danske Ældreråds hjemmeside, hvor den løbende bliver opdateret.

Hovedbudskabet i filmen og på plakaten er, at vi
skal gøre en ekstra indsats for at passe på vores
ældre og svage medborgere i denne tid, hvor en
del danskere kan være smittet med coronavirus.
Det kan have store konsekvenser, hvis de bliver
ramt af virussen.

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende krav og anbefalinger, efterhånden som coronavirus udvikler
sig. Dem kan du finde på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside.

Opfordringen i materialet er, at man skal begrænse fysisk kontakt med ældre og svage, hvis man er
det mindste sløj. Den bedste omsorg lige nu er at
vise omtanke.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man følger fem
gode råd for at beskytte sig selv og andre mod
smitte:

Oplysningsplakaten kan downloades her

 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Videoen kan ses her

 Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns

den fysiske kontakt
 Vær opmærksom på rengøring – både hjemme

og på arbejdspladsen
 Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold af-

stand og bed andre tage hensyn
Sundhedsstyrelsen har også samlet en række råd
til ældre, personer med kronisk sygdom og pårørende om, hvordan de kan beskytte sig selv.
Rådene kan læses her
Hjemmeside samler information
På den fælles hjemmeside for myndigheder coronasmitte.dk kan du finde information fra
alle relevante myndigheder.
Beskyt ældre og svage
I samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet
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Nye regler om begrænsning af rettigheder på
sundheds- og ældreområdet
Sundheds- og Ældreministeriet har med afsæt i
epidemiloven fastsat nye regler om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet som følge af coronavirus.

gen af coronavirussygdom. Hermed vil konsekvenserne af bekendtgørelsen variere på tværs af kommuner.
Notatet kan downloades her (se side 10 og frem)

De nye regler giver kommunerne mulighed for at
foretage en hel eller delvis reduktion i ydelser på
området.

Spørgsmål/svar
Herudover har Sundheds- og Ældreministeriet udsendt et spørgsmål/svar-notat om bekendtgørelser
udstedt i medfør af ændring af epidemiloven.

Derfor er her en kort beskrivelse af den relevante
information.

På Danske Ældreråds hjemmeside kan du læse de
spørgsmål/svar i notatet, der specifikt omhandler
begrænsninger af rettigheder på ældreområdet.

Notat om forståelse af de nye regler
Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt et notat om forståelse af bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet. I notatet er en kort gennemgang af betydningen af de regler, der er fastsat i bekendtgørelse nr.
219 af 17. marts 2020 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet.

Det fremgår blandt andet, at det ikke er er lovligt,
hvis en kommune træffer en generel beslutning
om, at alle modtagere af en given hjælp (fx rengøring) vil få helt eller delvist reduceret hjælpen. Der
skal altid foretages en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte borger og dennes behov for hjælp og støtte.

Vær især opmærksom på, at kommunerne med de
nye regler midlertidigt kan foretage en hel eller delvis reduktion af ydelser som fx personlig og praktisk hjælp, aflastning og rehabiliteringsforløb. Men
det kan alene ske, når det på baggrund af en samlet vurdering af kommunens pleje- og personalekapacitet er nødvendigt i forbindelse med håndterin-

Læs relevant uddrag fra notatet her

Læs på Danske Ældreråds hjemmeside de
spørgsmål/svar i Sundheds- og Ældreministeriet
notat, der specifikt omhandler begrænsninger af
rettigheder på ældreområdet.
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Danske Ældreråd bakker op om stop for
besøg på plejehjem
Danske Ældreråd bakker op om myndighedernes beslutning om at indføre stop for besøg på
plejehjem.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Nære pårørende vil stadig kunne besøge en døende plejehjemsbeboer eller en kritisk syg patient på sygehuset – men det skal ske på en forsvarlig måde, så
smittespredning undgås.

– Vi forstår nødvendigheden af de hårde tiltag, der
er taget for at stoppe smittespredning af coronavirus og bakker derfor op om, at der nu er indført
et forbud mod besøgendes adgang til landets plejehjem, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter
forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

– Forbuddet er nødvendigt, men har desværre
nogle menneskelige konsekvenser for den ældre
borger i form af savn og ensomhed. Vi kan kun
opfordre til, at pårørende, besøgsvenner og andre,
holder kontakten med de ældre via telefonen eller
via videokald, fortsætter Mogens Rasmussen.

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelserne kan læses her

Ny kampagne sender en tak
Vær med til at bakke op om en ny KL-kampagne, der sender en
stor tak til alle, der passer på vores ældre og syge, underviser og
giver vores børn omsorg, fjerner vores affald og rigtig meget andet.

KL skønner, at cirka 200.000 kommunalt ansatte møder på arbejde hver dag trods coronakrisen. Derudover arbejder et stort antal
hjemmefra.
Læs om kampagnen på KLs hjemmeside eller se kampagnevideoen på Facebook.
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Tre ældrerådsformænd fortæller om corona-situationen
Cornavirussen har vendt op og ned på hverdagen for alle. Læs her, hvordan tre ældrerådsformænd oplever situationen.

Erik A. Larsen, formand, Ældrerådet, Bornholms Regionskommune
- Oplevelsen er, at der bliver taget hånd om situationen. Og ikke mindst at ansatte i ældreplejen, i kommunen og på Bornholms Hospital håndterer situationen professionelt og med stort engagement. Vi har blandt andet fået tilbagemeldinger fra kommunen om, at selvom der bliver løbet ekstra stærkt i disse
dage, så er der færre sygemeldinger blandt sosu’er end normalt. Det viser, at
personalet virkelig er pligtopfyldende og vil hjælpe.
- Borgmesteren, ledelsen og kommunens medarbejdere har desuden gjort alt for at informere, så
borgerne i kommunen føler sig trygge. Også over for Ældrerådet er der et højt informationsniveau. Vi
bliver løbende holdt orienteret om udviklingen på ældreområdet af borgmesteren og har blandt andet
afholdt Skype-møde, hvor borgmesteren og servicedirektøren orienterede det samlede Ældreråd om
situationen samt besvarede spørgsmål.
- Ældrerådet på Bornholm har desuden stor forståelse for, at de iværksatte foranstaltninger med ingen besøg på kommunens plejecentre hos pårørende samt begrænsninger af hjemmehjælp ikke er
nemme, men nødvendige for at begrænse at smitten breder sig. Vi opfordrer derfor pårørende til at
ringe lidt oftere til de familiemedlemmer, der sidder alene og måske føler sig ensomme.

Inger Zander Andersen, formand, Ældrerådet Odsherred Kommune
- Jeg oplever, at borgerne generelt tager situationen stille og roligt. Alle sørger selvfølgelig for at holde afstand, men vi hilsner også mere på hinanden,
end vi er vant til. Jeg tror, at det er et udtryk for, at man ønsker at tage sig af
hinanden i en svær tid. Og det er også derfor, at mange frivillige i vores kommune har meldt sig hos Røde Kors og andre organisationer, der organiserer
hjælp til ældre. Det er dejligt, at så mange ønsker at hjælpe.
- De ansatte i hjemmeplejen og på plejehjemmene har meget travlt. Og det er derfor blevet ekstra
vigtigt, at familie, venner og frivillige træder til. Nogle ældre har behov for hjælp til indkøb, andre har
brug et telefonopkald eller noget helt tredje.
- Ældrerådsarbejdet må lige nu klares over telefonen. Vi aflyste allerede i begyndelsen af marts vores kommende rådsmøde og siden blev møderne med kommunen også aflyst. Der er ikke andet at
gøre end at tage situationen, som den kommer.

Erik Mitens, formand, Ældrerådet i Holstebro Kommune
- Holstebro Kommune har været meget hurtige til at agere på krisen. Blandt
andet lukkede kommunen ned for besøg på plejehjem, inden der kom et
egentlig forbud. I Ældrerådet finder vi, at beslutningen er nødvendig for at
undgå smittespredning, men vi er også klar over, at det for de ældre plejehjemsbeboere vil opleves som et stort tab ikke at kunne få besøg af sine pårørende. Lige nu må førsteprioriteten dog være at nedbringe smitterisikoen
blandt ældre borgere og plejepersonale. Vi håber derfor, at alle de tiltag, der er sat i gang virker.
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Sådan kan dit ældreråd afholde
video- eller telefonmøder
I skrivende stund ser det ud til, at på grund af risikoen for
smittespredning vil Danmark være lukket ned i nogen tid. En
måde at holde kontakten i ældrerådene er at afholde videomøder eller klassiske telefonmøder. Læs her om nogle af de
mest anvendte løsninger.
Tekst Morten Larsen

Et af de mest populære programmer til at tale sammen over
internettet er Skype. Det er ejet
af Microsoft, og findes i en gratis
version, hvor det er muligt at afholde videomøder med op til 50
personer.
Skype
Mange har allerede Skype installeret via deres Microsoft Office pakke. Men, hvis du ikke har,
kan du gratis downloade Skype
til din computer, tablet eller
smartphone her
Første gang du åbner Skype,
bliver du bedt om oprette en
konto. Klik ja til, at programmet
får adgang til din skærm og højtaler. Det er også hensigtsmæssigt, at du accepterer adgang til
dine kontakter, så du nemt kan
invitere til møder.

Ønsker du at invitere til et videomøde, klikker du på opkaldsikonet
Og herefter på videoikonet
Endelig trykker du på ”Del invitation” og tilføjer dem, du ønsker
at invitere. Alternativt kan du
vælge at kopiere linket til mødet
og sende det i en almindelig mail
til dem, du inviterer. Husk at an-

give det tidspunkt, hvor mødet
afholdes,
Når alle er inviteret, kan du ringe
op på det aftalte tidspunkt ved at
trykke på ”Start opkald”. Deltagerne skal trykke på ”Deltag i
møde”. Herefter er I i gang.
Det er den god ide, at alle ældrerådsmedlemmer nogle dage
før mødet har prøvet programmet, så alle ved, hvordan det
fungerer.
Du kan også afholde mødet som
et almindeligt telefonmøde uden
video. Her slår deltagerne blot
videofunktionen fra i bunden af
skærmbilledet.
Du kan se en kort introduktionsvideo til Skype her
Zoom Meeting
Zoom Metting er et andet videokonferenceværktøj. Det findes i
en gratis version og i flere betalte versioner. I den gratis version
har møder med tre eller flere
personer dog en tidsbegrænsning på 40 minutter. Ligesom det
er tilfældet med Skype, skal alle
have downloadet programmet
for at deltage, og deltagerne inviteres ved, at mødelederen
sender dem linket til mødet. Lin-
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ket genereres, når mødelederen
opretter mødet. Herefter kan
mødelederen kopiere linket og
sende det i en almindelig mail til
deltagerne.
Zoom Meeting kan downloades
her - programmet er på engelsk.
Telefonmøder
Et alternativ til videomøder er
almindelige telefonmøder. De
kan arrangeres hos blandt andre
TDC og Telenor, men koster
penge.
Møderne afvikles ved, at alle
deltagere ringer til det pågældende teleselskabs mødetelefon
på det aftalte tidspunkt og indtaster en tal-kode, som mødelederen har oplyst. Vær opmærksom
på, at ved telefonmøder hos teleselskaber, betaler alle deltagere egne omkostninger over telefonregningen. Typisk koster det
mellem 1,50 – 3,00 kroner i minuttet + trafiktakst (opkræves af
deltagernes teleoperatør).
Læs mere om TDCs mødetelefon her
Læs om Telenors mødetelefon
her
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Ældrerådsformand giver gode råd

Derfor skal et nyt ældreråd
altid nydefinere sig selv
Frihed til at nydefinere ældrerådet med nye værdier og målsætninger er afgørende for, at et nyvalgt ældreråd får succes. Det
skaber en holdånd, hvor såvel nye som ”gamle” ældrerådsmedlemmer arbejder i samme retning.
Tekst Morten Larsen

Sådan lød det fra Erik Bertelsen
på Danske Ældreråds temadag i
Viborg. Formanden for Ældrerådet i Favrskov Kommune stillede
i sit oplæg skarpt på, hvad han
ser, der skal til for at få indflydelse og få samarbejdet i ældrerådet og med kommunen til at fungere optimalt.
Et af hovedbudskaberne til de
flere end 80 fremmødte ældrerådsmedlemmer var, at fundamentet for ældrerådets succes
skal støbes allerede umiddelbart
efter ældrerådsvalget.
- Det kan ikke nytte, at man siger
til nye ældrerådsmedlemmer, at
vi plejer gøre det på denne måde, og så gør vi det også sådan
igen. Ved sidste ældrerådsvalg
blev vi fem nye i Ældrerådet i
Favrskov Kommune. Hvis de
skulle sidde og tænke, vi gør kun
som de ”gamle” ældrerådsmedlemmer plejer at gøre, vi kan ikke
blive hørt, så ville vi ikke få et
godt samarbejde. Så punkt ét for
et godt samarbejde er, at ethvert
nyt hold må nydefinere sig selv,
sagde Erik Bertelsen.

- Det gælder om at respektere
hinandens roller og kompetencer. Vi er som ældrerådsmedlemmer forskellige. Det kan nogle gange være irriterende, og
nogle gange gøre tingene lidt
besværlige, men respekten for
hinandens forskellighed er helt
afgørende for, at ældrerådet skal
fungere som et team, understregede han.
Fremtidsværksted
Når Erik Bertelsen taler om, at et
ældreråd skal nydefinere sig
selv, handler det om at foretage
helt konkrete handlinger.
- Vi begyndte valgperioden med
at afholde et fremtidsværksted.
For hvis vi skulle nydefinere os
selv, blev vi nødt til at få alle
holdninger med. Så vi tænkte os
frem til 2021, og så på hvad vi
gerne ville kigge tilbage på, var
opnået i perioden. Vi talte også
om hvilke værdier, der skulle binde os sammen. Og vi talte om,
hvad vi er sat i verden for, og
hvad vores spilleregler er.
Konklusionen blev, at Ældrerådet
i Favrskov hovedmål skulle være
9

at skabe værdighed for de ældre.
Herudover blev Ældrerådsmedlemmerne enige om, at rådets
værdier skulle være respekt, tillid, lytte til andre og samarbejde.
- Når ældrerådet skal fremme en
sag omkring værdighed, gør vi
det med afsæt i vores værdier,
ligesom vi følger værdierne, når
vi kommunikerer indbyrdes i ældrerådet. Hertil har vi også sat
nogle pejlemærker, som vi navigerer efter, når vi for eksempel
laver opslag på Facebook, skriver læserbreve eller lignende,
fortalte Erik Bertelsen.
Pejlemærkerne er ”Mennesker er
værdifulde”, ”Opleve værdighed”,
”Førstehjælp – næstehjælp”, ”Ret
til selvstændigt liv”, ”Mindre ensomhed”, ”Et levet liv - ikke en
opgave” og ”Selvbestemmelse”.
Ældrerådet skal gøre sig fortjent til tillid
Også når det gælder arbejdet
med at få indflydelse, følger Ældrerådet i Favrskov en række principper.
- Vi skal være ærlige, for hvis vi
er nogle vendekåber, så taber
man tilliden til os. Vi skal også
kunne udøve fortrolighed. Vi skal
acceptere, at andre måske får
æren, hvis vi kommer med gode
ideer. I det hele taget skal vi gøre
os fortjent til tillid. For hvad hjælper det at have ret, hvis ingen
gider lytte til os? Vi skal derfor
vise tillid til dem, vi samarbejder
med, og vi skal arbejde på, at de
Nyhedsbrev 2 2020
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også viser tillid til os. Vi skal udvise en adfærd, som give dem
tillid til os. Hvis vi bare har en
kampånd om, at vi vil have
magt, så bliver det svært at blive
hørt, sagde Erik Bertelsen.
Vejen til indflydelse
Han gjorde det klart, at forudsætningen for at blive hørt er, at
ældrerådet bidrager med viden.
Og gerne med viden, som kommunalpolitikerne måske ikke altid selv er opmærksomme på.
- Vi er ikke sat som politikere,
men som rådgivere. Derfor skal
vi kunne fortælle om de konsekvenser, der er ved de politiske
beslutninger. Og vi skal kunne

underbygge med tal, eksempler
og andre fakta, ligesom vi gerne
skal kunne komme med løsningsforslag.
- Alle kan kritisere, men de gode
forslag lyttes der til. Vi skal gøre
det nemt at være beslutningstager, så kommer ideerne bedre
igennem. Hvis man for eksempel
kommer med forslag til en kvalitetsstandard, der koster penge,
er det en kæmpe fordel, hvis
man samtidig kommer med et
forslag til budget.
Indflydelse handler ifølge Erik
Bertelsen også om, at man er i
stand til komme med sine forslag på det helt rigtige tidspunkt.
For nogle år siden spurgte han

en politiker om, hvad der skal til
for at få indflydelse. Politikerne
sagde, der er bare er tre ting,
Ældrerådet skal være opmærksomme på. Det er timing, timing
og timing.
- Man kan have den bedste sag,
men hvis timingen ikke er der,
flytter man ingenting. Er der tid?
Er der penge? Er der syn for sagen lige nu? Det er de tre
spørgsmål, man som ældreråd
må stille sig selv, inden man
kommer med sit forslag. Er timingen der, kan det være en
ganske lille ting, der skal til for at
ændre tingene, lød det fra Erik
Bertelsen.

Det blev der også sagt på Danske Ældreråds fem temadage
Hvad skal der til for, at man som ældreråd bliver hørt og lyttet til? Det var et af de spørgsmål,
som var til debat på Danske Ældreråds temamøder, som blev afholdt fem steder i Danmark i
februar/marts. På møderne var der blandt andet oplæg fra en række ældrerådsformænd, der
hver gav deres bud på vejen til indflydelse og det gode samarbejde.
- Det er vigtigt med en gensidig respekt for hinanden og hinandens roller i ældrerådet, sådan at man
kan have en åben, fordomsfri og god dialog. Som medlem af et ældreråd skal man have stor vilje til at
sætte sig ind i sagerne og et ønske om at opnå resultater. Desuden er det vigtigt, at ældrerådet fremstår som et enigt ældreråd. Steen-Kristian Eriksen, formand, Holbæk Ældreråd.
- Et samlet seniorråd med et godt lokalkendskab og et godt netværk er en vigtigt brik i forhold til at få
indflydelse. Derfor arbejder alle medlemmer af Seniorrådet i Allerød kontinuerligt på at opbygge og
pleje gode relationer til både byråd, forvaltning og kommunens borgere, ligesom vi har fokus på at
have en tillidsskabende adfærd. Kjel Bording Johansen, formand, Allerød Seniorråd.
- I Seniorrådet i Morsø Kommune sætter vi en ære i at være fælles om opgaverne. Vi har en god relation til centerchefen og korte kommunikationsveje til kommunen. Blandt andet deltager relevante
kommunale ansatte ofte på ældrerådsmøderne. Det kan for eksempel være visitationsleder, uddannelseskoordinator, demenskoordinator, frivillighedskoordinator eller sygeplejefaglig leder. Mejner Nielsen, formand, seniorrådet i Morsø Kommune.
- Høringssvar skal være korte og præcise. Politikerne får stakkevis af høringssvar. Det kan derfor ikke
nytte at skrive en roman. Bent Rasmussen, formand Ældrerådet, i Svendborg Kommune.
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Tre tilsyn holder øje med landets
hjemmeplejeenheder og plejecentre
Tilsyn i hjemmeplejeenheder og på plejecentre i kommunerne har ændret sig en del i de seneste år. I dag er der tre forskellige tilsyn med forskellige afsæt og fokusområder. Denne artikel omhandler de forskellige tilsyn, men belyser især
Ældretilsynet, som er det senest etablerede.
Tekst Lisbeth Grøndahl

I Danmark findes cirka 950 plejecentre og 1.150 hjemmeplejeenheder, som yder omsorg, pleje og behandling til borgere, der
har behov for hjælp og støtte i
deres hverdag eller i forbindelse
med sygdom.
Det overordnede formål med at
føre tilsyn er, at det skal være
trygt at modtage hjælp, og at
man kan have tillid til, at den
omsorg, pleje og behandling,
man modtager, har en faglig acceptabel standard.
Men tilsyn beskæftiger sig også
med kvalitetsudvikling i bred forstand. Således er både kontrol
og læring væsentlige parametre
ved alle de tre typer tilsyn, som
eksisterer i dag.
De tre typer tilsyn
Ældretilsynet er en fireårig
forsøgsordning i perioden 20182021, der er finansieret af midler
fra satspuljen. Det er Styrelsen
for Patientsikkerhed, der står for
tilsynet.
Ældretilsynet fokuserer på den
sociale- og plejefaglige indsats i
hjemmeplejeenheder og på plejecentre. Der er tale om et risikobaseret tilsyn. Det vil sige, at der
årligt føres tilsyn med de cirka10
procent af hjemmeplejeenhederne og plejecentrene, hvor der
vurderes at være størst risiko
for, at plejen ikke har den fornødne kvalitet.

Ældretilsyn kan både være anmeldte og reaktive. De reaktive
tilsyn sker oftest ud fra en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Her er
ikke tale om tilsyn, som automatisk kan forventes, eller som
nødvendigvis foretages med en
jævn geografisk spredning.
Der har ikke tidligere været ført
et statsligt tilsyn med den pleje
og omsorg, der leveres efter serviceloven på ældreområdet. Ældretilsynet er et supplement til
det kommunale tilsyn med plejen
og omsorgen i ældreplejen, som
beskrives nedenfor.
Ældretilsynet udføres med afsæt
i en række social- og plejefaglige
målepunkter (med reference til
serviceloven), som både skal
fungere som læringspunkter for
personale i ældreplejen, og som
skal bruges som vurderingspunkter ved gennemførelsen af
tilsynet.

sundhedsfaglige tilsyn på mange
andre områder fx i lægepraksis,
hos tandlæger, fodterapeuter og
i mange andre sundhedsfaglige
enheder og -klinikker.
I forhold til det sundhedsfaglige
tilsyn på hjemmeplejeenheder
og i plejecentre, er her også tale
om et risikobaseret tilsyn, hvor
der føres tilsyn med cirka 10
procent af stederne, og hvor tilsyn kan være både anmeldte og
reaktive. Her er således heller
ikke tale om tilsyn, som automatisk kan forventes, eller som
nødvendigvis foretages med en
jævn geografisk spredning.
Det sundhedsfaglige tilsyn i
hjemmeplejeenheder og på plejecentre kan betragtes som en
delvis erstatning for det tidligere
Embedslægetilsyn på plejehjem,
som blev nedlagt i 2016.
Det sundhedsfaglige tilsyn tager
afsæt i en række sundhedsfaglige målepunkter (med reference
til sundhedsloven), som skal
bruges i en vurdering af den
sundhedsfaglige indsats, sikkerhed og kvalitet.
Læs her målepunkter for tilsyn
på plejecentre, hjemmepleje,
hjemmesygepleje, sygeplejeklinikker, akutfunktioner og midlertidige pladser 2019-2020.

Læs her målepunkter til Ældretilsynet på plejecentre, hjemmeplejeenheder og midlertidige
pladser marts 2019.
Det sundhedsfaglige tilsyn er
ligeledes et statsligt tilsyn fra
Styrelsen for Patientsikkerhed.
Tilsynet blev etableret den 1.
januar 2017 og har fokus på den
sundhedsfaglige indsats i hjemmeplejeenheder og på plejecentre. Det gælder eksempelvis opgaver som medicinhåndtering og
sårpleje. Men der føres også
11
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Det kommunale tilsyn. Kommunalbestyrelsen i alle kommuner har en generel forpligtigelse til at føre tilsyn med den
hjælp og pleje, der gives efter
serviceloven.
Det er derudover specificeret i
serviceloven, at kommunalbestyrelsen har en forpligtigelse
til at foretage mindst et årligt
uanmeldt tilsynsbesøg på alle
plejecentre.

Det kommunale tilsyn skal både se på, om plejeenhederne
drives økonomisk og fagligt
forsvarligt, og om borgerne får
den pleje og omsorg, som de
har behov for, og som der er
truffet afgørelse om.
Rammerne for det kommunale
tilsyn med hjemmeplejeenhederne fastlægges i en tilsynspolitik, som årligt besluttes af
kommunen.
I kommunens tilsynspolitik
præciseres, hvem der udfører
tilsynene. For eksempel om
det kommunen selv eller en
ekstern part.
Ældreråd landet over har kommunernes tilsynspolitikker i
høring, ligesom ældreråd normalt altid informeres om tilsynsrapporterne.
Se faktaboks om tilsynspolitikker og -rapporter.
Mere om Ældretilsynet
Styrelsen for Patientsikkerhed
skal med det nye Ældretilsyn
føre tilsyn med, om den personlige hjælp, omsorg og pleje
på ældreområdet har den fornødne kvalitet.

Lovgivningen for det nye tilsyn
trådte i kraft den 1. juli 2018
og løber indtil ultimo 2021.
Reglerne om tilsynet er fastlagt i servicelovens § 150.

Ældrerådene kan hente vigtig information i tilsynspolitikker og tilsynsrapporter

Desuden tager tilsynet afsæt i
servicelovens § 81, der er formålsparagraffen til servicelovens bestemmelser om tilbud
til voksne.

Tilsynspolitikker. Ældrerådene
skal høres om de tilsynspolitikker,
som kommunerne hvert år skal udarbejde og offentliggøre for det kommunale tilsyn på hjemmehjælpsområdet.

Ældretilsynet har fokus på, at
borgeren skal være i centrum,
at plejeenhederne forebygger
at den enkeltes problemer forværres, at plejeenhederne er
med til at fremme øget selvstændighed og sociale relationer, samt at der sikres helhedsorienteret støtte til den
enkelte.

I tilsynspolitikken fastlægges det
eksempelvis, om tilsynet skal gennemføres at kommunen selv eller af
en ekstern part. Det fremgår også,
om der er specielle metoder eller
områder, som tilsynet skal have fokus på. Det kan for eksempel være,
om individuelle observationsstudier
indgår i tilsynet, og om tilsyn er anmeldte eller uanmeldte med videre.

Målepunkter, læring
og kontrol
I tilrettelæggelsen af Ældretilsynet har Styrelsen for Patientsikkerhed inddraget erfaringer fra det risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet
(tilsyn efter sundhedsloven) og
Socialtilsynet (tilsyn med botilbud på det sociale område).
Målepunkterne er en central
del af styrelsens tilsyn.
De danner grundlaget for, at
styrelsen kan føre tilsyn med
den fornødne kvalitet i omsorgen og plejen. Målepunkterne
skal både bidrage til læring for
enhederne og være kontrolpunkter for styrelsen selv.
Målepunkterne kan blive justeret undervejs i forsøgsperioden, hvis styrelsen finder frem
til, at der er behov for fokus på
andre områder.

I processen med udarbejdelse
af målepunkter har styrelsen
modtaget input fra en faglig
arbejdsgruppe bestående af
eksperter og organisationer på
ældreområdet.
12

I gennemgangen af tilsynspolitikkerne kan ældrerådene finde god inspiration i de målepunkter, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet for Ældretilsynet. Målepunkterne vil med fordel kunne anvendes
i også det kommunale tilsyn.
Tilsynsrapporter. Kommunerne
har en forpligtelse til at offentliggøre
tilsynsrapporter fra de tilsyn, som
gennemføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Der gælder ikke samme forpligtelse til at offentliggøre
tilsynsrapporter fra det kommunale
tilsyn, men de fleste kommuner gør
det.
Danske Ældreråd opfordrer ældrerådene til at være opmærksomme på
alle tilsynsrapporter. Det er efter
Danske Ældreråds vurdering en
kommunal opgave at sikre, at ældrerådet er orienteret om og har adgang
til tilsynsrapporterne på ældreområdet.
En gennemgang af tilsynsrapporterne giver ældrerådene god indsigt i,
hvilke problemer der er på plejecentre og hjemmeplejeenheder i kommunen, samt naturligvis god mulighed for at have indflydelse på, hvordan der følges op på resultaterne.
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Målepunkterne kan samles under
følgende overordnede temaer:
1) Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
2) Trivsel og relationer
3) Målgrupper og metoder
4) Organisation, ledelse og kompetencer
5) Procedurer og dokumentation
6) Aktiviteter og rehabilitering

Under tilsynsbesøget anvendes
målepunkterne som grundlag for
kontrol med henblik på at finde
eventuelle områder i plejeenhederne, hvor den social- og plejefaglige indsats ikke har den fornødne kvalitet.
Vurderer styrelsen, at forhold
ikke lever op til målepunkterne,

Bestyrelsen i Danske Ældreråd
- overvejelser og
behandling af Ældretilsynet
Danske Ældreråds bestyrelse har i
januar 2020 behandlet Ældretilsynet og taget stilling til behovet for
opfølgning. I bestyrelsen er der stor
tilfredshed med, at der er kommet
et nyt Ældretilsyn, med fokus på
kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje på ældreområdet.
Bestyrelsen finder det vigtigt, at der
eksisterer et uafhængigt nationalt
tilsyn med kvaliteten af den omsorg
og pleje, der ydes på plejehjem og i
hjemmeplejen.

bliver enheden pålagt at bringe
forholdene i orden. Styrelsen kan
vælge at komme på et opfølgende tilsyn eller på anden vis sikre
sig at forholdene bedres.
Styrelsens udgangspunkt er dog
at tilsynsbesøgene ikke kan stå
alene. Både de hjemmeplejeenheder og plejecentre, der får tilsyn, og de, der ikke gør, skal arbejde med læring for at styrke
kvaliteten.

Det understøttes gennem åbenhed om målepunkter, dialog undervejs i tilsynet, gennem tiltag,
som enhederne kan sætte i værk
i forlængelse af tilsynet, og gennem nationale aktiviteter som
vidensdeling på baggrund af erfaringer fra tilsynet.

Bestyrelsen hilser det velkomment,
at Ældretilsynet har fokus på dialog
og læring. Selvom tilsynet er en
kontrol med den fornødne kvalitet
ud fra fastlagte målepunkter, skal
målepunkterne også bidrage til læring. De plejeenheder, der ikke får
tilsynsbesøg, skal dermed også
kunne bruge målepunkterne som
ramme for læring og kvalitetsudvikling.
Bestyrelsen har en bekymring for,
at niveauet, der vurderes ud fra,
kan være sat for lavt, når der ikke
har været flere påtaler, end tilfældet
er, ligesom bestyrelsen efterlyser
tal for fordelingen mellem planlagte

Ældretilsynets erfaringsopsamling
fra det første år
Styrelsen for Patientsikkerhed
har fra september 2018 til marts
2019 gennemført 138 Ældretilsyn.
Langt størstedelen af tilsynene i
perioden falder i kategorierne
”Ingen problemer” eller ”Mindre
problemer”. Kategorien af
”Mindre problemer” dækker over
få fund til mange mindre fund.
Vurderingen "Mindre problemer”
indebærer, at der hos den enkelte plejeenhed var ét eller flere
målepunkter, som ikke var opfyldt, men hvor det blev vurderet,
at plejeenheden relativt let ville
kunne rette op på disse forhold.

og reaktive tilsyn.
Bestyrelsen ønsker, at Danske
Ældreråd spørger ind til de væsentligste problemområder, som Ældretilsynet har afdækket. Desuden
mener bestyrelsen, at Ældretilsynet
bør kunne rumme, at der som led i
tilsynet observeres individuelle plejesituationer. Bestyrelsen finder det
endvidere uhensigtsmæssigt, at
Ældretilsynet kaldes et tilsyn, når
der er tale om udvikling og om at
lære at gøre tingere bedre.
Danske Ældreråd vil tage bestyrelsens overvejelser med på næste
møde i den strategiske følgegruppe
for Ældretilsynet.

Det er nyt med et nationalt tilsyn
efter serviceloven, og det er vigtigt,
at det fortsætter også efter forsøgsperioden. Det er bestyrelsens vurdering, at Ældretilsynet bidrager til
at løfte kvaliteten i ældreplejen.
Ældretilsynet kan ikke opfattes som
en erstatning for det tidligere Embedslægetilsyn, som var et rent
sundhedsfagligt tilsyn.
13
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Plejeenheden kan i så fald blive
bedt om at indsende en handleplan med en beskrivelse af,
hvordan de vil arbejde med at
løfte kvaliteten.
Der har været fem tilsyn, hvor
der blev fundet større problemer
af betydning.
Vurderingen ”Større problemer”
indebærer, at der ved tilsynet har
været problemer af betydeligt
omfang, som medfører en risiko
for den fornødne kvalitet af en
social- og plejefaglige indsats.
Denne vurdering udløser et påbud til plejeenheden om at rette
op på problemerne inden for en
nærmere fastsat tidsfrist. Et påbud vil typisk blive fulgt op af et
nyt tilsyn for at konstatere, om

enheden har efterlevet de krav,
der er stillet i påbuddet, og påbuddet derved kan ophæves.
Eftersom der er tale om en treårig forsøgsperiode, vil Ældretilsynet løbende blive evalueret,
hvilket årligt udmunder i en statusrapporter og en samlet evaluering.
Desuden følges Ældretilsynet af
en strategisk følgegruppe.

Den strategiske følgegruppe skal
bidrage til vurderingen af resultaterne af de iværksatte tilsyn og
læringsaktiviteterne, og der er
mulighed for at tilsynet justeres
på visse punkter undervejs.
Danske Ældreråd er repræsenteret i den strategiske følgegruppe.
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Læs her Styrelsen for Patientsikkerheds erfaringsopsamling fra
de første Ældretilsyn udgivet i
september 2019.

Nyhedsbrev 2 2020

// Kort nyt

Søger 15 kommuner til
forbedringsprogram
Dansk Selskab for Patientsikkerhed søger 15 kommuner, der ønsker at deltage i udbredelse af forbedringsprogrammet ”I sikre hænder”.
”I sikre hænder” har fra 2013-2018 forbedret kvaliteten
på de danske plejehjem og i hjemmeplejen i 18 kommuner markant ved at reducere medicineringsfejl,
tryksår, fald og infektioner.
Projektet har bl.a. resulteret i, at flere steder har 500
og 600 dage uden medicinfejl og tryksår. I sikre hænder har været med til at skabe en forbedringsmetode,
et system, en organisering og en kultur for forbedring
af kvalitet og patientsikkerhed i de involverede 18 kommuner, der er med i projektet.
Nu åbnes der op for, at 15 flere kommuner kan deltage
i projektet.
Læs mere her

En halv milliard til bedre
bemanding i ældrepleje
500 millioner kroner skal sikre bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem
over hele landet. Pengene er øremærket
til nye medarbejdere og til, at de ansatte
kan gå op i tid, hvis de ønsker det.
Midlerne stammer fra finanslovsaftalen
2018, hvor det blev aftalt at afsætte 500
mio. kroner permanent til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.
2/3 af midlerne går i år til ekstra medarbejdere, mens 1/3 bruges til at opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i
hjemmeplejen og på plejehjem.
Kommunerne fordeler midlerne næsten
ligeligt mellem hjemmeplejen og plejehjem. 266,4 mio. kroner bruges på hjemmeplejen og 239,5 mio. kroner til plejehjem i 2020.
Læs mere her

Flere plejehjem har fast læge
En Momentum-undersøgelse viser, at man i 68 procent af kommunerne med udgangen af 2019 havde
en fast læge på mindst halvdelen af de lokale plejehjem.
Det er en stigning fra 59 procent året før og 28 procent i 2017. Samtidig er andelen af kommuner, hvor
der er faste læger på samtlige plejehjem, steget fra 11
procent i 2017 til 35 procent i 2019.
Læs mere her

Markante forskelle på
normeringer på plejehjem
Der er stor forskel på normeringerne på tværs af landets plejecentre. I kommunerne med den højeste normering skal personalet på nattevagt tilse halvt så
mange borgere som i kommunerne med den laveste
normering. Det viser en undersøgelse, som VIVE har
udført for FOA og Ældre Sagen.
Læs mere her
15
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Temadage og konferencer
Repræsentantskabsmøde og
ældrepolitisk konference er aflyst
Danske Ældreråd har på grund af situationen med coronavirus besluttet at aflyse repræsentantskabsmødet og den ældrepolitiske konference den 27.-28. april 2020 på Nyborg Strand.
Beslutningen blev taget og meldt ud den 13. marts som følge af, at myndighederne frarådede arrangementer med flere end 100 deltagere og samtidig
varslede, at der ugen efter ville blive udstedt et forbud mod arrangementer
af den størrelse. Siden har situationen udviklet sig yderligere og der er i
skrivende stund forbud mod forsamlinger og aktiviteter med flere end 10
deltagere.
Som situationen er lige nu er det derfor vanskeligt at sige, hvornår der igen
forsvarligt kan afholdes større arrangementer målrettet ældre.
På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference samles flere
end 500 deltagere fra landets ældreråd, interesseorganisationer og politikere.
Det var med stor ærgrelse, at Danske Ældreråd blev nødt til at aflyse, men
vi følger naturligvis anvisningerne fra sundhedsmyndighederne og vil gøre,
hvad vi kan for at begrænse spredningen af virus og beskytte ældre mod
smitte.
Aflysningen rejser mange spørgsmål, som Danske Ældreråd arbejder på
højtryk for at finde svar på. Der er blandt andet en række formelle procedurer omkring repræsentantskabsmødet, som skal gennemføres. Ældrerådene vil blive informeret direkte herom, når svarerene er fundet.
Danske Ældreråd forventer stadig at kunne afholde temadage i efteråret, og
konference i Vingstedcentret den 24. november 2020.
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Danske Ældreråds medarbejdere arbejder så vidt muligt hjemme grundet situationen med coronavirus.
Du kan fortsat kontakte os via Danske Ældreråds hovedmail
info@danske-aeldreraad.dk og hovednummer 3877 0160 i telefontiden. Desuden kan de enkelte medarbejdere nås per mail
og mobiltelefon.
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