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Optagelserne af de svigt, som to 

plejehjemsbeboere i Aarhus og 

Randers udsættes for, har været 

sommerens helt store samtaleem-

ne. Optagelserne og den efterføl-

gende debat viser, at der er behov 

for, at kvaliteten af den omsorg, der 

ydes svækkede ældre, kommer 

tilbage i fokus. 

Et skridt mod at finde løsningerne, 

er det ældrepolitiske topmøde, som 

sundheds- og ældreminister Mag-

nus Heunicke (S) har meddelt, at 

han snart vil invitere til. På topmø-

det skal borgere, pårørende, ledere, 

medarbejdere og andre med viden 

komme med konkrete idéer og for-

slag til retningen for fremtidens æld-

replejen.  

Mere synlig ledelse 

Nogle af de forslag, som Danske 

Ældreråd ønsker at fremføre, er, at 

der er brug for mere synlige og 

nærværende ledere, som er tæt på 

opgaven, superviserer og kan være 

med til at sætte retning for kulturen i 

det daglige. 

Der er også behov for, at plejehjem-

mene i langt større omfang inddra-

ger og lytter til borgere og pårøren-

de. For eksempel kunne landets 

plejehjem gøre det til en fast rutine 

at afholde møder, hvor beboere, 

pårørende og medarbejdere kan 

have en dialog om trivsel, nye initia-

tiver, bekymringer og forbedringer.  

Det er vigtigt, at borgere og pårø-

rende ved, hvor de kan henvende 

sig, hvis noget ikke er, som det skal 

være, og at de kender til mulighe-

den for at rette en bekymringshen-

vendelse til Styrelsen for Patientsik-

kerhed, hvis de ikke bliver hørt i 

kommunen. 

Ambitionsniveauet for det kom-

munale tilsyn skal hæves  

Danske Ældreråd mener også, at 

ambitionsniveauet for de kommuna-

le tilsyn på plejehjemmene og i 

hjemmeplejen skal hæves. Ikke 

med det primære formål at påvise 

fejl og svigt, men først og fremmest 

for at sikre læring og forbedre kvali-

teten.  

Det er i dag ingen krav til, hvad de 

kommunale tilsyn skal indeholde. 

På tværs af landet er ambitionsni-

veauet i de kommunale tilsyn derfor 

også meget forskelligt. 

Danske Ældreråd mener, der bør 

stilles nogle nationale krav til ind-

holdet i og opfølgningen på de kom-

munale tilsyn med ældreplejen. Til-

syn fanger ikke alt, men det er et 

vigtigt element i den løbende kvali-

tetsopfølgning og dermed også en 

del af løsningen. 

Opkvalificering af medarbejdere 

Vi kommer heller ikke uden om, at 

vi lige nu kigger ind i nogle enorme 

rekrutteringsudfordringer i ældreple-

jen, som betyder, kommunerne ofte 

må ansætte ufaglært arbejdskraft, 

og at nye medarbejdere alt for hur-

tigt kastes ud i selv at skulle løse 

opgaverne i stedet for at få den 

nødvendige oplæring. Det er der 

ikke nogen enkel løsning på. Men 

en del af løsningen er, at det skal 

være mere attraktivt uddanne sig 

og gøre karriere inden for ældreple-

jen, ligesom der er behov for en 

større flerfaglighed.  

Ældreområdet tåler ikke flere be-

sparelser 

I sidste ende er man fra politisk 

hold nødt til at erkende, at der også 

på ældreområdet er en sammen-

hæng mellem pris og kvalitet. Efter 

flere år, hvor pengene ikke er ikke 

er fulgt med stigningen i antallet af 

ældre, er der et stort efterslæb, som 

skal rettes op.  

Besparelser, der bare bliver ved og 

ved, kan ikke undgå at sætte sine 

spor. Medarbejderne løber for 

stærkt og har for kort tid til at løse 

opgaverne og til omsorg. Det slider. 

Besparelser og tidspres fører selv-

følgelig ikke i sig selv til den adfærd 

og kultur, som optagelserne fra Aar-

hus og Randers viser. Men for få 

ressourcer kan øge risikoen for om-

sorgssvigt.  

Den nuværende regering skal have 

ros for, at være gået i gang med at 

tilføre flere midler til området, men 

det har langt fra sat en prop i udhu-

lingen af ældreområdet. Beregnin-

ger fra Sundheds- og Ældreministe-

rie, viser for eksempel, at flere end 

en fjerdedel af kommunerne bud-

getterer med færre udgifter til æld-

reområdet i 2020 sammenlignet 

med 2019.  

I dette nyhedsbrev og i dette indlæg 

i Kristeligt Dagblad kan du læse 

mere om, hvad Danske Ældreråd 

mener, skal gøres for at løfte ældre-

området. Du kan også læse om, 

hvordan Ældrerådet i Aarhus har 

håndteret sagen omkring Kongsgår-

den. Danske Ældreråd mener, at 

håndteringen er et godt eksempel 

på, hvordan man som Ældreråd kan 

agere i medierne, når en af de stør-

ste skandalesager på ældreområ-

det udspiller sig i ens kommune. 

Mogens Rasmussen 

formand 

Omsorgen skal tilbage i fokus 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/omsorg-skal-tilbage-i-fokus-i-aeldreplejen-der-er-baade-brug-flere-penge-og-bedre
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/omsorg-skal-tilbage-i-fokus-i-aeldreplejen-der-er-baade-brug-flere-penge-og-bedre
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”Nogle steder er de kommunale tilsynsmodeller meget 

ambitiøse, der er åbenhed om resultaterne, og tilsynene 

bliver set som et vigtigt led i den generelle kvalitetsopfølg-

ning. Andre steder er det ikke tilfældet.” 

Læs Danske Ældreråds vurdering af, hvordan man kan få 

mere kvalitet ind i de kommunale tilsyn med ældreplejen. 

Side 6.  

Sansesvækkelse i alderdommen.  
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21.  Arrangementer: Livet som ældre – ældrepolitisk konference 

 

Hvordan agerer man i medierne som ældreråd, når en af de største skandalesager på ældreområdet udspiller sig i 
ens kommune. Læs, hvordan Ældrerådet i Aarhus håndterede sagen omkring omsorgssvigt på plejehjemmet 
Kongsgården. Side 4. 
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Sådan håndterede Ældrerådet i Aarhus  

sagen omkring Kongsgården 
Hvordan agerer man i medierne som ældreråd, når en af de største skandalesager på ældreområ-

det udspiller sig i ens kommune. Læs, hvordan Ældrerådet i Aarhus håndterede sagen omkring 

omsorgssvigt på plejehjemmet Kongsgården. 

De forfærdelige forhold på 

Kongsgården har været somme-

rens helt store samtaleemne. Og 

Ældrerådet i Aarhus har været 

en skarp, men også konstruktiv 

stemme i debatten. 

- Gennem hele forløbet har det 

været vigtigt for os, at være dem, 

der både kan kritisere og dem, 

der kan pege på løsninger, siger 

Jan Radzewicz, formand, Ældre-

rådet i Aarhus Kommune.  

Markerede sig tidligt 

Allerede en måned inden Ekstra-

bladet offentliggjorde de skjulte 

optagelser fra Kongsgården, og 

sagen for alvor eksploderede i 

medierne, havde Ældrerådet fra 

Aarhus forholdt sig problemerne i 

et debatindlæg i Aarhus Stiftsti-

dende.  

Med baggrund i blandt andet en 

redegørelse om sagen, som 

kommunen havde givet Ældrerå-

det, tog  

Ældrerådet skarp afstand fra de 

kritisable forhold, men pegede 

samtidig på, hvad der generelt 

skal til for at forbedre forholdene 

på ældreområdet i Aarhus.  

- Ikke at flere penge i sig selv 

kan bedre sproget og empatien 

hos personalet, men niveauet er 

ikke prangende, og området har 

været pint de seneste år, hvilket 

Ældrerådet hyppigt har påpeget. 

Man kunne jo se på uddannelse 

og rekruttering. Byrådet kunne 

for eksempel også beslutte, at 

der skal føres et øget tilsyn med 

plejehjem til erstatning for det 

embedslægetilsyn, der ophørte 

for nogle år siden, skrev ældre-

rådsformand, Jan Radzewicz. 

Læs også ”Kongsgården – nu 

skal skuden vendes”, Aarhus 

Stiftstidende, 1. maj 2020. 

 

Med indlægget markerede Æld-

rerådet i Aarhus, at de havde 

viden og holdninger til sagen, og 

havde hermed bragt sig selv i en 

position til at blive en stemme i 

debatten, da optagelserne sene-

re blev offentliggjort. 

Til blandt andet TV2 Nyhederne 

kunne Jan Radzewicz fortælle, at 

de pårørende har henvendt sig 

mange gange og flere forskellige 

steder for at klage, og det er le-

delsessvigt, at man ikke har lavet 

en effektiv opfølgning.  

Se ”Nu får afsløringer i TV-2 do-

kumentar konsekvenser i Aarhus 

kommune”, TV2 Nyhederne, 27. 

juli 2020. 

Løbende dialog med pressen 

Han kunne til flere andre medier 

også fortælle, at sektoren har 

været udsultet gennem flere år. 

Det giver stress, dårligt motiveret 

personale, en hård og en dårlig 

tone. Hvilket alt sammen smitter 

af på beboere og pårørende.  

- Der skal arbejdes med stort set 

alt. Her og nu skal der lynhurtigt 

tages fat om takt og tone og kul-

turen, og det skal spredes til hele 

plejehjemmet. Og for den sags 

skyld alle plejehjem i kommunen, 

sagde Jan Radzewicz til DR Ny-

heder.  

Læs også ”Ældrerådsformand 

efter plejehjemsdokumentar: Der 

skal arbejdes med stort set alt”, 

DR 29. juli. 

Synspunkterne uddybede Ældre-

rådet i debatindlæg, hvor de be-

skrev problemstillingerne og de 

mulige løsninger. I Aarhus Stifts-

tidende lød anbefalingen:  

Tekst Morten Larsen 

// Omsorgssvigt i ældreplejen 

https://stiften.dk/artikel/l%C3%A6serbrev-kongsg%C3%A5rden-nu-skal-skuden-vendes
https://stiften.dk/artikel/l%C3%A6serbrev-kongsg%C3%A5rden-nu-skal-skuden-vendes
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-07-28-nu-faar-afsloeringer-i-tv-2-dokumentar-konsekvenser-i-aarhus-kommune
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-07-28-nu-faar-afsloeringer-i-tv-2-dokumentar-konsekvenser-i-aarhus-kommune
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/aeldreraadsformand-efter-plejehjemsdokumentar-der-skal-arbejdes-med
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- Ældrerådet ønsker, at det kom-

munale tilsyn skal omfatte alle 

forhold omkring plejehjemsbebo-

erne, også medicinhåndteringen 

og dokumentationen, hvor vi ved, 

at der hyppigt sker fejl og undla-

delser. Og at dette tilsyn også 

kommer til at omfatte hjemmeple-

jen. Og så vil Ældrerådet foreslå, 

at det kommunale tilsyn får mu-

lighed for at give påbud. Påbud 

om, at et forhold skal bringes i 

orden med en tidsfrist. Dette er 

fra Ældrerådets side ikke udtryk 

for utilfredshed med det nuvæ-

rende kommunale tilsyn. Det er 

ikke tilsynet, der er noget i vejen 

med. Tilsynet gør for så vidt, 

hvad det skal, men kommer bare 

ikke hele vejen rundt om borge-

ren.  

Læs også ”Tilsynet med ældre-

plejen skal styrkes”, Aarhus 

Stiftstidende, 24. juli 2020. 

 

Pegede på problemer  

og løsninger 

Det massive pres på Aarhus 

Kommune fra alle kanter har ført 

til, at ældrerådmand Jette Skive 

(DF) og borgmester Jacob 

Bundsgaard (S) har meldt ud, at 

området skal tilføres flere penge.  

Ældrerådet i Aarhus har reageret 

på disse tilkendegivelser ved at 

skrive et åbent brev til Aarhus 

Byråd, hvor rådet kommer med 

en række ønsker til de foreståen-

de forhandlinger og samtidig 

adresserer flere problemstillinger.  

- Serviceniveauet falder hele ti-

den. Vi mener, at man skal forla-

de tankerne omkring sund ald-

ring, der ikke har hold i virke-

ligheden, og at vi kan effektivise-

re mere. I stedet skal budgetter-

ne forøges og følge befolknings-

udviklingen, lød det fra Jan Rad-

zewicz i Jyllands-Posten.  

Læs også ”Ældreplejen bløder og 

udsigt til millionunderskud”, Jyl-

lands-Posten, 2. august 2020. 

 

Det mener Danske Ældreråd 

 Optagelserne fra Kongsgården og den efterfølgende debat understreger nødvendigheden af, at der 

skal større fokus på de menneskelige relationer i ældreplejen. Det gælder i alle aspekter af ældreple-

jen, lige fra den måde der føres tilsyn på, den måde, der ledes og uddannes, til de ressourcer, der er 

til rådighed. 

 Der skal tilføres flere penge til ældreområdet. Efter flere års udhuling, hvor pengene ikke er fulgt 

med stigningen i antallet af ældre, er der et stort efterslæb.   

 Ambitionsniveauet for de kommunale tilsyn på plejehjemmene skal hæves. Ikke med det primære 

formål at påvise fejl og svigt, men først og fremmest for at sikre læring og forbedre kvaliteten. Det er 

vigtigt, at der i tilsynene ikke alene er fokus på, om opgaverne løses og dokumenteres, men lige så 

meget på, om borgeren oplever selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv, og om 

det understøttes af den tone, adfærd og kultur, der er på stedet.  

 Vi står over for nogle enorme rekrutteringsudfordringer i ældreplejen, som betyder, at kommunerne 

ofte må ansætte ufaglært arbejdskraft, og at nye medarbejdere alt for hurtigt kastes ud i selv at skul-

le løse opgaverne i stedet for at få den nødvendige oplæring. Det er der ikke nogen enkel løsning 

på. Men en del af løsningen er, at det skal være mere attraktivt uddanne sig og gøre karriere inden 

for ældreplejen, ligesom der er behov for en større flerfaglighed.  

 Ledelsen skal være tæt på beboerne, medarbejderne og de pårørende. Man kan for eksempel gøre 

det til en fast rutine på landets plejehjem at afholde møder, hvor beboere, pårørende og medarbej-

dere kan have en dialog om trivsel, nye initiativer, bekymringer og forbedringer. 

// Omsorgssvigt i ældreplejen 

https://stiften.dk/artikel/tilsynet-med-%C3%A6ldreplejen-skal-styrkes
https://stiften.dk/artikel/tilsynet-med-%C3%A6ldreplejen-skal-styrkes
https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE12312628/aeldreplejen-bloeder-og-har-udsigt-til-millionunderskud/
https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE12312628/aeldreplejen-bloeder-og-har-udsigt-til-millionunderskud/


6 

 

Nyhedsbrev 4 2020 

Tekst Trine Toftgaard Lund 

Ambitionsniveauet for de kommunale  

tilsyn med ældreplejen skal hæves 

Kommunerne har i dag en gene-

rel forpligtelse til at føre tilsyn 

med den hjælp og pleje, der gi-

ves på plejehjem og i hjemme-

plejen. Mindst én gang årligt skal 

kommunerne gennemføre et 

uanmeldt tilsyn på alle plejehjem.  

De kommunale tilsyn skal 

strammes op  

Det er i dag helt op til den enkel-

te kommune at beslutte, hvad 

tilsynene skal indeholde. Der er 

ingen krav til, hvordan de gen-

nemføres, hvad der ses på i tilsy-

nene, eller hvordan der følges op 

på tilsynene.  

På tværs af landet er ambitions-

niveauet i de kommunale tilsyn 

derfor også meget forskelligt. 

Nogle steder er de kommunale 

tilsynsmodeller meget ambitiøse, 

der er åbenhed om resultaterne, 

og tilsynene bliver set som et 

vigtigt led i den generelle kvali-

tetsopfølgning. Andre steder er 

det ikke tilfældet.  

Danske Ældreråd mener, at am-

bitionsniveauet for de kommuna-

le tilsyn på plejehjem og i hjem-

meplejen skal hæves. Ikke med 

det primære formål at påvise fejl 

og svigt, men først og fremmest 

for at sikre læring og forbedre 

kvaliteten. 

Det er vigtigt, at ældre og deres 

pårørende kan være trygge ved 

ældreplejen. Heri ligger også, at 

man kan have tillid til, at det, der 

foregår, er i orden, og at kommu-

nerne – når der påpeges fejl og 

mangler – indrømmer det, lærer 

af det og gør noget ved det.  

Tilsyn fanger ikke alt og kan ikke 

stå alene, men det er et vigtigt 

element i den løbende kvalitets-

opfølgning og dermed også en 

del af løsningen. 

Læs mere om tilsynsformerne på 

ældreområdet her 

Hent inspiration i det statslige 

tilsyn 

Hvordan får vi et bedre kommu-

nalt tilsyn? Her kan der med for-

del hentes inspiration i det nye 

statslige ældretilsyn, som Styrel-

sen for Patientsikkerhed fører 

med den social- og plejefaglige 

indsats på plejehjem og i hjem-

meplejen.  

Det statslige ældretilsyn gen-

nemføres med afsæt i en række 

offentligt tilgængelige målepunk-

ter. Målepunkterne kommer hele 

vejen rundt om plejen og ser bå-

de på selvbestemmelse, livskva-

litet, trivsel, relationer, metoder, 

ledelse, procedurer og dokumen-

tation. Målepunkterne afspejler, 

at borgerens egen oplevelse af 

kvaliteten er central for tilsynet, 

og punkterne er relevante for bå-

de ledelse og medarbejdere i 

arbejdet med kvalitetsudvikling.  

I det statslige tilsyn er der såle-

des ikke alene fokus på, om op-

gaverne løses og dokumenteres, 

men lige så meget på, om borge-

ren oplever selvbestemmelse, 

indflydelse og medinddragelse i 

eget liv, og om det understøttes 

af den tone, adfærd og kultur, 

der er på stedet.  

Det er fuldstændig afgørende. 

For hvis tilsynet næsten kun fo-

kuserer på, om medarbejderne 

kan dokumentere, at de har leve-

ret ydelserne til den enkelte, sen-

der tilsynet nogle uheldige signa-

ler til medarbejderne om, at det 

er det vigtigste – ikke omsorgen 

og nærværet.  

Det statslige tilsyn er et supple-

ment til de kommunale tilsyn og 

risikobaseret. Det vil sige, at sty-

relsen årligt fører tilsyn med ca. 

10 pct. af plejehjemmene og 

hjemmeplejeenhederne, hvor der 

vurderes af være størst risiko for, 

at plejen ikke har den fornødne 

kvalitet.  

Derfor giver det også god me-

ning, hvis de kommunale tilsyn, 

som der trods alt gennemføres 

mange flere af, lægger sig op ad 

de målepunkter, som anvendes i 

det statslige tilsyn.  

Læs målpunkterne for det statsli-

ge ældretilsyn her  

De skjulte optagelser fra plejehjem i Aarhus og Randers har 

ført til en nødvendig debat om, hvordan forholdene i den kom-

munale ældrepleje generelt kan forbedres. Et styrket kommu-

nalt tilsyn med fokus på omsorg og værdighed, er en del af løs-

ningen, vurderer Danske Ældreråd.  

https://danske-aeldreraad.dk/tre-tilsyn-holder-oeje-med-landets-hjemmeplejeenheder-og-plejecentre/
https://danske-aeldreraad.dk/tre-tilsyn-holder-oeje-med-landets-hjemmeplejeenheder-og-plejecentre/
https://stps.dk/da/tilsyn/aeldretilsynet/temaer-og-maalepunkter/~/media/336AD9C11BB0411FBFA9730B2234BDA6.ashx
https://stps.dk/da/tilsyn/aeldretilsynet/temaer-og-maalepunkter/~/media/336AD9C11BB0411FBFA9730B2234BDA6.ashx
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Store forskelle på tilsynenes bedømmelser 

Jyllands-Posten har i august 2020 foretaget 

en sammenligning af tilsynsrapporterne fra 

henholdsvis det kommunale og det statslige 

tilsyn på 10 plejehjem. Sammenligningen vi-

ser ifølge Jyllands-Posten, at i to ud af tre til-

fælde giver det kommunale tilsyn en mere po-

sitiv bedømmelse, end det statslige tilsyn gør.  

Danske Ældreråd mener, at det er behov for 

øget åbenhed om og flere nationale krav til de 

kommunale tilsyn på ældreområdet.  

Det er kun på hjemmehjælpsområdet, der er i 

dag er et krav om tilsynspolitikker og dermed 

åbenhed om, hvordan tilsynene gennemføres. 

Det er et kommunalt ansvar at sikre, at plejen 

og omsorgen har den nødvendige kvalitet. 

Derfor er det også naturligt, at ansvaret for 

kvalitetsopfølgning og herunder tilsyn ligger i 

kommunerne. Men kvaliteten skal nogle ste-

der højnes.  

Ældrerådene har derfor også en vigtig opgave 

med at arbejde for et så ambitiøst kommunalt 

tilsyn som muligt. 

Anbefalinger til ældrerådene 

Danske Ældreråd anbefaler, at ældrerådene føl-

ger den kommunale tilsynspraksis tæt. Konkret 

anbefales det:  

1. Søg information om de kommunale tilsyn med 

plejehjem og hjemmepleje, hvis I ikke automa-

tisk får det: 

A. Hvilke emner er der fokus på i tilsynet?  

 B. Hvilke metoder anvendes der i tilsynet?  

 C. Hvem gennemfører tilsynet?  

 D. Hvordan følges der op på tilsynet?  

 I kan finde god inspiration i målepunkterne 

 for det statslige tilsyn, som Styrelsen for 

 Patientsikkerhed udfører. 

2. Vær opmærksom på, at ældrerådet skal høres 

om de tilsynspolitikker, som kommunerne en 

gang årligt skal udarbejde for det kommunale 

tilsyn på hjemmehjælpsområdet (der er ikke 

krav om tilsynspolitikker på plejeboligområdet). 

3. Vær opmærksom på, at der normalt altid udar-

bejdes en tilsynsrapport efter gennemført tilsyn 

(men der er ikke krav om offentliggørelse af 

tilsynsrapporter). Får I ikke tilsynsrapporterne i 

høring automatisk, så efterspørg det. Alle til-

synsrapporter bør desuden lægges ud på  

Plejehjemsoversigten.dk, som er landsdæk-

kende og indeholder en beskrivelse af alle lan-

dets ca. 950 plejehjem. 

https://www.plejehjemsoversigten.dk/
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// Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsesseminar med fokus på  
mærkesager og organisationsudvikling  

I år drøftede bestyrelsen blandt andet, hvordan der 

konkret kan arbejdes videre med mærkesagerne, 

hvordan støtten til ældrerådene kan videreudvikles, 

og hvordan Danske Ældreråds fundament kan styr-

kes.   

Mærkesagsdrøftelse tog afsæt i input fra ældre-

rådene 

Bestyrelsesmedlemmerne havde inden seminaret 

undersøgt, hvordan ældrerådene i deres valgkreds 

arbejder med mærkesagerne, og hvad ældreråde-

ne har brug for af viden og værktøjer for at få mær-

kesagerne til at leve lokalt. 

Den generelle tilbagemelding var, at der stor op-

bakning til mærkesagerne, og at ældrerådene er 

godt i gang med arbejdet med dem.  

Især arbejder ældrerådene for, at der er økonomi til 

en værdighed ældrepleje, og at der udbredes nye 

boligformer til ældre. Mærkesagerne om forebyg-

gelse og et nært sundhedsvæsen med kvalitet og 

uden egenbetaling, arbejdes der i mindre grad 

med.  

Fra Danske Ældreråds side efterlyser ældrerådene: 

 Gode råd til, hvordan de konkret kan arbejde 

videre med mærkesagerne. 

 Mere fakta og baggrundsviden. 

 Opstilling af mere konkrete og målbare mål. 

 Inspiration til, hvordan der kan arbejdes med 

strategi- og handleplaner i ældrerådene 

Danske Ældreråd arbejder nu videre med alle in-

put, og bestyrelsen skal på et kommende møde 

tage stillig til et oplæg til revision af mærkesagerne.   

Danske Ældreråd vil fastholde og udvikle støt-

ten til ældrerådene 

Hvordan kan Danske Ældreråd fastholde og videre-

udvikle støtten til ældrerådene, var også et spørgs-

mål, der blev drøftet på seminaret.  

Nogle af de nye initiativer, som blev foreslået, var 

mere faglige temamøder med udgangspunkt i mær-

kesagerne. Introduktionspakke til nye ældrerådsfor-

mænd og -næstformænd med tilbagevendende 

kursustilbud om ledelse af ældrerådsarbejdet. Un-

derstøttelse af lokale borgermøder op mod ældre-

rådsvalgene 2021.  

Samtidig var der enighed om, at det var vigtigt at 

fastholde nogle af de eksisterende heldagsmøder 

med fokus på værktøjer i ældrerådsarbejdet (valg, 

lovgivning om ældreråd, kvalitetsstandarder m.v.). 

Det blev besluttet, at der nu skal foretages en vur-

dering af ressourcetræk og økonomi i forslagene, 

og at sekretariatet udarbejder et oplæg til priorite-

ring af forslagene og videreudvikling af Danske Æl-

dreråds støtte til ældrerådene, som bestyrelsen kan 

tage stilling til på næste bestyrelsesmøde.  

Fundamentet skal styrkes 

Et tredje område, der var på programmet var, hvor-

dan Danske Ældreråds fundament kan blive styr-

ket. Det handler blandt andet om at styrke økono-

mien, så der skaffes ressourcer til organisationsud-

vikling og flere tilbud.  

Der er i forlængelse af seminaret nu nedsat en ar-

bejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde en 

plan for, hvordan der kan arbejdes på at tilvejebrin-

ge flere midler til Danske Ældreråd.  

 

Danske Ældreråd afholdte i midten af august 
bestyrelsesseminar. Seminaret er en årlig til-
bagevendende begivenhed, hvor bestyrelsen 
samles for at drøfte nye ideer, og hvordan 
Danske Ældreråd kan udvikle sig.   
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Tekst Marianne Lundsgaard 

Nedsat syn og dårlig hørelse blandt ældre mennesker er almindeligt forekommende, men ofte 

overset i familien og blandt sundhedsprofessionelle i kommunen. Mange ser svækkelse af sanser-

ne som en ”naturlig del af det at blive ældre”, hvorfor livet med nedsat syn eller hørelse er relativt 

upåagtet. Både omgivelser og den enkelte vænner sig til et lavere funktionsniveau og kompense-

rer så vidt muligt med øget lys, stærkere briller og høreapparater.  

Instituttet for Blinde og Svagtsynede vurderer, at 90 

procent af alle personer med synshandicap er over 

75 år og de udgør flere end 50.000 mennesker. 

Syns- og høresvækkelse sent i livet 
Blinde og stærkt svagtsynede ældre er mere udsat-

te end ældre i almindelighed og deres lidelse kan 

resultere i dårligere helbred, højere risiko for en-

somhed og lavere livskvalitet.  

Knap hver tredje ældre på 65+år har en grad af hø-

renedsættelse og blandt dem over 85 år drejer det 

sig om 70-90 procent. Den mest alvorlige gene af 

nedsat hørelse er, at det vanskeliggør kommunikati-

on med andre mennesker. 

Sygdomme og funktionsnedsættelse relateret til syn 

og hørelse på en række områder er tiltagende 

blandt danske ældre og er både et individuelt og et 

socialt anliggende.  

Der er en række sundhedsmæssige problemstillin-

ger knyttet til svækkelse af syn og hørelse, blandt 

andet at nedsatte sanser kan forårsage forvirring og 

passivitet og eventuelt forveksles med begyndende 

demenssygdom.  

Ligeledes gør en alderdom med sansesvækkelse 

det nødvendigt kontinuerligt at finde nye veje for at 

bevare mobilitet, selvhjulpenhed og andre former 

for autonomi i hverdagen indtil den dag man er dybt 

afhængig af andres hjælp. 

Sansesvækkelse i alderdommen er således en vig-

tig problemstilling – også for ældrerådene, når de 

arbejder for en ældrepolitik, der biddrager til, at alle 

ældre kan få et godt liv. Jo flere ældre - jo større 

udfordring. 

Hvordan opleves sansesvækkelsen af gamle 

mennesker 

Fonden Ensomme Gamles Værn har taget initiativ 

til et forskningsstudie blandt 21 høre- og synssvæk-

kede gamle mennesker (74+), som bor henholdsvis 

hjemme og i plejebolig. Målet var at finde ud af, 

hvad de svækkede sanser betyder for ældres liv, for 

deres samvær med andre, for deres sociale aktivi-

teter med mere. Interviewene viser blandt andet at: 

 Dårlig hørelse får mange til at føle sig ”dumme”. 

 Den hidtidige bevægelsesradius indsnævres til 

en mere tilbagetrukken og afsondret tilværelse. 

 Det er sværere at indgå i sociale sammenhænge 

og verden bliver fattigere at være i. 

 Man bliver afhængig af andres hjælp og skal læ-

re verden at kende på ny. 

Det de interviewede beskriver er, at de mister for-

nemmelsen for samfundet og for dimensioner af 

verden som de gennem deres liv har sat pris på. De 

oplever, at det er svært at holde trit i verden, hver-

dagssituationer bliver anstrengende og der opstår 

en kløft mellem dem og verden. En af studiets kon-

klusioner er at sansesvækkelsen udgør en reel fare 

for det enkelte menneskes selvfølelse og eksistens. 

De fysiske omgivelsers medvirken 

Undersøgelsens selvhjulpne hørehæmmede kritise-

rer det de kalder høreuvenlige tiltag i offentlige rum: 

cafetilbud, loungeområder, store lokaler med sam-

menfaldende lyde fra kaffemaskiner, hårde skridt, 

klirren, andres samtale med videre. Et sådant rum 

giver diffuse lyde og megen støj, som vanskeliggør 

at følge med i en samtale. 

Sansesvækkelse i alderdommen 

- et overset felt 

// Sansesvækkelse i alderdommen 
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Rapportens anbefalinger tilpasset æld-

rerådene 

Skab rum, hvor man kan orientere sig, se og høre op-

timalt 

Det er et fælles ansvar at sikre høresvækkede menne-

skers muligheder for at deltage i sociale situationer – 

hvad kan ældrerådet gøre og hvorfor er viden om san-

sesvækkelse hos ældre relevant for ældrerådene? 

Ældrerådene sidder ofte med i bygge- og indretnings-
udvalg – her kan det være relevant at forholde sig til 
rumstørrelse, gangarealer, lys- og lydforhold og andet, 
der har betydning for sansevækkede ældre. Det der er 
godt for sansesvækkede ældre er også godt for alle 
andre. 

Udbred viden om konsekvenserne af syns- og høres-

vækkelse i alderdommen 

Ældrerådsmedlemmer kommer på plejehjem, aktivi-

tetscentre, biblioteker, rådhuse og i andre offentlige 

bygninger og rum. Her kan ældrerådet bemærke, om 

radio og fjernsyn kører konstant til gene for syns- og 

hørehæmmede, om plejepersonalet taler tydeligt, om 

der er de rette lysforhold. Det der hjælper sansesvæk-

kede ældre er ikke til gene for andre. 

Sundhedspersonalet kan blive bedre til at tilpasse samta-

le og samvær med syns- og høresvækkede ældre. En del 

fagpersoner taler for utydeligt, for hurtigt, af og til uden øjenkontakt og dermed uden mulighed for mund-

aflæsning.  

Det har som konsekvens, at vigtig information går tabt, samarbejdet besværliggøres og den enkelte op-

lever usikkerhed, utryghed, afmagt og fortabthed. Et forhold som ikke er værdigt. Ældrerådet kan obser-

vere og rette opmærksomheden mod dette gennem enkelte spørgsmål. 

Udvikl anvendelige teknologiske hjælpemidler til gamle mennesker 

Ældrerådene er også optaget af velfærdsteknologiske løsninger. Den der har høreapparat ved, hvornår 

det hyler eller ikke fungerer. Mon ikke der i ethvert ældreråd er en høreapparatsbruger  - en direkte bru-

ger - som kan indgå i udvikling af denne teknologi? 

 

 

 

 

Forskningsrapporten ”Sansesvækkelse i al-

derdommen – et etnografisk studie” kan 

downloades her. 

I forbindelse med udgivelsen af rap-

porten er der også udarbejdet en 14-

minutters film, der giver et indblik i 

hverdagen hos ældre med sansetab. 

Filmen kan ses her. 

// Sansesvækkelse i alderdommen 

http://egv.dk/images/publikationer/Rapport_online.pdf
https://vimeo.com/412684679
http://egv.dk/images/publikationer/Rapport_online.pdf
http://egv.dk/images/publikationer/Rapport_online.pdf
http://egv.dk/images/publikationer/Rapport_online.pdf
https://vimeo.com/412684679
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Information om håndtering af lokale  

smitteudbrud med COVID-19 

Danske Ældreråd anbefaler 

På den baggrund af inspirationskataloget har Danske Ældreråd tre anbefalinger til ældrerådene. 

I tilfælde af lokale udbrud anbefaler Danske Ældreråd, at man som ældreråd: 

1. søger information om kommunens håndtering af smitteudbruddet på ældreområdet, hvis I ikke auto-

matisk får den. 

2. er opmærksomme på, at kommunen ikke selv kan indføre restriktioner i form af besøgsforbud på et 

plejecenter. Det kan kun Styrelsen for Patientsikkerhed ved påbud til kommunen.  

Selv ved et besøgsforbud har beboere på plejecentre ret til at forlade deres bolig og plejecentret for fx at 

gå på indkøb, gå ture eller besøge familie. Hvis beboeren har brug for hjælp til at komme ud, skal den 

tilbydes som normalt.  

3. er opmærksomme på, at der i vurderingen af, om det er nødvendigt at nedlukke aktivitetstilbud for 

ældre, sker en afvejning af behovet for at begrænse smittespredning på den ene side og de sociale og 

helbredsmæssige konsekvenser, en nedlukning kan have for de enkelte brugere, på den anden side. 

Inspirationskataloget til kommu-

nerne har et meget relevant kapi-

tel om ældre- og plejesektoren, 

hvor håndtering af besøg på ple-

jehjem er beskrevet. 

Blandt andet kan man læse føl-

gende:  

Forebyggelse og begrænsning 

af smitte 

Hvis der er konstateret smitte på 

en af kommunens institutioner, fx 

et plejecenter eller et bosted, vil 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

orientere og rådgive kommunen 

om, hvordan man kan håndtere 

situationen.  

Beboere på plejecentre, bosteder 

m.m. har ret til at forlade deres 

bolig og plejecentret eller bosted 

for fx at gå på indkøb, gå ture 

eller besøge familie. Hvis beboe-

ren har brug for hjælp til at kom-

me ud, skal den tilbydes som 

normalt. Rådgiv beboere og på-

rørende om, hvordan de begræn-

ser risikoen for at blive udsat for 

smitte. Anbefal fx, at beboeren 

kun ses med en lille kreds af per-

soner og i øvrigt følger Sund-

hedsstyrelsens anbefaling om 

afstand, god håndhygiejne osv.  

Når beboeren kommer tilbage, 

kan personalet spørge, om bebo-

eren har været i kontakt med no-

gen, der har symptomer på CO-

VID-19. Hvis det ikke er tilfældet, 

og beboeren har fulgt de sund-

hedsfaglige anbefalinger, kan 

kommunen ikke kræve, at bebo-

erne bliver testet, går i isolation, 

karantæne eller afskærmes. 

Om besøg på plejecentre  

Ledelsen på det enkelte pleje-

center eller bosted skal sikre, at 

besøg fra pårørende, både in-

dendørs og udendørs, sker under 

hensyntagen til Sundhedsstyrel-

sens anbefalinger om bl.a. god 

hygiejne, og at besøgene foregår 

forsvarligt. Anbefalingerne omfat-

ter bl.a. ledelsens ansvar og 

planlægning af besøg, herunder 

at besøgende skal være uden 

symptomer på luftvejssygdom 

som hoste, forkølelse eller andre 

symptomer, der kan give mistan-

ke om COVID-19, i 48 timer før  

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet et inspirationskata-
log, der skal støtte landets kommuner i at håndtere lokale smit-
teudbrud med COVID-19.  

// COVID-19 
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besøget. 

I kan opfordre til, at pårørende 

kommer på besøg inden for be-

stemte tidsrum, og at besøg så 

vidt muligt foregår udendørs. I 

kan også gå i dialog med pårø-

rende, fx om muligheden for at 

lade sig teste forud for besøg el-

ler på andre måder begrænse 

risikoen for overførsel af smitte 

mest muligt. 

Egentlige restriktioner, fx i form af 

besøgsforbud på et plejecenter, 

kan kommunen ikke selv indføre. 

Det kan kun Styrelsen for Pati-

entsikkerhed ved påbud til kom-

munen. Styrelsen kan give kom-

munen påbud om at indføre be-

søgsrestriktioner i tilfælde af lo-

kale smitteudbrud, fx på den kon-

krete institution, eller på bag-

grund af antallet af smittede per-

soner i den pågældende kommu-

ne. 

Styrelsen kan på den baggrund 

påbyde kommunalbestyrelser 

eller regionsråd midlertidigt at 

udstede forbud mod besøg eller 

fastlægge restriktioner, når det er 

nødvendigt for at forebygge eller 

inddæmme smitten. Besøgsre-

striktioner på fx bosteder vil skul-

le indføres af Social- og Inden-

rigsministeriet. En kommune vil i 

tilfælde af lokale smitteudbrud 

modtage rådgivning fra Styrelsen 

for Patientsikkerhed. 

Test af medarbejdere i pleje-

sektoren 

Ved lokale udbrud er det afgø-

rende at beskytte personer i øget 

risiko mod smitte. Derfor skal 

man få testet alle medarbejdere 

på stedet, så smitten ikke spre-

des blandt ældre og svækkede 

borgere, som bor på plejecenter 

eller modtager pleje i hjemmet. 

Kommunernes Landsforening og 

Sundheds- og Ældreministeriet 

har indgået en aftale om, at kom-

muner med mere end 20 nye 

smittede pr. 100.000 indbyggere 

skal teste alt personale i pleje-

sektoren hver anden uge. Øvrige 

kommuner skal teste alt persona-

le i plejesektoren hver sjette uge. 

Hele inspirationskatalog kan læ-

ses her 

Det specifikke afsnit om ældre- 

og plejesektoren kan læses her 

// COVID-19 

https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/covid-19-haandtering-i-kommuner/#87C8A8BFB236419CA3052FC62973F407
https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/covid-19-haandtering-i-kommuner/#87C8A8BFB236419CA3052FC62973F407
https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/covid-19-haandtering-i-kommuner/aeldre-og-plejesektoren/
https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/covid-19-haandtering-i-kommuner/aeldre-og-plejesektoren/


13 

 

Nyhedsbrev 4 2020 

I maj indgik et bredt flertal af par-

tierne i Folketinget en aftale om 

initiativer for svækkede ældre i 

forbindelse med COVID-19.  

Som led i aftalen blev det blandt 

andet besluttet at etablere et mid-

lertidigt partnerskab på ældreom-

rådet, som under genåbningen 

kan bidrage til at skabe tryghed 

og modvirke ensomhed blandt 

ældre.  

Aftalen kan læses her  

Partnerskabet, der faciliteres af 

FOA og Ældre Sagen, består af 

en lang række relevante interes-

senter og organisationer på æld-

reområdet – heriblandt myndig-

heder, civilsamfund, kulturinstitu-

tioner, private aktører med vide-

re.  

Partnerskabet har først og frem-

mest til opgave at sætte nye initi-

ativer i gang og indsamle gode 

ideer, som modvirker ensomhed, 

sårbarhed og støtter svækkede 

ældre under coronakrisen.  

Første møder i partnerskabet 

De to første møder i partnerska-

bet blev holdt i juni som virtuelle 

møder.  

Møderne blev bl.a. brugt på at 

udarbejde og drøfte en strategi 

for afhjælpning af ensomhed 

blandt ældre under COVID-19.  

Partnerskabets strategi for arbej-

det kan hentes her 

 

Derudover er møderne blevet 

brugt på at udveksle gode idéer 

og initiativer.  

Blandt andet kan det nævnes, at:  

 Folkehøjskolerne har udarbej-

det en liste med mere end 100 

eksempler på krisekreativitet i 

en Coronatid. Den kan hentes 

her  

 Læseforeningen har startet 

digitale læsegrupper for ældre. 

Læs mere her  

 Foreningen Samværd har si-

den 2017 holdt ”Leg på pleje-

hjem” med stor succes. Hver 

uge mødes tre generationer 

på plejehjemmet og tilbringer 

tid sammen med rytmik, mu-

sik, leg og samtale. Under co-

ronakrisen har Samværd star-

tet konceptet ”Vinduessang” 

som et alternativ til at ses og 

være sammen i en tid præget 

af besøgsforbud og isolation. 

Her tager musikværter ud og 

synger på afstand foran pleje-

hjemsbeboernes vinduer og i 

deres gårdhaver til stor glæde 

for alle involverede. Læs  me-

re her  

 Aarhus Kommune har oprettet 

en corona-ensomhedspulje, 

så det bliver nemmere at sæt-

te aktiviteter i gang igen. Alle 

kan søge midlerne, hvis aktivi-

teten foregår i kommunen. 

Læs mere her 

Casesamling  

De gode erfaringer og initiativer, 

som partnerskabet indsamler og 

igangsætter, skal på sigt deles i 

en database/portal på Socialsty-

relsens hjemmeside, så kommu-

ner, fagpersoner, bruger- og på-

rørendeorganisationer og andre 

aktører kan sende gode eksem-

pler på og nye ideer til håndtering 

af konkrete udfordringer. De øvri-

ge tre partnerskaber på Social- 

og Indenrigsministeriets område 

vil ligeledes dele deres erfaringer 

i databasen, når denne er opret-

tet. Databasen er ved at blive ud-

arbejdet.  

Seniorkonsulent Marianne 

Lundsgaard deltager i partner-

skabet på vegne af Danske Æld-

reråd. 

Nyt fra partnerskab mod ensomhed 

blandt ældre under COVID-19  

Danske Ældreråd deltager sammen med en lang række organi-

sationer i et partnerskab, der skal modvirke ensomhed blandt 

ældre i forbindelse med genåbningen af Danmark.  

// COVID-19 

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Maj/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/aftale-om-initiativer-for-svaekkede-aeldre-i-forbindelse-med-COVID.pdf
https://www.kl.dk/media/24637/strategi-for-afhjaelpning-af-ensomhed-blandt-svaekkede-aeldre-under-covid-19.pdf
https://www.hojskolerne.dk/sammen-hver-for-sig-kreativitet-i-en-krisetid/
http://www.laeseforeningen.dk/nyheder/76a7wcyz9sm4pph3mjzdg6y7a5zzgd-9r85y
https://www.legpaaplejehjem.dk/vinduessang
https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/corona-ensomhedspulje/
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Erindringsformidling og aktivitetstilbud til  

mennesker med demens og deres pårørende 

Lemvig Kommune har ombygget seks ældreboliger til en ræk-
ke tidslommer, hvor mennesker med demens kan rejse tilba-
ge til en tid, de mindes med glæde. Læs her om, hvordan de 
seks ombyggede ældreboliger, kaldet ”Svinget” gør en posi-
tiv forskel for både mennesker med demens og deres pårø-

”Svinget” består af seks ombyg-

gede ældreboliger, beliggende 

med nær tilknytning til kommu-

nens bo- og dagtilbud til borgere 

med demens. Stedet er en slags 

tidslomme, som medvirker til at 

understøtte hukommelsen hos 

demensramte, giver mulighed for 

deltagelse i aktiviteter og hygge-

ligt samvær med pårørende og 

andre. Alt sammen i gode og 

trygge rammer. 

Målgruppen er borgere med de-

mens og deres pårørende i Lem-

vig Kommune samt borgere med 

tilknytning til kommunens pleje-

hjem eller dagcentre. En pæda-

gog er ansat som aktivitetsmed-

arbejder og tovholder 25 timer pr. 

uge og står til rådighed med 

hjælp og vejledning i brug af hu-

sene. Det pointeres, at ”Svinget” 

ikke er et museum, men at huse-

ne må benyttes fuldt ud.  

Samarbejde med frivillige 

Under hele forløbet med etable-

ring af ”Svinget”, har der været et 

godt samarbejde med frivillige. 

Helt fra start fik vi afklaret, hvem 

der havde lyst til hvad, så den 

rette person blev koblet med den 

rette opgave.  

Nogen meldte sig straks til indret-

ning af erindringshusene, mens 

andre har malet, syet og taget 

billeder til vores Facebook grup-

pe. Nogle stillede sig til rådighed 

med bil og trailer - både i forhold 

til at hente effekter, men også til 

at køre affald væk, når der skulle 

brydes ned. Det har været et 

spændende, men også stort styk-

ke arbejde at finde rekvisitter og 

indrette husene. I processen var 

det vigtigt at være tilgængelig for 

de frivillige, så de forholdsvis hur-

tigt kunne få afklaret om møbler 

og fundne effekter kunne bruges. 

Det var vores egne pedeller der 

stod for, det håndværksmæssige 

i opbygningen. 

Seks forskellige huse 

Gæstehuset er et tilbud til på-

rørende om overnatninger, så de 

kan være tæt på dem, der bor på 

plejehjemmet. Pårørende har ek-

sempelvis mulighed for at fejre 

fødselsdag eller juleaften med 

den demensramte. Det giver mu-

lighed for, at de kan være sam-

men en hel weekend i det om-

fang, den demensramte kan 

håndtere det.  

Frisør og Velvære består af en 

velfungerende frisørsalon med 

moderne faciliteter. Stedet har et 

touch af fortid, da udsmykningen 

består af gamle effekter, tørre-

hjelm m.v.  

Når borgere skal klippes eller ha-

ve sat hår, giver det god mening, 

at aktiviteten udføres i frisørsalo-

nen. Omgivelserne hjælper med 

at give en forståelse af, hvad der 

skal foregå. Velværerummet er 

indrettet med behandlerstol og 

hyggeligt interiør med rig mulig-

hed for fodbehandling, manicure 

og pedicure. På badeværelset er 

det muligt at få sig et bad i bade-

karret.   

Caféen er indrettet med små 

caféborde, en lille sofagruppe, 

disk, klaver og hyggelig café-

stemning. Rammerne kan benyt-

tes til kaffe, hygge, fællessang, 

dans og meget mere. 

Erindringshus 1950´-60´erne 

giver anledning til et væld af min-

der. Her træder man ind i en an-

den tidsalder. Hukommelsen bli-

ver stimuleret, og der åbnes for 

spændende samtaler og gode 

oplevelser. Huset er indrettet 

med teaktræsmøbler og et væld 

af effekter, som er genkendelige 

fra 50´- 60´erne. Der er blomster-

tapet på væggene, gamle cigar-

dåser på hylderne og i køkkenet 

en gammel radio, som stadig fun-

gerer. Køkkenet er nedtaget fra 

en gammel slægtsgård og efter-

følgende tilrettet og opsat igen. 

Man ser måske en ting, man fik i 

bryllupsgave eller noget tøj, man 

gik i for mange år siden. De æl-

dre får en følelse af, at det her er 

noget, de har oplevet før og be-

gynder at huske noget livshisto-

rie, som har været gemt  

Tekst: Områdeleder Anne Marie Damsgaard, Lemvig Kommune  
aktivitetsmedarbejder Ellen Pedersen, Lemvig Kommune 

// Ældreboliger for borgere med demens 
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langt væk. Soveværelset er ind-

rettet med senge, som er en del 

kortere end dem, der bruges i 

dag. På sengen ligger et hvidt 

korset. 

Erindringshus 1970´erne er 

indrettet med møbler og effekter, 

som er genkendelige fra 

1970´erne. Køkkenlågerne er 

solgule, og køkkengulvet er blåt. 

Mange af effekterne i køkkenet 

er orange og brune. Stuen er 

tapetseret med stormønstret ta-

pet, som mange vil kunne huske 

fra den tid. Møblerne er primært 

af syret eg, og en prismelysekro-

ne hænger fra loftet over spise-

bordet. Morsdag-platter pryder 

væggen over døren til det tilstø-

dende teenageværelse, som er 

indrettet med skibsbriks, skrive-

bord og stol, samt Grease plaka-

ter og et tidstypisk orange spejl 

på væggen.  

Mandehørm er indrettet som 

værksted og barmiljø, hvor der 

fuldt ud er mulighed for mande-

hørm i praksis. Det er muligt at 

rode med en gammel plæneklip-

per, arbejde med træ, få sig et 

spil Rummikub eller dart, mens 

musik fra fortiden flyder ud af de 

store højtalere. Huset er indrettet 

på mændenes præmisser, men 

alle er velkomne. 

Frivilligt arbejde i Svinget 

To gange om året mødes vores 

8 frivillige med områdeleder An-

ne Marie Damsgaard og tovhol-

der i ”Svinget” Ellen Pedersen. I 

fællesskab har vi lavet et årshjul 

med arrangementer, hvor ram-

merne og tidspunkt i store træk 

er planlagt et år frem. Det funge-

rer godt, da alle har mulighed for 

at melde til og fra. Man kan byde 

ind med de tiltag, der giver en 

mest mening og i det omfang 

man overkommer. I det kom-

mende år skal vi blandt andet 

holde påskefrokost, hvor der ser-

veres Skidenæg, holde Festival 

med indslag fra lokale bands, 

have besøg af en blomsterdeko-

ratør, holde øl-smagning, sætte 

kartofler. Alt sammen planlagt og 

afholdt sammen med frivillige, 

der brænder for at gøre en for-

skel. 

Engagementet fra frivillige i vo-

res område, er med til, at vores 

beboere og brugere på Klinkby 

Bo- og Dagcenteret indgår i soci-

ale sammenhænge, som er 

planlagt med udgangspunkt i 

deres behov. Der er ekstra var-

me hænder og de bliver mødt af 

andre, der gerne vil dem. Der er 

forståelse for, de forskellige ud-

fordringer der kan støde til i mø-

det med mennesker med de-

mens - en har jakke og hue på 

under hele arrangementet, en 

kan ikke ”fange” kagen på taller-

kenen, en bliver vred når der hil-

ses, en rejser sig pludselig og 

skal hjem til mor.  

Frivillige i Klinkby Bo- og Dag-
center bliver klædt på til mødet 
med mennesker med demens 
ved et lokalt kursus. Det er en 
blanding af oplæg og snak om 
udfordringer. Spørgsmål som: 
”Hvad kan snakken handle om, 
hvordan snakker vi sammen, 
hvad gør jeg hvis… hvordan skal 
tidsrammen være, hvad giver 
særlig god mening” er på pro-
grammet. 

Hverdagen i ”Svinget” 

”Svinget” er godt besøgt af hele 

kommunens plejehjem og dag-

centre. Besøget i de gamle stuer 

åbner op for snakken om, hvor-

dan de hver især har levet. Der 

bliver fortalt historier. Løst gåder 

om de forskellige tings funktio-

ner. Selv sengene bliver brugt, 

når det efter frokosten er tid til 

en lur. Dog skal dagens oplevel-

ser ofte debatteres inden mid-

dagssøvnen. Så det er ren hyg-

ge i den gamle dobbeltseng.  

Vores café er et meget brugt 

samlingssted. Hver anden fre-

dag mødes dagcenterbrugere og 

beboere fra plejehjemmet til 

dans. Dagen stater med en kop 

formiddagskaffe. Herefter bliver 

der danset til slagere fra 50 -

60´erne. De fysiske begrænsnin-

ger bliver for en stund sat på 

stand by. En ældre herre, som 

knap kan gå med rollator, byder 

altid damerne op til dans. Han 

svinger dem, så det er en sand 

fryd - godt nok i et adstadigt tem-

po. Der er smil i øjnene, røde 

kinder og sang på læberne.  

Frivillige er vært til årets høstdag 

for beboere og deres pårørende. 

Her bliver der serveret hjemme-

lavede æbleskiver, som der tra-

ditionen tro serveres, når høsten 

er opskåret. Vi synger alle de 

gode efterårs- og høstsange, 

som for de fleste vedkommende 

oftest er gemt men ikke glemt. 

En dag i hyggeligt selskab, hvor 

der er nydelse for både krop og 

sjæl.  

// Ældreboliger for borgere med demens 
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”Svinget” bliver brugt, når der er 

”bump” på vejen for beboerne. I 

beboernes månerejse kan dagen 

blive ramt af vrede, bekymring og 

tristhed. I den sammenhæng kan 

et ”Kom med mig”, en kop kaffe 

og noget meningsfuldt arbejde få 

humøret tilbage. I de gamle lejlig-

heder er der altid en eller anden 

form for ”rod”, som indbyder til 

beskæftigelse. Vasketøj, stryge-

tøj, et opslået blad, et puslespil, 

som har brug for en hånd, kan 

ofte få humøret tilbage igen. 

I samarbejde med vores frivillige 

arrangeres der temadage i Svin-

get. I december inviteres beboere 

fra plejehjem og dagcentre i Lem-

vig Kommune til ”Jul i Svinget”, 

hvor frivillige er vært med forskel-

lige aktiviteter. I caféen synges 

julen ind, mens der serveres kaf-

fe, klejner og gløgg. I 1950´er hu-

set fremstilles julepynt, og i 

1970´erne bages småkager som 

selvfølgelig smages til. I mande-

hørm laves dekorationer og bin-

des neg til fuglene. 

”Svinget” i Klinkby Bo- og Dag-

center er et tilbud til borgere, som 

er tilknyttet dagcentre eller pleje-

hjem i Lemvig kommune.  

Ny pulje på 245 millioner kroner skal styrke 

omsorg og nærvær i ældreplejen 

Kommuner kan nu søge om midler til at udvikle og afprøve nye innovative veje til at styrke omsorg og 

nærvær for borgere i ældreplejen 

Formålet med puljen er at støtte projekter, der har fokus på at afprøve nye og innovative veje til at ska-

be mere omsorg og nærvær for de ældre.  

Det kan for eksempel være projekter, der udvikler og afprøver nye metoder, faglige tilgange, samar-

bejdsmodeller og organiseringsformer.  

Kommunerne kan også søge om midler til projekter, der afprøver forsøg med bedre tilrettelæggelse af 

arbejdet, for eksempel i forhold til at hjælpe den ældre med at bevare sin egen døgnrytme, sikre bedre 

kontakt til svækkede ældre, eller at der for eksempel er de rette kompetencer i forhold til at understøtte 

en værdig død.  

Som en integreret del af projekterne, skal kommunerne undersøge, hvordan man kan reducere unød-

vendige dokumentationskrav og forbedre eksisterende dokumentationsprocesser og dermed frigive me-

re tid til den ældre. 

Projekterne skal tage afsæt i ét eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitik. 

Et centralt formål med puljen er desuden at undersøge, om de enkelte kommuners forsøg med at skabe 

mere nærvær og omsorg kan overføres til resten af landets kommuner. Derfor skal forsøgskommuner-

ne, som en del af deres projekter, løbende indsamle og dele viden og erfaringer – både i mellem for-

søgskommunerne, men også med andre kommuner. 

Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2020. 

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

// Ældreboliger for borgere med demens 

https://www.sst.dk/da/Puljer/Pulje-til-at-styrke-omsorg-og-naervaer-i-aeldreplejen
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Inspiration til gode indsatser  

i ældreplejen 

KL udgiver et inspirationskatalog, der sætter KL fokus 

på nogle af de forskellige livssituationer, der kan opstå 

i alderdommen, og giver eksempler på, hvordan kom-

munerne i dag arbejder med at understøtte ældre i at 

fastholde en aktiv og selvstændig hverdag i situationer 

som disse. 

Inspirationskataloget er bygget op omkring fem livssi-

tuationer, der kan være i et ældreliv: 

 Starten på seniorlivet  

 Når sygdom rammer 

 Tab af ægtefælle 

 Fra egen bolig til plejebolig 

 Den sidste tid 

For hver livssituation præsenteres en række kommu-

nale eksempler, der skal illustrere, hvordan kommu-

nerne i samarbejde med fx civilsamfund og pårørende 

kan yde en ældrepleje, som giver borgerne nærvær, 

omsorg og selvstændighed i hverdagen. En del af ek-

semplerne handler bl.a. om forskellige tilbud, der har til 

hensigt at forebygge og modvirke ensomhed blandt 

ældre. 

// Kort nyt 

Inspirationskataloget kan downloades her 

 Ældreboliger står tomme 

En stikprøve lavet på baggrund af tal fra 

2019 viser, at flere kommuner har store ud-

gifter til ældreboliger, der står tomme. Årsa-

gen er blandt andet, at mange ældreboliger 

er for små i forhold til ældres boligønsker.  

Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole Roger Buch fortæller til 

DR, at årsagen også er, at de ældre ligesom 

resten af befolkningen søger ind mod byerne, 

og så er der også sket en centralisering in-

ternt i kommunerne, som gør det mindre at-

traktivt at bo i de mindre byer. Desuden gør 

lave boligpriser på landet, at det mange gan-

ge er billigere at bo i en almindelig bolig end 

at flytte til en ældrebolig.  

Samlet set betaler 54 kommuner knap 100 

millioner kroner i husleje til ældreboliger, der 

ikke kan lejes ud.  

Læs mere på dr.dk  

Ensomhed under og efter 

COVID-19 
Folkebevægelsen mod ensomhed inviterer til Års-

konference 2020 

Ensomhedsdagsordnen har sjældent været mere 

aktuel end nu, hvorfor det er vigtigt at se på og 

diskutere, hvad COVID-19 og nedlukningen af 

samfundet har haft for mennesker, der oplever 

ensomhed og for de ensomhedsbekæmpende 

indsatser.  

Medlemmer af Danske Ældreråd kan deltage til 

medlemspris, da Danske Ældreråd er medlem af 

Folkebevægelsen mod ensomhed.  

Konferencen finder sted 30. september 2020 i 

Korsør.  

Tilmeldingsfrist 10. september 

Klik her for mere information og tilmelding  

https://www.kl.dk/nyheder/sundhed-og-aeldre/2020/juni/inspiration-til-gode-indsatser-i-aeldreplejen/
https://www.kl.dk/nyheder/sundhed-og-aeldre/2020/juni/inspiration-til-gode-indsatser-i-aeldreplejen/
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/mens-studerende-kaemper-en-lejlighed-staar-mange-aeldreboliger-tomme
https://modensomhed.dk/fme-konference-2020/


18 

 

Nyhedsbrev 4 2020 

Færre hjemmehjælpstimer 

til ældre 

En faldende andel af de ældre modtager kommu-

nal hjemmehjælp. De, der modtager, får færre 

timer end for 10 år siden, viser ny undersøgelse 

fra Vive.  

I undersøgelsen kan man læse, at andelen af de 

65+-årige, som modtager hjemmehjælp, er faldet 

fra omkring 18 procent i 2008 til 11 procent i 

2019.  

Udviklingen skal ifølge Vive blandt andet ses i 

lyset af en relativ stor stigning i antallet af ”yngre” 

ældre på 65-75 år, som sjældnere har behov for 

hjemmehjælp end fx ældre over 80 år. For de 

80+-årige ligger andelen af hjemmehjælpsmodta-

gere mere stabilt på omkring 53-54 %. 

Antallet af hjemmehjælpstimer per hjemme-

hjælpsmodtager er faldet, uanset om man ser på 

de 65+- årige som helhed eller zoomer ind på de 

80+-årige. For de 65+-årige hjemmehjælpsmod-

tagere er det gennemsnitlige antal ugentlige 

hjemmehjælpstimer faldet fra 3,6 til små 3,3 ti-

mer. 

Store udsving på tværs af landet 

Den overordnede tendens med faldende antal 

hjemmehjælpstimer dækker over betydelige ud-

sving på tværs af landet. 

Kommunerne i Region Syddanmark, Midtjylland 

og Nordjylland har i 2019 i gennemsnit visiteret 

en halv times mindre hjemmehjælp per uge per 

hjemmehjælpsmodtager, end de gjorde 5 år tidli-

gere.  

Til sammenligning har kommunerne i Region Ho-

vedstaden visiteret nogenlunde det samme antal 

timer per 65+-årig hjemmehjælpsmodtager i de 

seneste 10 år.  

Forskellene mellem regionerne er samtidig større 

i 2019 end på noget tidspunkt de foregående 10 

år. Hvor kommunerne i Region Nordjylland i 

2019 i gennemsnit har visiteret 2,9 timers hjem-

mehjælp om ugen per hjemmehjælpsmodtager, 

så er det tilsvarende timetal 0,6-0,7 timer højere i 

kommunerne i Region Hovedstaden og Region 

Sjælland. 

Undersøgelsen kan downloades her 

 

// Kort nyt 

Danske Regioner lancerer ny 

digitaliseringsstrategi 

Danske Regioner har lanceret en ny digitalise-

ringsstrategi, der vil gøre det til reglen snarere 

end undtagelse, at man som patient får tilbudt 

en digital løsning i sin behandling.  

Med digitaliseringsstrategien ”Sundhed for dig” 

vil regionerne grundlæggende forandre må-

den, patienter og pårørende møder sundheds-

væsenet på.  

Borgerne skal have flere sundhedstilbud tæt 

på hjemmet blandt andet via telemedicin og 

videoløsninger, så flere kan slippe for at tage 

hen til egen læge eller på hospitalet, når det 

kan undgås.  

Målet er at behandle flere tæt på egen hver-

dag og eget liv og altid på borgernes præmis-

ser – i et nært, digitalt sundhedsvæsen, lyder 

det fra Danske Regioner. 

Konkret vil regionerne oven på de gode erfa-

ringer under corona-epidemien sikre større 

udbredelse af videokonsultationer i praksissek-

toren og på hospitalerne, så en konsultation 

kan gennemføres online, hvis det giver faglig 

mening. 

Brugen af kunstig intelligens i forebyggelse, 

behandling og opfølgning skal styrkes. Tele-

medicin bliver udrullet i hele landet, så kronisk 

syge danskere trygt kan tage hånd om egen 

sygdom derhjemme og undgå indlæggelser. 

Apps som Min Sundhed, hvor man i dag kan 

tjekke laboratoriesvar og læse journalnoter, 

bliver videreudviklet. 

Den nye digitaliseringsstrategi kan læses her   

https://www.vive.dk/da/udgivelser/vives-kommunetal-20205-faerre-hjemmehjaelpstimer-til-aeldre-isaer-uden-for-hovedstadsomraadet-15076/
https://www.regioner.dk/sundhed/digitalt-sundhed-for-dig
https://www.regioner.dk/sundhed/digitalt-sundhed-for-dig
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FN’s ældredag: Forandrer pandemier  

synet på alder og aldring? 

FNs Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, civilsam-

fundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den 

internationale udviklingsdagsorden. Hvert år har sit særlige tema. 

I år er temaet om pandemier forandrer vort syn på alder og aldring. 

FN sætter på dagen også fokus på den store indsats, som sundhedspersonalet i hele verden, gør for æl-

drebefolkningen. Det sker med baggrund i, at verdenssundhedsorganisationen, WHO, har erklæret 2020 

for ”Year of the Nurse and Midwife”, som en anerkendelse af verdens sundhedspersonale. En anerken-

delse, der blandt andet skal i lyset af den store indsats, som udføres af sundspersonale under coronap-

andemien.  

Herudover tematiserer ældredagen sund aldring. Baggrunden er her, at WHO har indledt en10 års ver-

densomspændende indsats for sund aldring. Indsatsen går under navnet ”Decade of Healthy Ageing 

2020 – 2030”, og samler globalt forskellige aktører til forbedring af livet for de ældre.  

Jubilæumsår 

I 2020 er det 30. gang, at 1. oktober internationalt fejres som ”de ældres dag”, ligesom det i 2020 er 75 

år siden, at FN blev stiftet. Danske Ældreråd og landets ældreråd var i 2007 de første i Danmark til at 

markere FNs ældredag. Siden er det blevet en fast tradition for mange ældreråd at markere dagen med 

arrangementer for kommunes borgere.  

Læs mere om ældredagen på FNs hjemmeside her 

 

Læs mere om WHO-projektet ”Decade of Healthy Ageing 2020 – 2030” her 

 

Læs mere om “Year of the Nurse and Midwife” her 

 

 

// Arrangementer  

https://www.un.org/development/desa/ageing/international-day-of-older-persons-homepage/2020unidop.html
https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
https://www.who.int/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
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Ældrerådsvalg – forberedelse, gennemførelse 

og overdragelse 

Der skal holdes valg til ældreråd i omkring 85 kom-

muner i 2021, og mange af disse valg afvikles i for-

bindelse med kommunalvalget i november. For 

halvdelen af de nuværende ældrerådsformænd er 

det det første valg, der skal forberedes. 

39 ældreråd afviklede i 2017 valgene som fremmø-

devalg samme dag som valg til kommunalbestyrel-

se, en valgform som Danske Ældreråd arbejder for, 

skal blive mere udbredt ved valget i 2021. 

Erfaringen fra mange år viser, at netop fremmøde-

valg giver den højeste stemmeprocent og dermed 

rådet det stærkeste mandat og legitimitet. For de 

ældreråd, der holdt fremmødevalg, var den gen-

nemsnitlige stemmeprocent 63,8 ved det seneste 

valg, mens den for alle valgformer var 50,8 – så der 

er mange stemmer at hente ved fremmødevalg. 

Planlægning af valget er en lang række af drøftel-

ser og beslutninger. Til det forberedende arbejde 

hører beslutning om valgformer, nedsættelse af 

valgbestyrelse, et tæt samarbejde med forvaltning 

og politikere om informationsopgaven og endelig 

den praktiske afvikling af valget. 

I månederne op til valget har rådene en stor opgave 

med at informere om, hvordan borgere kan stille op 

som kandidat, med at rekruttere egnede kandidater 

og fortælle om rammer og regler for rådets arbejde, 

med at informere stemmeberettigede om valget og 

opfordre flest muligt til at stemme. 

Efter valget skal rådet konstituere sig, der skal sik-

res en overlevering fra det afgående råd og etable-

res et samarbejde med forvaltning og politikere i 

kommunen. 

På temadagen behandles ovenstående emner med 

baggrund i lovgivning, vejledning, Danske Ældre-

råds undersøgelser og erfaringer samt overvejelser 

fra henholdsvis en ældrerådsformands og en kom-

munalt ansat.  

Dagen veksler mellem oplæg, spørgsmål og korte 

drøftelser. 

Hvilke erfaringer og refleksioner har COVID-19 

bragt i kommunerne? 

Temadagen afsluttes med fokus på, hvad coronavi-

rus har betydet for kommunal ledelse på ældreom-

rådet og for ældreråd. Hvad har vi lært, hvilke nye 

løsninger er fundet på kendte velfærdsopgaver, og 

hvilke spændende samarbejder er indledt? Kort 

sagt: Hvilke aftryk har corona afsat på ældreomsorg 

og frivilligt ældrearbejde, herunder ældrerådsarbej-

de? 

Mere information om tid/sted og tilmelding findes på 

Danske Ældreråds hjemmeside. 

Vær opmærksom på, at på grund af de nuværende 
coronaforholdsregler, er der færre pladser på efter-
årets temadage end normalt.  

Efterårets temadage sætter fokus på ældreråds-

valg – blandt andet i forhold til forberedelse og 

gennemførelse. Hertil er der oplæg om kommu-

nale erfaringer med COVID-19. 

Temadage med fokus på valg til ældreråd 

// Arrangementer  

https://danske-aeldreraad.dk/temadage-med-fokus-paa-valg-til-aeldreraad-og-kommunale-erfaringer-med-covid-19/
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Livet som ældre 

- Ældrepolitisk konference  

Langt de fleste ældre har det godt og er glade for 

deres tilværelse, på trods af forskelle i livsbetingel-

ser og lokale muligheder. Sygdom, dødsfald og an-

dre sociale begivenheder kan dog pludselig ændre 

billedet og for den enkelte føre til ensomhed, et 

dårligt fysisk og mentalt helbred og en ringere livs-

kvalitet. 

Ulighed i sundhed står højt på den nationale dags-

orden, og det samme gør forskelle i muligheder og 

ydelser til borgere på tværs landet. Ikke lige ad-

gang til ydelser påvirker livet som ældre, f.eks. i 

forhold til sundhedstilbud, offentlig transport og bo-

liger. 

Danske Ældreråd har inviteret forskere, eksperter 

og politikere til at adressere ulighederne og pege 

på, hvordan der kan skabes større lighed. Hvilke 

barrierer er der i lovgivning, i praksis eller andre 

steder? 

På konferencen kan du blandt andet høre om: 

Hvad det er, der gør, at nogle ældre har evnen, og 

andre ikke har evnen til at holde sig sunde? 

Om et bedre samspil mellem kommune, almen 

praksis og sygehus kan forhindre de tilbageven-

dende beretninger om ældre, der falder mellem to 

stole i mødet med sundhedsvæsenet? 

Hvordan særlige lokalmiljøer kan understøtte øget 

livsglæde, fremme et mere aktivt liv og styrke mø-

det mellem generationer? 

Om det er postnummeret, der bestemmer mulighe-

der i forhold til transport og tilgængelighed, kulturtil-

bud, sundheds- og plejeydelser, og om det er rime-

ligt? 

Hvordan ældre ønsker at bo i fremtiden, og hvilke 

muligheder de har? 

I alt 12 oplægsholdere - herunder direktør i Esbjerg 

Kommune Arne Nicolajsen og økonom og profes-

sor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Peder-

sen - sætter fra hver deres vinkel fokus på, hvad 

der skal til for at skabe større lighed, bedre kvalitet 

og bredere offentlige tilbud. De kommer også med 

bud på, hvordan ældreråd lokalt kan stille konstruk-

tive og relevante spørgsmål til kommunens beslut-

ningstagere. 

Download programmet her 

 

Tid og sted: 

Tirsdag den 24. november 2020 

Repræsentantskabsmøde afholdes kl. 10.00 – 

11.30. 

Ældrepolitisk Konference afholdes kl. 11.50 – 

16.00. 

VINGSTED Hotel og Konferencecenter 

Vingsted Skovvej 2 

7182 Bredsten 

Mere information om tilmelding findes her  

Hvordan skaber vi større lighed i sundhed og 

forebyggelse, i boligformer, offentlig trans-

port og i fællesskaber? Det er nogle af de 

spørgsmål, der bliver stillet skarpt på, når 

Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk 

konference. 

// Arrangementer  

https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2020/08/Program-Vingsted-2020.pdf
https://www.tilmeld.dk/daekonference2020
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Arrangementskalender 

Kursusdag for ældrerådsformænd, Herlev (fuldt besat) 

21. september 2020 

Kursusdag for ældrerådsformænd, Aarhus (fuldt besat) 

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 

Læs mere på Danske Ældreråds hjemmeside 

Repræsentantskabsmødet er en udskydelse af det ordinære repræsentant-

skabsmøde, der var planlagt til afholdelse den 27. april 2020, men som ikke 

kunne gennemføres på grund af corona-situationen. 

Repræsentantskabsmødet afvikles derfor i forbindelse med Danske Ældre-

råds ældrepolitiske konference i Vingsted samme dag, den 24. november 

2020. 

Repræsentantskabsmødet bliver kort og med fokus på formalia. 

 

Bestyrelsen lægger op til, at den mere politiske del udsættes til repræsen-

tantskabsmødet i maj 2021. 

Læs mere her  

Repræsentantskabsmøde 2020 

mailto:ttl@danske-aeldreraad.dk
mailto:ml@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
mailto:ls@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
https://danske-aeldreraad.dk/arrangementer/
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