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Det er nu viljen til forandringer
på ældreområdet skal omsættes
til konkrete initiativer

Et nyt folketingsår er skudt i gang. Og forude venter et år, hvor man fra politisk hold har forpligtiget
sig til, at ældreområdet igen kommer højt på den
politiske agenda.

sig på mødet. Blandt andet, at der er behov for en
gentænkning af tilsynsmodellen, hvor borgerperspektivet tænkes mere ind. Og at den faglige ledelse skal tættere på medarbejdere, borgere og
opgaver.

Sådan kan man kun tolke statsminister Mette Frederiksens (S) åbningstale og den store opmærksomhed efterårets ældretopmøde har fået.

Status på ældretopmødet er i skrivende stund, at
der er etableret en idébank på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside, hvor borgere, ældreråd og andre kan indsende idéer frem til den 9.
december.

I åbningstalen annoncerede Mette Frederiksen, at
regeringen vil give syv kommuner fuldstændig frihed på tre velfærdsområder. Tre af de syv kommuner får frihed til at eksperimentere på ældreområdet, så kvaliteten kan hæves. Det er Viborg,
Middelfart og Langeland Kommune.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S)
har desuden bekræftet, at der vil blive afholdt et
nyt ældretopmøde i 2021, som skal samle op på
initiativer og løsningsforslag.

De nærmere rammer for forsøget, er endnu ikke
på plads, men ifølge mediet Altinget er det hensigten, at flere af de forslag, der blev fremhævet på
efterårets ældretopmødet, skal rulles ud i de tre
kommuner. Det drejer sig for eksempel om en omlægning af tilsynsindsatsen, faste teams i ældreplejen og en større grad af selvledelse.

Selvom der således ikke er taget konkrete politiske beslutninger i forlængelse af topmødet, er
Danske Ældreråd optimistisk. Ældretopmødet, frikommuneforsøget og en kommende velfærdslov,
som skal sikre, at pengene følger med den demografiske udvikling, viser at der lige nu er vilje og
vej til forandringer på ældreområdet.

Danske Ældreråd og ældrerådene i de tre forsøgskommuner hilser forsøget velkomment og vil følge
det tæt. Blandt andet bliver det interessant at se,
hvilke specifikke dokumentationskrav og regler de
tre kommuner vil fjerne, og hvordan man fortsat vil
sikre, at borgerne får den pleje og behandling, de
har brug for. I dette nyhedsbrev kan du læse, hvad
ældrerådene i de tre forsøgskommuner tænker om
forsøget.

Vi ser derfor frem til, at den gode vilje og de mange gode idéer bliver omsat i konkrete initiativer.
Det er nu, der skal handles.
Mogens Rasmussen
formand

Også efterårets ældretopmøde sendte klare politiske signaler om, at tiden er inde til forandringer på
ældreområdet.
Danske Ældreråd hæfter sig ved, at flere af de
perspektiver og forslag, som blev fremhævet, flugter med de forslag, som Danske Ældreråd tog med
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Regeringen vil give tre kommuner
fuldstændig frihed på ældreområdet
Regeringen vil give syv
kommuner fuldstændig frihed på tre velfærdsområder,
så kvaliteten kan hæves. Viborg, Middelfart og Langeland Kommune får frihed til
at eksperimentere på ældreområdet.

får frihed til at tilrettelægge ældre- – Jeg vil bede jer her i salen om
området, som de vil.
opbakning til det samme. At vi
sætter de syv kommuner fri af
– Nu foreslår vi noget, der er endden lovgivning og statslige regunu mere vidtgående – noget, vi
lering, de normalt er underlagt.
ikke har prøvet før. Jeg indrømFor hvis det skal virke, så skal vi
mer, det er en lidt vild ide. Regeturde gå hele vejen. Vi må også
ringen vil give syv danske komfjerne regler, som vores partier
muner fuldstændig frihed på et
har kæmpet for at få indført, lød
udvalgt velfærdsområde, sagde
det fra statsministeren.
I statsministerens åbningstale
Mette Frederiksen, og tilføjede.
den 6. oktober lancerede Mette
Hele statsministerens åbningstale
– De syv borgmestre, de skal nu
Frederiksen (S) et nyt initiativ,
kan læses her
bede deres byråd og kommunalhvor syv kommuner får frihed til
I de tre forsøgskommuner ser
at sætte medarbejdere og ledere bestyrelser om opbakning til at
sætte
den
enkelte
dagpleje,
børældrerådene positivt på regerinfri af bureaukrati og regulering på
nehave, skole, hjemmeplejeengens planer.
skole, dagtilbud og ældreområhed eller det enkelte plejehjem fri
det. Tre af de syv kommuner –
Viborg, Middelfart og Langeland – fra kommunale regler og krav om
dokumentation.
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Det siger tre ældreråd om frihed på
ældreområdet i deres kommune
Større kommunal frihed til at tilrettelægge ældreområdet er en god ide, men regler
og dokumentation kan ikke undværes.
Tekst Morten Larsen

Sådan lyder tilbagemeldingen fra
ældrerådene i de tre kommuner,
der nu får frihed på ældreområdet.
- Det er et spændende og udfordrende initiativ, som gerne skulle
give et større udbytte, end vi har
set med de hidtil kendte frikommuneforsøg. Jeg håber, der vil
blive fokuseret på at inddrage personalet, og at de og deres fagforeninger vil tage positivt imod udfordringen. Hvis det sker, tror jeg,
der vil blive fokus på at gøre op
med overdreven dokumentation
og regelrytteri. Dokumentation og
regler kan ikke undværes, men
mere fleksibilitet vil være godt,
siger Flemming Enevoldsen, formand for Ældrerådet i Middelfart
Kommune.
Rammer med plads til afvigelser
Han fortæller, at det stadig er vigtigt, at der visiteres, så borgere og
pårørende ved, hvad der kan forventes af ydelser. Men at der også skal være plads til afvigelser

fra for eksempel et aftalt bad til
fordel for en nærværende samtale
over en kop kaffe, hvis borgeren
hellere vil det.

- Jeg kunne godt tænke mig, at
det blev en art tjenestepligt for de
ansatte at orientere hinanden og
foresatte om iagttagelser af eventuelle uhensigtsmæssigheder og
- Jeg håber i det hele taget, at
stille forslag til forbedringer. Som
borgerne og deres pårørende blidet er nu, går det nærmest den
ver inddraget noget mere, uden at
anden vej med indførelse af
det skal udvikle sig til et stort tag
whistleblowerordninger og anonyselv bord, og uden at personalet
me eller slet ingen henvendelser.
mister overblik og styring. Men
Det er en udvikling, jeg ikke holsom udgangspunkt kender border af, siger Flemming Enevoldgerne bedst deres egne behov,
sen.
siger Flemming Enevoldsen og
tilføjer:
Kan vise vejen for et godt
arbejdsmiljø
- Der skydes meget på lederne nu
I Viborg Kommune mener Ældreom dage – jeg tror ikke, at det er
rådet, ligesom Ældrerådet i Midretfærdigt. Jeg håber derfor også,
delfart, at personalet i ældreplejen
at der vil blive givet større frihed
skal høres mere. Ældrerådets forfor dem til at lede deres institution
mand Kaj Flemming Pedersen
eller afdeling, til gavn og glæde
peger på, at større inddragelse af
for borgerne og personalet.
personalet både kan få de gode
Personalet skal inddrages mere idéer frem i lyset og fremme et
Han opfordrer samtidig til, at per- godt arbejdsmiljø.
sonalet får langt mere at sige i
- I den seneste tid er landets pleforhold til at advare mod uhenjepersonale desværre ikke blevet
sigtsmæssigheder og komme
omtalt særligt pænt. Det, tror jeg,
med forbedringsforslag.
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et sådant forsøg kan være med til
at ændre på. Jeg hæfter mig især
ved, at nu skal sosu-assistenterne
høres og være med til at organisere arbejdet. Der er ikke noget
bedre som medarbejder end at
blive spurgt, hvordan man mener,
at tingene kan gøres bedre. Derfor tror jeg, at forsøget kan vise
vejen for, hvordan man fremmer
et godt arbejdsmiljø.

kigges på de møder og projekter,
personalet deltager i og de aktiviteter, der er for beboerne. Er det
de rigtige, er der for lidt eller for
mange, og vil nogle beboere måske hellere bare sidde og tale
med en fra personalet? Det er
spørgsmål, som Kaj Flemming
Pedersen håber, forsøget kan finde svar på.

opgør med unødvendige dokumentationskrav og uhensigtsmæssige arbejdsgang, ligesom
hun ser frem til, at der bliver skabt
nogle rammer, hvor der bliver lyttet mere til, hvad de ældre har af
ønsker og behov.

kan altså fortsat afholdes med
flere end 10 personer, men sundhedsmyndighedernes almindelige anbefalinger om eksempelvis
afstand af hensyn til forebyggelse af smitte med covid-19 naturligvis bør naturligvis opfyldes.

samlingsforbuddet på 10 personer.

- Der vil altid være behov for nogle retningslinjer og dokumentationskrav. Blandt andet kan man
Dårligt tid til at passe de ældre ikke slække på kravene til dokuLær af corona
Også i Langeland Kommune ser mentation af medicin. Men når det
Kaj Flemming Pedersen håber
Ældrerådet positivt på planerne
er sagt, håber jeg, at kommunerogså, at man overfører nogle af
om at give personalet mere frihed ne får forholdsvis vide rammer for
de erfaringer, blandt andet pleje- og flere handlemuligheder.
at tænke nyt, lyder det fra Bente
hjem har gjort sig under coronaArnsted.
- Der bruges i dag for meget tid
krisen.
på dokumentation i ældreplejen.
Forslaget kræver endelig godken- Vi skal lære af noget af det, der Det tager tid fra pleje og omsorg. delse af Folketinget og de pågæler sket under coronakrisen på ple- Derfor er det positivt, hvis der nu dende kommuners kommunalbejehjemmene. Flere projekter er
bliver blødt op for nogle af krave- styrelser. Herefter skal forsøget
blevet lukket ned, og personalet
ne. Der skal selvfølgelig være no- strække sig over tre år.
har skullet deltage i færre møder. get kontrol, men det bør aldrig
Danske Ældreråd hilser ligeledes
Det har givet mere ro på og mere være så meget, at der dårligt bliinitiativet velkommen og vil følge
tid til den enkelte ældre, siger
ver tid til at passe de ældre, siger
arbejdet tæt i samarbejde med
han.
Bente Arnsted, formand, Ældreråældrerådene i Viborg, Middelfart
det, Langeland Kommune.
Det er ifølge formanden derfor
og Langeland.
ikke kun regler og dokumentation, Hun ser i lighed med ældrerådene
der skal kigges på. Der skal også i Viborg og Middelfart frem til et

Afvikling af fysiske
ældrerådsmøder
Flere ældreråd har spurgt Danske Ældreråd til muligheden for
at afholde ældrerådsmøder i lyset af forsamlingsforbuddet på 10
personer, der trådte i kraft den
26. oktober.
Information fra KL
Vi vil gøre opmærksom på, at KL
har udsendt information til alle
kommuner vedrørende muligheden for afvikling af fysiske møder
i kommunalbestyrelse og kommunale udvalg.
Det fremgår, at møder i kommunalbestyrelse og kommunale udvalg er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer. De

Det vil være op til borgmester og
udvalgsformand at beslutte, om
møder i kommunalbestyrelse og
kommunale udvalg skal afvikles
fysisk eller virtuelt.

Det er dog ikke nødvendigvis
ensbetydende med, at det er
hensigtsmæssigt at afholde fysiske møder i denne tid. Det er vil
altid være en beslutning, som
tages af ældrerådene lokalt i dialog med kommunen. En del ældreråd har gode erfaringer med
afvikling af møder virtuelt.

Ældrerådsmøder
Danske Ældreråd vurderer, at
møder i ældrerådene ligeledes vil
kunne afholdes fysisk med henvisning til undtagelsesbestemmelsen om, at møder med et politisk eller meningsbefordrende
øjemed ikke er omfattet af for6
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Fem ældreråd fortæller om
budgetforhandlingerne
Budgetforhandlingerne i kommunerne er overstået. I nogle
kommuner har ældrerådene
armene over hovedet - i andre har man kæmpet mod forringelser på ældreområdet.
Læs her, hvordan fem af landets ældreråd har oplevet de
netop overstående budgetforhandlinger.
Tekst Morten Larsen

Da regeringen i maj fik vedtaget
sin udligningsreform fik Hjørring
Kommune et permanent indtægtsløft på 30 millioner kroner.
For Hjørring Kommune betyder
det, at toppen er taget af de økonomiske og primært demografisk
betingede udfordringer, de står
med. På ældreområdet er der
tilført seks millioner kroner.
- Vi er tilfredse med, at Hjørring
Kommune afsætter flere midler til
at dække den demografiske udvikling efter nøjagtige tal, som
bliver trykprøvet og reguleret
hvert år, siger Kirsten Holst, der
er formand for Ældrerådet i Hjørring Kommune.
- Samtidig glæder vi os over, at
klippekortsordningen, som Hjørring Kommune afskaffede i 2018,
er genindført og der er sat penge

af til et nyt plejecenter. Alt i alt
vurderer vi på baggrund af genindførelsen af klippekortsordningen, at ældreområdet har fået et
løft. Der er ikke tale om et stort
løft, men det er en god begyndelse, påpeger hun.
Det er ifølge Kirsten Holst dog
ikke udligningsreformen alene,
der har forhindret serviceforringelser og givet plads til et lille
løft.
- Alt i alt vurderer vi på
baggrund af genindførelsen af
klippekortsordningen, at
ældreområdet har fået et løft.
Der er ikke tale om et stort løft,
men det er en god begyndelse.
Kirsten Holst, formand, Ældrerådet
i Hjørring Kommune.

- Udligningsreformen har givet et
godt bidrag, men har ikke dækket den demografiske udvikling
på ældreområdet. Politikerne har
heldigvis prioriteret ældreområdet, så der ikke kommer serviceforringelser i 2021, med et mindre løft i form af genindførelsen
af klippekortsordningen.
Hjørring Kommune har afsat 1,5
millioner kroner til klippekortsordningen i 2021, og beløbet stiger
7

til 3 millioner kroner i 2022.
Klippekortsordningen udvides
Også i Sønderborg Kommune
har man haft fokus på, at sikre et
økonomisk grundlag for at opretholde det fastsatte serviceniveau
trods et stigende antal ældre
med plejebehov. På ældreområdet er der således tilført cirka 9
millioner kroner til en demografipulje.
Klippekortsordningen til de svageste i eget hjem er desuden udvidet fra 30 minutter til 45 minutter ekstra hjælp om ugen, og prisen for ophold på korttidspladser
er nedsat fra 133 kroner til 107
kroner.
De ekstra penge skal blandt andet findes ved effektiviseringer.
Ledelsen for hjemmeplejen og
sygeplejen lægges sammen.
Desuden vil der blive sammenlagt administrationsopgaver, så
der bliver bedre samarbejde ved
ens opgaver i de forskellige områder. Der vil yderligere blive
iværksat en analyse af kørslen i
hjemmeplejen.
- Vi ser positive takter på ældreområdet i det nye budget. Men er
også meget opmærksomme på,
at de penge, der spares ved
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Ingen ekstra penge til de mest
pressede områder
I Lyngby-Taarbæk Kommune
oplever Seniorrådet ligeledes
serviceforringelser på ældreområdet. Formand for Seniorrådet
Jørn Gettermann fortæller, at der
over de seneste tre år er tilført
ekstra midler til nogle områder,
men samlet set overstiger besparelserne langt disse ekstra
midler.
I Sønderborg Kommune er klippekortsordningen udvidet til 45 minutter
om ugen. I Lemvig Kommune er ordningen sparet væk.

effektiviseringer, skal blive på
ældreområdet, siger Karin Dalager, formand, Ældrerådet i Sønderborg Kommune.
Muligheden for selvbestemmelse spares væk
I Lemvig Kommune ser billedet
helt anderledes ud. Formanden
for Ældrerådet Bodil Bang Carstensen fortæller, at den nye tilskuds- og udligningsmodel ikke
tilgodeser de udfordringer, som
Lemvig Kommune står med og
samlet set betyder det et underskud på 47 millioner kroner i
2021.
- Underskuddet har resulteret i,
at ældreområdet, som de øvrige
områder i kommunen, har måttet
finde store besparelser.
- Det første udspil til besparelser
var helt uspiselige for Ældrerådet, da nogle af besparelserne
omhandlede kerneydelserne for
- Stjernestunderne, som de

svageste ældre og deres
pårørende har nydt godt af,
er forsvundet, og dermed er
mulighederne for
selvbestemmelse og lidt
initiativ i hverdagen taget
bort.
Bodil Bang Carstensen, formand,
Ældrerådet i Lemvig Kommune.

hele ældreplejen. For eksempel
besparelser på personlig pleje,
rengøring og besparelser på plejecentrene, fortæller Bodil Bang
Carstensen.
Resultatet af budgetforliget er, at
man har fjernet de tilbud, der har
givet svækkede ældre lidt ekstra
kolorit på tilværelsen.
Både klippekortsordningen og
projektet ”Godt Hverdagsliv”, der
giver mulighed for at tage svækkede ældre med ud på oplevelser, er således sparet væk.
- Stjernestunderne, som de svageste ældre og deres pårørende
har nydt godt af, er forsvundet,
og dermed er mulighederne for
selvbestemmelse og lidt initiativ i
hverdagen taget bort.
- Desuden er demenskoordinatorindsatsen blevet reduceret
med cirka en tredjedel, hvilket vil
forringe indsatsen i et arbejde,
som Lemvig kommune ellers har
haft stor fokus på, og som de
hjemmeboende syge og deres
pårørende og de øvrige plejecentre har haft stor glæde af. Alt
i alt er resultatet af budgetforliget
desværre blevet et forringet serviceniveau, siger Bodil Bang
Carstensen.

8

Desuden undrer han sig over, at
ingen af de ekstra midler har været målrettet de mest trængende
og pressede områder i ældreplejen. I stedet er midlerne gået til
en ældreuge, ledelse, et forprojekt til nyt plejecenter, konsulentrapporter og analyser.
- Ældreområdet har over de seneste år været underlagt effektivisering, og man har på forhånd
taget effektiviseringsgevinsten
hjem uden at afsætte tilstrækkelige midler til at sikre og støtte
omstillingen og forandringen i
organisationen. Hjemmeplejen
og plejecentre er derfor meget
hårdt pressede, og desværre gør
prioriteringerne i budgettet for
2021 ikke situationen bedre, siger Jørn Gettermann.
Han vurderer, at besparelser på
de enkelte områder kan påvirke
hele kulturen på ældreområdet
negativt.
- Så længe man via budgettet
sender signaler om, at ældreområdet er knap så vigtigt som andre områder, er man med til at
påvirke kulturen på ældrecentre
og i hjemmeplejen i negativ retning. Blandt andet er man med til
at skabe en situation, hvor det er
svært at rekruttere og fastholde
de gode medarbejdere. Forandring starter altid i toppen af organisationen. Det glemmer mange politikere desværre, lyder det
fra Jørn Gettermann.
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Fik stoppet planlagte besparelser
I Furesø Kommune lagde et flertal i byrådet inden budgetforhandlingerne op til store besparelser på ældreområdet. Blandt
andet stod kommunens to aktivitetscentre til at få skåret kraftigt i
budgetterne, ligesom klippekortsordningen for plejehjemsbeboerne stod til at blive fjernet.
Flere af de planlagte besparelser
baserede sig på en formodning
om, at frivillige ville kunne påtage sig en række opgaver omkring de ældre borgere, der ikke
havde med den personlige pleje
at gøre. Det blev begrundet med,
at fordi der er mobiliseret mere
frivillig arbejdskraft under coronakrisen, vil flere frivillige også i
fremtiden byde ind med hjælp.
Det fik Seniorrådet på barrikaderne.
- Vi skrev læserbreve, indrykkede en annonce med vores modargumenter, var aktive på Facebook og holdt møder med alle
ældreordførerne og med sundheds- og socialudvalget, ligesom

vi invitererede borgmesteren og
kommunaldirektøren til et møde,
hvor vi fortalte om vores bekymringer og stillede mange spørgsmål, fortæller Hans Holm, formand, Seniorrådet i Furesø
Kommune.
Nogle af de ting, Seniorrådet
spurgte ind til, var, hvad kommunen konkret mener, når den for
eksempel taler om synergibesparelser, og hvordan den konkret forestiller sig, at frivillige skal
påtage sig flere opgaver.
- Vi udfordrede blandt andet
kommunen på, om man kan bruge gode erfaringer med frivillig
arbejdskraft under corona-krisen
som argument for besparelser.
- Vi påpegede, at Covid-19situationen har kaldt på mange
menneskers gode vilje, men man
kan ikke forvente, at velviljen
fortsætter uendeligt. Frivillige er
netop frivillige, der yder en indsats, når de har lyst og kan. De
kan ikke erstatte en fagpersons
indsats. Hvis de frivillige oplever,
at kommunen bruger deres store
indsats som begrundelse for be-
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- Vi udfordrede blandt andet

kommunen på, om man kan
bruge gode erfaringer med
frivillig arbejdskraft under
corona-krisen som argument
for besparelser.
Hans Holm formand, Seniorrådet i
Furesø Kommune..

sparelser, trækker mange sig,
siger Hans Holm.
I sidste ende vandt de gode argumenter.
- Alle væsentlige besparelser på
ældreområdet er rullet tilbage,
og det er endt med et budget for
2021, hvor der i stedet for besparelser er afsat tre millioner
kroner ekstra til ældreområdet.
Det er vi tilfredse med. Vi er også glade for at have fået at vide,
at kommunen har sat pris på den
dialog, de har haft med Seniorrådet, og at dialogen har åbnet deres øjne for en række ting, lyder
det fra Hans Holm.
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Ældretopmøde 2020:

Her er Danske Ældreråds anbefalinger
Sommerens eksempler på svigt i ældreplejen har ført til en
tiltrængt debat om, hvordan vi forbedrer kvaliteten af den pleje og omsorg, der ydes svækkede ældre. På ældretopmødet
den 30. september og 1. oktober blev retningen for udviklingen af fremtidens ældrepleje drøftet. Danske Ældreråd tog en
række anbefalinger med sig på topmødet.
I Danske Ældreråd hilser vi det
velkomment, at drøftelserne på
ældretopmødet handlede om at
finde løsninger på, hvordan borgerperspektivet og det levede liv
bliver udgangspunktet for den
måde, vi indretter ældreplejen
på.
Vi tror ikke, at der findes enkle
løsninger på det spørgsmål. Der
skal sættes ind på mange fronter. Både på de enkelte plejehjem, i hjemmeplejen, i kommunalbestyrelserne og på Christiansborg.
Et første skridt på vejen er at kigge på, hvad man kan gøre for at
styrke det lovgivningsmæssige
og økonomiske fundament under
ældreområdet.
Skriv tryghed og selvbestemmelse ind i serviceloven
Lovgivningsmæssigt savner
Danske Ældreråd, at der bliver
skrevet ord som tryghed, omsorg
og selvbestemmelse direkte ind i
formålsbestemmelsen for den
hjælp og pleje, som gives svækkede ældre mennesker.
Det er fuldstændig grundlæggende for en værdig ældrepleje, at
borgeren oplever tryghed, omsorg og selvbestemmelse. Derfor
er det ikke hensigtsmæssigt, at
eksempelvis selvbestemmelse
for øjeblikket er reduceret til et
emne i kommunernes værdighedspolitik, som kommunerne

godt nok skal forholde sig til,
men ellers ikke er forpligtet af.
Kommunernes værdighedspolitikker er fulde af flotte ord og gode hensigter, men ældrerådene
oplever, at der i mange kommuner er langt fra ord til handling.
Det bør fremgå klart af lovgivningen, at den hjælp som ydes også gives med henblik på, at borgeren oplever tryghed, omsorg
og selvbestemmelse.
Behov for økonomisk løft
Man bliver fra politisk hold desuden nødt til at forholde sig med
åbne øjne til, at der også på ældreområdet er en sammenhæng
mellem pris og kvalitet. Efter flere år, hvor pengene ikke er fulgt
med stigningen i antallet af ældre, er der et stort efterslæb,
som skal rettes op.
Den nuværende regering skal
have ros for at være gået i gang
med at tilføre flere midler til velfærd, men det har langt fra sat
en prop i udhulingen af ældreområdet. Beregninger fra Sundheds- og Ældreministeriet viser
for eksempel, at flere end en fjerdedel af kommunerne budgetterer med færre udgifter til ældreområdet i 2020 sammenlignet
med 2019.
Tid til omsorg
Besparelser, der bliver ved og
ved, kan ikke undgå at sætte si10

ne spor. Medarbejderne løber for
stærkt, og det slider. Der behov
for bedre normeringer og mere
tid til plejeopgaverne. Tid til den
enkelte borger, tid til omsorg og
tid til at skabe relationer med både borgere og pårørende.
Besparelser og tidspres fører
selvfølgelig ikke i sig selv til den
adfærd og kultur, som optagelserne fra Aarhus og Randers
viser. Men for få ressourcer kan
øge risikoen for omsorgssvigt.
Gennemsigtighed i prioriteringerne
Der er ikke alene brug for flere
penge til ældreområdet, der er
også brug for større gennemsigtighed i kommunernes prioriteringer på ældreområdet.
Danske Ældreråd mener, der
skal være øget åbenhed om de
enkelte kommuners udgifter til
ældreområdet set i forhold til antallet af ældre borgere, og vi anbefaler, at der udarbejdes nationale anbefalinger til kommunerne om brug af demografimodeller i budgetlægningen på ældreområdet.
Demografimodellerne er helt afgørende for at kunne beregne de
forventede økonomiske konsekvenser af den demografiske
udvikling og dermed synliggøre,
hvilke budgetreguleringer der
skal til for at fastholde et uændret serviceniveau, når antallet
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af ældre borgere ændre sig.

En ny undersøgelse viser, at ikke
alle kommuner anvender demografimodeller i dag, og at der er
forskel mellem kommunerne på,
hvor stor en del af ældreområdets budget, der reguleres af demografimodellerne, og hvilke antagelser der lægges ind i modellerne.
Ambitionsniveauet for
tilsynene skal hæves
Ambitionsniveauet for tilsyn på
plejehjemmene og i hjemmeplejen skal desuden hæves. Ikke
med det primære formål at påvise fejl og svigt, men først og
fremmest for at sikre læring og
forbedre kvaliteten.
Der er i dag ingen krav til, hvad
de kommunale tilsyn skal indeholde. På tværs af landet er ambitionsniveauet i de kommunale
tilsyn derfor også meget forskelligt.
Danske Ældreråd mener, der bør

stilles nationale krav til indholdet
i og opfølgningen på de kommunale tilsyn med ældreplejen.
Generelt skal borgerperspektivet
tænkes mere ind i tilsynene. Der
skal eksempelvis ses på, om
borgeren oplever selvbestemmelse, og om det understøttes af
den tone, adfærd og kultur, der
er på stedet. Desuden bør tilsynene gå på tværs af servicelov
og sundhedslov.

Tilsyn fanger ikke alt, men de er
et vigtigt element i den løbende
kvalitetsopfølgning og dermed
også en del af løsningen.
Viden om borgernes
oplevelser af ældreplejen
Det er vigtigt, at der generelt i
arbejdet med kvalitetsudvikling i
ældreplejen er fokus på, hvad
der er vigtigt for borgerne.

Danske Ældreråd bakker op om
den nuværende regerings planer
om at udvikle en ny, national brugertilfredshedsundersøgelse for

plejehjem og hjemmepleje.

Det er afgørende for os, at en ny
national brugertilfredshedsundersøgelse kommer helt tæt på det,
der virkelig har betydning for borgerne. Der skal spørges ind til,
om borgerne føler sig trygge, om
de får den hjælp og pleje, de har
brug for, om medarbejderne tager hensyn til deres vaner og
ønsker, og om det ofte er de
samme hjælpere der kommer.
Skal vi have det optimale ud af
brugertilfredshedsundersøgelserne og bruge resultaterne i den
løbende kvalitetsudvikling af
ældreplejen, er det også afgørende, at de gennemføres på en
måde, så det bliver muligt at
sammenligne de enkelte plejehjem og hjemmeplejeenheder
internt i kommunerne og på
tværs af hele landet.
Mere synlig ledelse
På samme måde er der i ældreplejen brug for synlige, nærværende og kompetente ledere –
ikke kun i dagtimerne.
Der skal mindre fokus på drift og
administration, og mere på at
være tæt på beboerne, medarbejderne og pårørende. Lederne
skal stille spørgsmål, vejlede,
anerkende dygtige medarbejdere
og være dem, der sætter retningen for kulturen i det daglige. Det
er bl.a. vigtigt, at den viden, der
er samlet af Videnscenter for
værdig ældrepleje, når ud til alle
ledere og medarbejdere i ældreplejen.
Medarbejdere med de rette
faglige og personlige
kompetencer
Vi kommer heller ikke uden om,
at vi lige nu kigger ind i nogle
enorme rekrutteringsudfordringer
i ældreplejen, som betyder, kommunerne ofte må ansætte ufaglært arbejdskraft, og at nye medarbejdere alt for hurtigt kastes
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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 at uddanne sig
og gøre karriere inden for
ældreplejen. Der skal fokus
på arbejdsmiljø, laves gode
praktikforløb så ’praksischok’
forebygges, og der skal tilbydes løbende supervision til
medarbejderne, ligesom der
er behov for en større flerfaglighed.
Behov for bedre
samarbejde med pårørende
På mange plejehjem er der
desuden brug for et bedre og
mere systematisk samarbejde
med de pårørende. De pårørende kender beboerne fra et
langt samliv, og det er vigtigt,
at der reageres og handles,
hvis pårørende udtrykker bekymring over den faglige kvalitet eller kultur og adfærd.
Danske Ældreråd anbefaler,
at der indføres faste kontaktpersoner for alle beboere på
plejehjem og deres pårøren-

de. Det skal være medarbejdere, som har interesse for
samarbejdet med de pårørende, og som tilbydes træning
og uddannelse i netop denne
funktion. Vi mener, at en fast
go-to-person kan gøre en stor
forskel for samarbejdet allerede fra beboerens indflytning
på plejehjemmet.
Desuden skal der ses på en
nytænkning af de bruger- og
pårørenderåd, som tidligere
var obligatoriske på plejehjem. Det er vigtigt, at der på
alle plejehjem er et forum,
hvor ledelse, beboere, pårørende, medarbejdere og andre med viden og indsigt i
ældreområdet kan mødes og
drøfte trivsel, nye initiativer,
bekymringer og forbedringer.
For os er det ikke afgørende,
om det kaldes råd, bestyrelser eller noget helt tredje. Det
afgørende er, at der er et forum for dialog, og at det er de
rigtige mennesker, der sidder
med. En repræsentant for det
lokale ældreråd bør også have en plads.

Danske Ældreråds
konkrete forslag:
 Skriv tryghed, omsorg og selv-

bestemmelse ind i serviceloven.
 Stil nationale krav til de kommu-

nale tilsyn på ældreområdet.
 Indfør faste kontaktpersoner for

alle beboere og deres pårørende på plejehjem.
 Nytænk bruger- og pårørende-

råd på plejehjem.
 Udvikl ambitiøse nationale kvali-

tetsindikatorer.
 Tildel flere midler til bedre nor-

meringer og mere tid til omsorg i
ældreplejen.
 Lav nationale anbefalinger om

brug af demografimodeller på
ældreområdet.

Find gode råd og værktøjer til
ældrerådsvalg
Der skal holdes valg til ældreråd i omkring 85 kommuner i
2021, og mange af disse valg afvikles i forbindelse med
kommunalvalget i november.
På Danske Ældreråds hjemmeside kan du finde gode råd
og værktøjer, du kan bruge i forbindelse med ældrerådsvalg.
Du kan blandt andet læse om forberedelse og afholdelse
af valget, samt hvordan man som nyvalgt ældreråd starter op. Siderne vil løbende blive udbygget med mere baggrundsmateriale.
Læs mere
12
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Sundhedsreform i 2021
Under åbningsdebatten i Folketinget den 8. oktober,
fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at det er
regeringens plan at få indgået en bred sundhedsaftale i 2021.
En ny sundhedsaftale, der fastlægger opgavefordelingen mellem regioner og kommuner, har været flere
år undervejs, men ser hermed nu ud til at blive vedtaget næste år.

Høje-Taastrup kommune
trækker forslag om
kaffemøde som valgform

15 nye kommuner med i
projekt I Sikre hænder
15 kommuner har fået besked om, at de er en
del af I sikre hænder 3. Som del af programmet
lærer medarbejderne metoder til at skabe systematiske arbejdsgange med det overordnede
formål, at borgerne i ældreplejen skal have den
rette behandling og pleje til rette tid.

I sidste nyhedsbrev kunne Danske Ældreråd
fortælle, at Høje-Taastrup Kommune som led
i budgetforhandlingerne har stillet forslag om,
at næste valg til seniorrådet ikke afholdes
som et fremmødevalg, men som et kaffemøde, som alle ældre borgere inviteres til.

Læs mere her

Efter, at Danske Ældreråd og Seniorrådet i
Høje-Taastrup har protesteret mod forslaget
er det blevet trukket.

Dialogredskab skal hjælpe
medarbejdere med at tale
med ældre borgere

Årets værdighedskonference
Videnscenter for Værdig Ældrepleje sætter på
sin årlige værdighedskonference den 9. november fokus på social ulighed i sundhed og
mangfoldighed.

Videnscenter for Værdig Ældrepleje inviterer
plejeenheder til at afprøve et dialogredskab,
der skal hjælpe medarbejderne i ældreplejen
til at tale med ældre borgere om deres liv og
hverdag.

Konferencen, der i år afholdes virtuelt, er delt
op i tre tematiske spor 1) Social ulighed i sundhed - og værdighed for udsatte ældre. 2) Systematik i arbejdet med værdighed i ældrepleje. 3) Forandringer i den borgernære praksis.

Invitationen gælder både kommunale og private plejeenheder, herunder også selvejende
institutioner.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Afprøvningen skal omfatte cirka 100 borgere
fordelt på ca. 12 plejeenheder med 8-12 borgere fra hver enhed. Ansøgningsfrist er den
30. november.

Læs mere her

Læs mere her
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Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd
Der skal være valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd første kvartal af 2021.
Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere til bestyrelsen.
Bestyrelsens valgperiode er to år. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart
efter repræsentantskabsmødet, som i 2021 finder sted mandag den 10. maj.
Valg til bestyrelsen foregår som decentrale valg i Danske Ældreråds ti valgkredse.
Når tid og sted for valghandlingen kendes, bliver de meldt ud på hjemmesiden og i nyhedsbrevet. Der kommer ligeledes information om formalia vedrørende kandidatanmeldelse, tidsfrister, etc.
Valg til bestyrelsen sker efter §§ 6 og 9 i Danske Ældreråds vedtægt. Vedtægten finder du her.
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Arrangementer
Datoer for kommende temadage og formand– næstformandsmøder er på grund af corona-situationen endnu ikke fastlagte
Læs mere på Danske Ældreråds hjemmeside
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