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Folketinget styrker
Ældretilsynet

Danske Ældreråd hilser det velkomment, at en bred politisk aftale sikrer, at det risikobaserede
Ældretilsyn styrkes.
Der er tale om midler fra reserven fra den nedlagte satspulje,
hvor 61,7 millioner kroner nu
fordeles til at videreføre og styrke Ældretilsynet. Det nationale
Ældretilsyn under Styrelsen for
Patientsikkerhed blev oprindeligt
etableret som en forsøgsordning
2018-2021. Med aftalen fortsætter ordningen i perioden 20222024, ligesom der bliver afsat
yderligere 3,1 million kroner årligt i 2023 og 2024, så der kan
føres tilsyn på flere plejehjem.
Hertil oprettes et udgående rejsehold, som skal gennemføre et
obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb for de plejehjem, der
får et påbud.
Danske Ældreråd finder det positivt, at man viderefører Ældretilsynet og giver det flere muskler. Det er vigtigt med et nationalt tilsyn, og det er helt rigtigt at
sætte fokus på, hvordan der
bedst følges op på tilsynene. På
den måde kan vi ikke alene få
den nødvendige kontrol med
ældreplejen, men også sikre læring og løfte kvaliteten.
Danske Ældreråd er generelt
optaget af, at borgerperspektivet
tænkes mere ind i tilsynene på
ældreområdet. Så der eksempelvis ses på, om borgeren ople-

ver selvbestemmelse, og om det
understøttes af den tone, adfærd og kultur, der er på stedet.
Det gælder ikke alene i det nationale Ældretilsyn, men i mindst
lige så høj grad i de kommunale
tilsyn. Desuden bør tilsynene gå
på tværs af servicelov og
sundhedslov.
I Danske Ældreråd er vi derfor
tilfredse med, at partierne bag
aftalen er enige om, at der er
brug for en bredere drøftelse af
det samlede tilsyn med ældreplejen, og at sundheds- og ældreministeren nu vil invitere partierne til drøftelser herom.
Aftalen kan læses her
Penge til information om
bekymringshenvendelser
En anden god ting, der kom ud
af aftalen, er, at partierne afsætter 1,3 millioner kroner til en registreringsindsats og en informationsindsats. Dels skal pårørende og medarbejder blive bedre
informeret om muligheden for at
indgive en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dels skal Styrelsen for
Patientsikkerhed håndtere indgående bekymringshenvendelser på en måde, der understøtter, at Ældretilsynet kan fange
mønstre i bekymringshenvendelser fra pårørende og medarbejdere.
Baggrunden for registrerindsatsen er sandsynligvis, at det tidli2

gere på måneden kom frem, at
Styrelsen for Patientsikkerhed
ikke har et samlet overblik over
de bekymringshenvendelser,
som de modtager. Et forhold,
som Danske Ældreråd var ude
at kritisere. For ikke alene går
styrelsen hermed glip af vigtigt
viden om, hvor dybt problemerne i ældreplejen stikker rundt
omkring i landet, man kan også
frygte, at de tilsyn, som styrelsen foretager på baggrund af
henvendelserne foregår de forkerte steder.
Læs mere i indlægget Danske
Ældreråd: Bekymrende mangel
på overblik, Jyllands-Posten
(kræver abonnement)
Finansloven forhandles
I disse uger er forhandlingerne
om næste års finanslov inde i
den afgørende fase. Selvom regeringen i sit finanslovsudspil
kun har afsat 200 millioner ekstra til ældreområdet, forventer
Danske Ældreråd, at der under
forhandlingerne bliver givet mere. Alt andet vil være mærkeligt
set i lyset af de mange løfter om
forandringer, der er givet. Du
kan i dette nyhedsbrev læse mere om, hvad partierne har af ønsker til ældreområdet i de igangværende finanslovsforhandlinger.
Mogens Rasmussen
formand
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// Finanslovsforhandlinger

Finanslov 2021: Her er partiernes ønsker
til ældreområdet
Forhandlingerne om næste
års finanslov er i gang. Regeringen har 200 millioner kroner til opkvalificering og rekruttering af plejepersonale
med sig til forhandlingsbordet. Det er alt for lidt, siger
flere partier.
Tekst Morten Larsen

Da finansminister Nicolai Wammen (S) i slutningen af august
præsenterede regeringens finanslovforslag, kaldte han det en
corona-finanslov og lagde samtidig en dæmper på velfærdsambitionerne.
- Vi ser ind i en fremtid præget af
stor usikkerhed skabt af den verdensomspændende coronakrise. Vores forslag til finansloven 2021 er en corona-finanslov,
lød det.
Omsat til kroner og øre betyder
det for ældreområdet, at regeringen i sit finanslovforslag afsætter
200 millioner kroner ekstra årligt

til rekruttering af plejepersonale i
2021 og 2022. Hertil kommer 29
millioner kroner i 2023-2024 til
forsøg med ledsageordning for
ældre med synshandicap. Men
ellers er ældreplejen ikke prioriteret i forslaget.
Finansministen understregede i
forbindelse med fremlæggelsen
af finanslovsforslaget, at der vil
være nok penge til at dække den
demografiske udvikling med flere
børn og ældre. Og henviste til
budgetaftalerne med kommunerne og regioner, hvor der er afsat
henholdsvis 1,5 og 1,3 milliarder
kroner ekstra til velfærd i 2021.
Det ønsker støttepartierne
For flere af Folketingets partier er
det ikke nok.
SF lægger i sit finanslovsudspil
op til, at der i 2021 skal afsættes
550 millioner kroner til mere personale på plejehjem og i ældreplejen generelt. Desuden skal
der indføres faste teams med
henblik på at øge kvaliteten og
4

trygheden i ældreplejen. I tilfælde
af epidemier vil faste teams ifølge SF desuden kunne mindske
smittespredningen.
Også Enhedslisten går til finanslovsforhandlingerne med et ønske om flere ansatte i ældreplejen. De foreslår, at der bliver ansat 500 husassistenter, der skal
hjælpe med blandt andet rengøring, så de ansatte sosu’er får
mere tid til at være sammen med
de ældre. Samtidig foreslår de at
ansætte 1.500 ufaglærte, som vil
gøre det muligt at uddanne 1.500
allerede ansatte og uuddannede
ansatte. Forventningen er, at når
de er færdige med uddannelsen,
skal et nyt hold sendes på skolebænken.
Regeringens tredje støtteparti
Radikale Venstre har i mindre
grad fokus på ældreplejen i sit
finanslovsudspil. Partiet ønsker,
at der i 2021 og 2022 skal tilbydes højdosis influenzavaccine til
alle over 75 år, ligesom der aktivt
skal arbejdes for at nå op på en
Nyhedsbrev 7 2020
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dækningsgrad på 75 procent,
som det anbefales af WHO. Desuden ønsker de at bruge 584 millioner kroner i 2021 på at afskaffe
modregning for arbejdsindkomst
ved siden af folkepension.
Det ønsker oppositionen
Venstre ønsker en velfærdsprioritering i 2021 på ekstra 1,7 milliard kroner ud over midlerne til
velfærd i kommuner og regioner i
økonomiaftalerne for 2021.

Pengene skal blandt andet bruges til at skabe mere nærhed,
bedre sammenhæng og færre
regionale forskelle i sundhedsvæsenet. Desuden foreslår Venstre at give ældre en ældrevejleder, som skal guide og hjælpe
den ældre og eventuelt relevante
pårørende med at træffe et aktivt
og frit valg, når den ældre bliver
visiteret til en serviceydelse, der
indgår i en fritvalgsordning.
Hertil ønsker Venstre flere friplejehjem i Danmark, og at der ind-

føres bestyrelser på alle landets
plejehjem, hvor beboere, pårørende, lokale ildsjæle og kommunale repræsentanter kan bidrage.
Det Konservative Folkeparti,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Nye Borgerlige har i skrivende
stund ikke fremlagt deres prioriteter til finansloven. Men flere af
partierne har været ude med forskellige tilkendegivelser.
Det Konservative Folkeparti ønsker, at sosu-hjælpere skal have
autorisation, ligesom sosuassistenter har det. Dansk Folkeparti foreslår minimumsnormeringer på plejehjem.
Også kommunerne efterlyser
større fokus på ældre i finansloven. KL og FOA lægger i et fælles udspil op til, at ældreområdet
får et markant løft. De peger i
udspillet på seks områder, hvor
der skal gøres en ekstra indsats.
Blandt andet handler det om mere og bedre uddannet personale,
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mere praksisnær ledelse, bedre
sammenhæng mellem pleje og
sygepleje og bedre praktikunderstøttelse på social- og sundhedsuddannelserne.
Baggrund:
Læs regeringens finanslovsforslag her
Læs Enhedslistens ældreudspil
til finansloven her
Læs SFs forslag til finansloven
her
Læs Radikales forslag til finansloven her
Læs Venstres prioriteter til finansloven her
Læs KLs og FOA fælles udspil
her
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Danske Ældreråd efterlyste bedre sikring
af ældres rettigheder i ny epidemilov
Regeringens lovforslag til en ny epidemilov bliver lavet om. Efter voldsom kritik har regeringen
tilkendegivet, at den vil starte forfra og indkalde folketingets politiske partier til forhandlinger. Neden for kan du læse nogle af de bemærkninger, som Danske Ældreråd gav i sit høringssvar til det
lovforslag, som regeringen nu vil kigge på igen. Epidemiloven skal erstatte en særlov, der udløber
den 1. marts 2021.
Danske Ældreråds høringssvar
havde fokus på to elementer i
lovforslaget, som vi oplevede var
særligt indgribende over for ældre mennesker med behov for
hjælp, pleje og behandling.
De to elementer var
”Restriktioner for eller forbud
mod besøgendes adgang til plejehjem m.v. (lovforslagets § 24)”
og ”Fravigelse af rettigheder
(lovforslagets § 12 d)”.
Restriktioner for eller forbud
mod besøgendes adgang til
plejehjem
Restriktioner for eller forbud mod
besøgendes adgang til plejehjem
er efter Danske Ældreråds vurdering en meget indgribende foranstaltning, fordi der er tale om
borgerens eget hjem

Det er derfor også vigtigt, at der
med forslaget til ny epidemilov
fastsættes nærmere regler om
grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper. Herunder at
det gøres tydeligere, at restriktio-

ner for eller forbud mod besøgendes adgang til plejehjem skal
være så skånsomme og kortvarige som muligt, stå i rimeligt forhold til formålet med restriktionerne (nødvendigheds- og proportionalitetsprincip), og at den
mindst indgribende foranstaltning
skal anvendes, hvis denne er
tilstrækkelig til at opnå formålet
(mindstemiddelprincip).
Det er Danske Ældreråds opfattelse, at vi for alt i verden skal
forsøge at undgå en total nedlukning af plejehjemmene, som der
reelt var tale om i forbindelse
med håndteringen af covid-19epidemien i foråret 2020. Der
findes mange mindre indgribende foranstaltninger (fx begrænsninger i antal besøgende, besøg
primært på udearealer, indretning af særlige besøgsrum m.v.),
som bidrager til at beskytte sårbare beboere mod smitte.
Det fremgår af lovforslaget, at
restriktioner for eller forbud mod
6

adgang alene vil kunne omfatte
besøgende og således ikke vil
kunne omfatte personer, som bor
på plejehjemmene.
Danske Ældreråd mener, det i
forlængelse heraf bør præciseres
i lovforslaget, at beboere på plejehjem har ret til at forlade deres
bolig og plejehjemmet for eksempelvis at gå på indkøb, gå ture
eller besøge familie, og at beboere, hvis de har brug for hjælp til
at komme ud, skal tilbydes hjælpen som normalt.
Fravigelse af rettigheder
Det følger også af lovforslaget, at
kommunalbestyrelsen fortsat vil
have mulighed for at begrænse
borgernes rettigheder på det
kommunale sundheds- og plejeområde af hensyn til sundhedsvæsenets kapacitet.
Kommunalbestyrelsen vil blandt
andet midlertidigt kunne foretage
hel eller delvis reduktion af ydelser, herunder f.eks. personlig
hjælp og pleje.
Nyhedsbrev 7 2020
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Der redegøres i lovforslaget for,
at der med den nye formulering
af bestemmelsen sker en præcisering og indsnævring af muligheden for at foretage reduktion i
ydelser. En sådan indsnævring
er ifølge Danske Ældreråd både
vigtig og nødvendig.
I forbindelse med håndteringen
af covid-19-epidemien i foråret
2020 var det Danske Ældreråds
erfaring, at der på tværs af landets kommuner var stor variation
i forhold til, på hvilke områder og
i hvilket omfang borgernes ret-

tigheder blev begrænset.

Vi oplevede, at der ikke nødvendigvis var en sammenhæng mellem begrænsningen af rettigheder på den ene side og antal
smittede borgere og medarbejdere i kommunen på den anden
side. Det er således positivt, at
der med lovforslaget lægges op
til, at det nu bliver en betingelse
for at begrænse borgernes rettigheder, at det kommunale
sundhedsvæsens behandlings-,
pleje- og personalekapacitet er
under pres på grund af sam-

fundskritisk sygdom, eller at dette er nært forestående.
Vi forventer, at det med ovenstående præcisering ikke længere
(som tilfældet var i foråret) vil
være muligt for kommuner med
kun få smittede borgere, at begrænse borgernes adgang til
ydelser som eksempelvis personlig pleje, praktisk hjælp, afløsning i hjemmet og genoptræning.
Hele høringssvaret kan læses
her

Information om besøgsrestriktioner
på plejehjem
I denne tid har mange kommuner fået påbud om
midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem grundet Covid-19. Det kan i den kommende tid blive
sværere at gennemføre besøg på udendørs arealer,
og derfor har regeringen besluttet at justere reglerne
om besøgsrestriktioner nu.

tilfælde vil fortsat skulle foregå på udendørs arealer.
Vær opmærksom på, at besøg indendørs af to yderligere nære pårørende er noget, som styrelsen KAN
lægge ind i påbud, men ikke nødvendigvis skal. Jf. §
6, stk. 4 i den nye bekendtgørelse, hvor det lyder:
Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til
kommunalbestyrelsen om midlertidige besøgsrestriktioner efter § 6, stk. 1, kan udvides til omfatte, at
beboerne kan modtage besøg i et dertil indrettet besøgsrum af yderligere to faste nære pårørende ud
over nærmeste pårørende, jf. § 7, stk. 1, dog ikke
mere end to personer ad gangen. https://
www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1586

Reglerne er blevet lempet, så Styrelsen for Patientsikkerhed, når den udsteder et påbud har mulighed
for at give lov til, at beboerne – ud over besøg af
nærmeste pårørende i selve boligen – kan modtage
besøg i et dertil indrettet besøgsrum af yderligere to
faste nære pårørende. Der kan dog kun modtages
besøg af to personer ad gangen.

I tilfælde af sådanne påbud får beboerne således
De ændrede regler er gældende fra 15. november
mulighed for at udpege yderligere to nære pårøren2020.
de til besøg i indendørs besøgsrum. Den nærmeste
pårørende vil stadig kunne besøge den ældre i selve boligen, ligesom den ældre vil kunne modtage
besøg i boligen i kritiske situationer. Besøg i andre
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”Sundhedsvæsenets logik er ikke automatisk en logik for
alle. Den øgede specialisering på sygehusene har nok
øget kvaliteten i en given behandling, men den har
mindsket sammenhængen og gennemskueligheden for
nogle af de ældre borgere, der skal navigere mellem
afdelinger og ambulatorier…”
Anne Dorthe Prisak, formand for SUFO

Svækkede ældre skal opspores, så de
kan hjælpes gennem sundhedsvæsenet
Af Anne Dorthe Prisak
Formand for SUFO – Landsforening for Sundhedsfremmende og Forebyggende
hjemmebesøg og forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune. Indlægget har tidligere været bragt på Altinget.dk

Kan alder i sig selv være årsag til
ulighed i mødet med sundhedsvæsenet?
I nogle tilfælde er svaret desværre ja!
Som forebyggelseskonsulenter
varetager vi de lovpligtige tilbud
om forebyggende hjemmebesøg,
hvor vi besøger borgere i forskellige aldersgrupper og i forskellige
livssituationer jævnfør servicelovens § 79a.
Vi kommer rundt i alle kroge af
samfundet, hvor borgeren takker
ja til et besøg. Vi kommer oftest i
hjem, hvor borgeren enten slet
ikke har eller har meget lidt kontakt med kommunen.

Det er ældre borgere, der langt
hen ad vejen klarer sig selv, men
hvor vi oplever, at nogle kommer
til kort, når det kommer til forståelse for og brug af sundhedsvæsenet

Komplekst system forvirrer
Sundhedsvæsenets logik er ikke
automatisk en logik for alle. Den
øgede specialisering på sygehusene har nok øget kvaliteten i en
given behandling, men den har
mindsket sammenhængen og
gennemskueligheden for nogle af
de ældre borgere, der skal navigere mellem afdelinger og ambulatorier for hjerte, gigt, diabetes,
KOL...
Og så er der lige synet og hørelsen, der også kræver tjek og
”behandling”. Vi har eksempler
på borgere, der ikke går til egen
læge af frygt for at blive sendt
videre til udredning, fordi de i forvejen er i forløb på øjenklinik i
København, på klinik for knogleskørhed i Hvidovre, på klinik for
hudsygdomme i Gentofte – og i
”hjerteforløb” på Frederiksberg.

for, at de er forvirrede over informationerne vedrørende deres
udredninger, kontroller og behandlinger. De orker ikke at sætte sig ind i det.
Dertil kommer helt lavpraktiske
problemer som transport til og fra
et sygehus eller lægebesøg, der
for nogle også kan være uoverskueligt. Nogle får hjælp af pårørende, der tager fri fra arbejde for
at køre og følge deres far/mor til
”sundhedsvæsenet”. Andre har
ikke den mulighed.
Hvis de ikke kan benytte offentlig
transport, er der kørselsordninger, der i sig selv er en jungle at
finde ud af. Patientbefordring,
flextrafik, kørselsbevilling….
”hvordan og hvornår kan jeg bruge hvad?”. Er borgeren ikke
”digital bruger”, bliver det yderligere kompliceret.

Vi hører ofte borgere give udtryk

8
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Aftagende sundhedskompetencer
Et vigtigt begreb i forhold til at
sikre mere lighed i mødet med
sundhedsvæsenet er sundhedskompetence.
WHO definerer sundhedskompetence som ”de kognitive og sociale kompetencer, der bestemmer
motivation og den enkeltes mulighed for at få adgang til, forstå
og bruge oplysninger på en måde, der kan fremme og opretholde et godt helbred”.
Sundhedskompetence kan erhverves og udvikles gennem livet, men den kan også aftage
gennem livet. Så er det, at informationer, forløb, kørsel, træning
og så videre bliver uoverskueligt,
og derfor ikke er reelle tilbud for
borgeren længere.

Med det forebyggende hjemmebesøg har forebyggelseskonsu-

lenterne - og dermed kommunerne - en unik mulighed for at opspore faldende eller manglende
sundhedskompetencer hos ældre
borgere – ligesom vi omvendt
kan bidrage til at vedligeholde
eller øge borgernes sundhedskompetence.
Det er en stor del af vores arbejde at rådgive og vejlede borgere,
og ikke sjældent agerer vi
”oversættere” af systemet, både i
forhold til det primære og til det
sekundære sundhedsvæsen. Vi
kan guide, motivere og formidle
kontakt til relevante hjælpemuligheder for den enkelte – og
på den enkeltes præmisser.
Tre anbefalinger
Fra vores perspektiv kan der
med små greb justeres markant,
så alder ikke i sig selv er årsag til
ulighed i mødet med sundhedsvæsenet.
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Hermed tre anbefalinger:
 Prioritér forebyggelseskonsu-

lenternes arbejde, for eksempel i de nye mere målrettede
forebyggende hjemmebesøg
med fokus på særlige risikogrupper – her kan en lille indsats virkelig batte.
 Gør ”hjælp til overblik over

sygdomsforløb” til en del af
ydelseskataloget i kommunen.
På den måde vil flere personalegrupper få mulighed for at
hjælpe og sikre tilbud til borgerne.
 Gør kørselsordninger mindre

bureaukratiske at opnå og mere fleksible at bruge.
Der er muligheder – og vi er klar
til at gribe dem.
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De ældste hjemmehjælpsmodtagere er hyppige gæster på
sygehusene
Analyse fra Momentum viser, at 73 procent af
de +80-årige borgere, der i 2018 enten boede i
plejebolig eller modtog sygepleje, hjemmehjælp, rehabilitering, genoptræning eller forebyggende hjemmebesøg også havde mindst én
indlæggelse eller et ambulant besøg på et sygehus.
Det understreger, at mængden af fælles ældre
patienter mellem kommuner og regioner er så
stor, at der er behov for et stærkt samarbejde
om særligt den gruppe.

Færre ældre bor
i pleje- og ældreboliger
Selvom antallet af ældre på +75 år er steget
med 34 procent siden 2010, er antallet ældre i
denne aldersgruppe, der bor i pleje- og ældreboliger faldet med ni procent. Det viser nye tal
fra Dannmarks Statistik.
Samtidig med at andelen af ældre i ældre- og
plejeboliger er faldet, er antallet af ældre, der
er visiteret til at modtage hjemmehjælp, også
faldet. I 2010 modtog 120.300 personer på 75
år og derover hjemmehjælp mod 100.000 i
2019.
Udviklingen i andelen af ældre i pleje- og ældreboliger samt modtagere af hjemmehjælp
kan ifølge Danmarks Statistik hænge sammen
med, at mange kommuner forsøger at holde
ældre længere tid i eget hjem og bestræber
sig på at gøre ældre mere selvhjulpne.

Siden 2010 er antallet af pleje- og ældreboliger samlet set faldet fra 82.100 til 78.900 i
2020, hvilket svarer til et fald på 4 procent.
Plejeboliger, som nu udgør mere end halvdelen af alle pleje- og ældreboliger, er steget
med 13 procent i perioden.

Læs mere

Behov for tusindvis
flere sosu-hjælpere
En ny Momentum-analyse viser, at der i
2045 vil være brug for omkring 145.000 sosu
-hjælpere og -assistenter, hvis man skal
matche antallet af +80-årige, som forventes
at stige til 561.000 fra 272.000 i dag.
Det svarer til, at der skal uddannes omkring
3.000 ekstra sosu’er hvert år, hvis man alene skal løse udfordringen med flere uddannede, når man har taget højde for både
sund aldring, og at tilbagetrækningsreformen
får flere til at udskyde pensionsalderen.

Læs mere

Plejeboliger afløser på sigt plejehjemsboliger
og beskyttede boliger, som er under udfasning, og nu tilsammen udgør under 5 procent
af alle pleje- og ældreboliger. Antallet af friplejeboliger er i fortsat vækst og er steget næsten
200 pct. siden 2010, men udgør med 1.600
boliger kun 2 procent af alle pleje- og ældreboliger.
Kilde Danmarks Statistik. Læs mere her
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// Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd
Der afholdes valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd i foråret 2021. Hver valgkreds vælger ét bestyrelsesmedlem samt to stedfortrædere. Bestyrelsens valgperiode er to år. Bestyrelsen træder i
funktion umiddelbart efter repræsentantskabsmødet den 10. maj 2021.

Valg
Valg til bestyrelsen foregår som decentrale valg i Danske Ældreråds 10 valgkredse. Valg afholdes fra
klokken 14.45 – 15.30 i forbindelse med formands- og næstformandsmøder i Danske Ældreråd.
Valg afholdes således i 2021:
Valgkreds 1 i Nordjylland

Torsdag den 4. marts

Hotel Søparken, Aabybro

Valgkreds 2 og 3 i Midtjylland

Mandag den 22. februar

Tinghallen, Viborg

Valgkreds 4 og 5 i Syddanmark

Onsdag den 24. februar

Fuglsangcentret, Fredericia

Valgkreds 6 og 7 på Sjælland

Torsdag den 25. februar

Theilgaard Den Hvide by, Køge

Valgkreds 8, 9 og 10 i Hovedstaden

Onsdag den 3. marts

Hotel Lautrup Park, Ballerup

Rådet afholder udgifter til transport til valgstedet.
Bestyrelsen har efter vedtægtens § 9, stk. 8, besluttet, at valg afvikles og ledes af en valgstyrer, der er
udpeget af bestyrelsen. Valgstyreren udpeges af og blandt formandskab og sekretariat. Danske Ældreråds formandskab er valgansvarlig. Sekretariatet varetager praktiske forhold vedrørende valget.
Valg til bestyrelsen sker efter § 6 og § 9 i vedtægten for Danske Ældreråd.

Anmeldelse af kandidater
Kandidater indstilles af et eller flere råd i egen valgkredse blandt valgkredsens medlemmer.
Hvert råd kan højst indstille to kandidater, én kandidat til bestyrelsen og én kandidat til stedfortræder.
Kandidater indstilles af rådet med navn og mailadresse, samt om der kandideres til bestyrelse eller
stedfortræder eller begge poster.
Kandidaten udfylder selv max.10 linjers begrundelse for at stille op til Danske Ældreråds bestyrelse,
samt vedhæfter foto.
Bestyrelsesmedlemmer der genopstiller, indstilles på samme måde som øvrige kandidater.
Kandidatanmeldelser skal være sekretariatet i hænde som følger:
 21. januar 2021 kl. 12.00: Valgkreds 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Midtjylland, Syddanmark og Sjælland).
 28. januar 2021 kl. 12.00: Valgkreds 1, 8, 9, 10 (Nordjylland og Hovedstaden).
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Tidsplan:
 Sekretariatet udsender information om valgmøde med specifikke informationer vedrørende valget,

herunder tid og sted for valg til bestyrelse, forretningsorden for valg til bestyrelse, fuldmagt til stemmeafgivelse, præsentation af opstillede kandidater m.m. til ældrerådene som følger:
22. januar 2021: til valgkreds 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Midtjylland, Syddanmark og Sjælland)
29. januar 2021: til valgkreds 1, 8, 9, 10 (Nordjylland og Hovedstaden)
 22. februar – 4. marts 2021: Valgene afvikles i 10 valgkredse.
 9. marts 2021: Valgets resultat offentliggøres til alle medlemmer.
 Information vedrørende valg af formand for Danske Ældreråd sker i forbindelse med indkaldelse til

repræsentantskabsmødet i 2021.

Bilag kan hentes på Danske Ældreråds hjemmeside:
Skema til anmeldelse af kandidater til bestyrelse og/eller stedfortræder.
Danske Ældreråds 10 valgkredse, med oversigt over antal stemmeberettigede i det enkelte ældreråd.
Oversigten er opgjort pr. november 2020 og opdateres, hvis der primo 2021 sker ændringer.
Danske Ældreråds vedtægt.
Forretningsorden for valg til bestyrelse i Danske Ældreråd i 2021.
Yderligere information
Seniorkonsulent Marianne Lundsgaard varetager valgforberedelsen, og kan kontaktes på
mail: ml@danske-aeldreraad.dk eller telefon: 20 49 93 19 / 38 77 01 65.
Ovenstående er sendt per mail til alle ældre/seniorrådsformænd 18. november 2020.
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// Webinarer for ældrerådsmedlemmer

Webinarer for ældrerådsmedlemmer
Danske Ældreråd inviterer torsdag den 10. december 2020 til et webinar med fokus på ældre menneskers risiko for ensomhed. Webinaret er er startskuddet på en webinarrække af tre udbudt af
Danske Ældreråd.
Cirka en tredjedel af de ældste føler sig ensomme. Det skyldes ofte sociale tab – af partner, søskende og
venner. Også sygdom og svækkelse, for eksempel nedsat mobilitet, hørelse og demenssygdom, kan forårsage, at en del af ens glæder forsvinder ud af livet. Nogle ældre har desuden kæmpet med ensomhed
gennem det meste deres liv.
Men hvad ved vi om ensomhed i Danmark, hvilken betydning har det i vores liv og samfund? Og Hvilke
veje kan vise ud af ensomhed og hen imod nærhed og relationer? Det er spørgsmål, som dette webinar
giver svar på.
Oplægsholder er Christine Swane, direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn.
Målgruppen for webinaret er medlemmer af ældreråd, men andre interesserede er velkomne.
Pris for medlemmer af ældre-/seniorråd: kr. 250
Pris for øvrige: kr. 350
Webinaret starter torsdag den 10. december 2020, kl. 11.00 og varer
cirka 50 minutter.
Alle kan deltage i webinaret - det kræver blot en pc, tablet eller smartphone med forbindelse til internettet.

En webinarrække á tre
Dette webinar er startskuddet
på en webinarrække af tre udbudt af Danske Ældreråd.
Webinarerne udgør et supplement til Danske Ældreråds normale aktiviteter i en corona-tid.
Ældrerådene vil få tilsendt mere information om de kommende webinarer.

Klik her for mere information og tilmelding.
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// Arrangementer

Arrangementskalender
Webinar den 10. december 2020
Formands- og næstformandsmød den 22. februar 2021
Tinghallen, Viborg
Formands- og næstformandsmød den 24. februar 2021
Fuglsangcentret, Fredericia
Formands- og næstformandsmød den 25. februar 2021
Theilgaard Den hvide by, Køge

Formands- og næstformandsmød den 3. marts 2021
Hotel Lautrup Park, Ballerup
Formands- og næstformandsmød den 4. marts 2021
Hotel Søparken, Aabybro
Repræsentantskabsmøde den 10. maj 2021
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