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Finanslovsaftalen er endelig 

kommet på plads. Danske Æld-

reråd hæfter sig ved, at der er 

afsat penge til flere initiativer, 

der skal forbedre kvaliteten på 

ældreområdet. 

Det er blandt andet godt, at der 

afsættes penge til at ansætte 

1.000 flere sosu’er i ældreplejen, 

og at det foregår efter en model, 

hvor kommunerne får finansieret 

en ekstra ansat i ældreplejen 

per ufaglært ansat i ældreplejen, 

der sendes i efteruddannelse. 

Hermed får man flere hænder 

og forhåbentlig opkvalificeret de 

19 procent af de ansatte på so-

cial- og sundhedsområdet, der 

ifølge tal fra Kommunernes og 

Regionernes Løndatakontor, 

ikke er uddannet. 

Det er også godt, at der afsæt-

tes penge til sociale aktiviteter 

for svækkede ældre, og til at vi-

dereføre Nationalt videnscenter 

for værdig ældrepleje.  

Desuden er det positivt, at der i 

økonomiaftalen med kommuner-

ne tidligere på året, blev afsat 

ekstra 1,5 milliarder kroner til, at 

velfærden kan følge den demo-

grafiske udvikling.  

Alle forbedringer som Danske 

Ældreråd har udtrykt sin tilfreds 

med. 

Serviceforringelser stopper 

Men det betyder også, at vi for-

venter, at der ikke fortages yder-

ligere serviceforringelser på 

ældreområdet i kommunerne i 

2021. Det var desværre det bil-

lede, man så i forlængelse af 

sidste års økonomiaftale, hvor 

flere end en fjerdel af kommu-

nerne budgetterede med færre 

udgifter til ældreområdet i 2020 

sammenlignet med 2019.  

Nu har kommunerne så fået 

ekstra midler til velfærd i 2021, 

og der ligger en vigtig opgaver 

for kommuner og ældreråd i at 

arbejde for, at pengene kommer 

ældre til gavn. I Danske Ældre-

råd forventer vi, at flere ældre 

kommer til at mærke et løft i 

2021.  

Ældretopmødet omsættes i 

konkrete initiativer 

Det er også et af Danske Ældre-

råds nytårsønsker, at der kom-

mer konkrete politiske initiativer 

ud af ældretopmødet.  

Danske Ældreråd har blandt an-

det anbefalet, at det lovgivnings-

mæssige og økonomiske funda-

ment under ældreområdet bliver 

styrket. Og at der laves nationa-

le anbefalinger om brug af de-

mografimodeller på ældreområ-

det og stilles nationale krav til de 

kommunale tilsyn på ældreom-

rådet. Det vil vi gerne se konkre-

te initiativer på i det nye år. 

Høj valgdeltagelse 

ved ældrerådsvalg 

Når Danske Ældreråd kigger ind 

i det nye år, ser vi også frem til 

de cirka 85 ældrerådsvalg, der 

afholdes i 2021. De fleste af æl-

drerådsvalgene afholdes i for-

bindelse med kommunalvalget 

den 16. november, og Danske 

Ældreråd og ældreråd rundt i 

landet får et travlt år med at ska-

be interesse for valget og debat 

om de ældrepolitiske emner, der 

er på dagsordenen i kommuner-

ne. Vi tror, at 2021 bliver et år, 

hvor endnu flere ældre borgere 

bakker op om lokaldemokratiet 

og sætter deres kryds ved æl-

drerådsvalget. 

Hverdagen vender tilbage 

Vi ser også frem til, at de første 

vacciner mod covid-19 bliver 

givet. Alt for mange ældre har 

enten ufrivilligt eller frivilligt levet 

i isolation. Heldigvis ser det ud til 

at lysne. Selvom året desværre 

slutter med høje smittetal, er der 

også udsigt til, at vaccinationen 

af befolkningen mod covid-19 

snart begynder. Og ifølge myn-

dighedernes vaccinationsplan, 

står de ældste borgere forrest.  

Vi håber og tror, at hverdagen 

som vi kender den gradvist ven-

der tilbage i 2021. 

Danske Ældreråd sender de 

bedste hilsner til alle ældreråds- 

og seniorrådsmedlemmer i håb 

om en glædelig jul og et godt 

nytår 2021. 

Mogens Rasmussen 

formand 

 

Det forventer Danske Ældreråd  
sig af 2021 
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//  // Finanslovsaftale 

Regeringen og dens støttepartier 

har indgået en finanslovsaftale 

for 2021, hvor der trods corona, 

er blevet plads til nye initiativer, 

der vil komme ældreområdet til 

gavn. 

– Set i lyset af, at vi befinder os 

midt i en økonomisk krise, finder 

vi det positivt, at der er afsat mid-

ler, der kan give ældreområdet et 

mindre løft, og at regeringen med 

økonomiaftalen med kommuner-

ne tidligere på året afsatte midler 

til at følge med den demografiske 

udvikling, siger Mogens Rasmus-

sen, formand, Danske Ældreråd. 

1.000 flere sosu’er 

Han hæfter sig blandt andet ved, 

at der de næste fire år samlet set 

afsættes 1,9 milliarder kroner til 

højere faglighed og 1.000 flere 

ansatte i ældreplejen. Et initiativ, 

der skal ses i sammenhæng 

med, at der indføres en ret til 

med forhøjede dagpenge at ud-

danne sig til sosu-assistent. 

– Vi finder det positivt, at der af-

sættes midler, så kommunerne 

kan ansætte flere varme hænder. 

Det bliver selvfølgelig en udfor-

dring at finde de 1.000 ekstra 

medarbejdere, men vi tror på, at 

retten til uddanne sig til sosu-

assistent med forhøjede dagpen-

ge, vil bane vejen for, at mange 

ufaglærte, der allerede arbejder i 

ældreplejen, vil videreuddanne 

sig, fortæller Mogens Rasmus-

sen. 

Midlerne til flere ansatte i ældre-

plejen udmøntes via en ansøg-

ningspulje, som giver kommuner-

ne adgang til finansiering svaren-

de til én yderligere varig ansæt-

telse i ældreplejen per ufaglært 

ansat i ældreplejen i kommunen, 

der sendes i uddannelse. I 2021 

afsættes 425 millioner kroner, 

450 millioner kroner årligt i 2022-

2023 og 500 millioner kroner år-

ligt fra 2024. 

- Det er rigtigt godt, at regeringen 

og støttepartierne gør det muligt 

for de mange ufaglærte, der ar-

bejder i ældrepleje, at videreud-

danne sig uden at skulle gå mar-

kant ned i indkomst, siger Mo-

gens Rasmussen. 

Flere penge til oplevelser 

Danske Ældreråd ser desuden 

positivt på, at der næste år af-

sættes 250 millioner kroner til at 

støtte oplevelsesindustrien gen-

nem aktiviteter på social- og æld-

reområdet. 

- Alt for mange svækkede ældre 

har været og er stadig i ufrivillig 

eller frivillig isolation under coro-

na-krisen. Derfor er vi glade for, 

at der gøres en ekstra indsats for 

at give dem oplevelser, der kan 

mindske oplevelsen af ensom-

hed, lyder det fra Mogens Ras-

mussen. 

Et lille skridt 

Selvom Danske Ældreråd i lyset 

af corona-krisen generelt ser po-

sitivt på finanslovsaftalen for 

2021, er det ifølge Mogens Ras-

mussen vigtigt at være opmærk-

som på, at aftalen kun er et lille 

skridt i forhold til at løse de udfor-

dringer, ældreområdet står over-

for. 

– Vi kigger ind i en fremtid, hvor 

antallet ældre med behov for ple-

je de næste år vil vokse kraftigt. 

Og hvor manglen på uddannet 

plejepersonale ligeledes vil vok-

se. Derfor vil der de næste år bli-

ve hårdt brug for flere initiativer, 

der kan give ældreområdet et 

løft. 

Meget godt for ældre  

i finanslovsaftalen 

Der er flere gode initiativer på ældreområdet i årets finanslovs-

aftale. Der afsættes penge til 1.000 flere ansatte i ældreplejen, 

det bliver mere attraktivt at uddanne sig til sosu-assistent, og 

der afsættes midler til aktiviteter målrettet blandt andre ældre, 

der oplever isolation og ensomhed.  

 

 

”Vi kigger ind i en fremtid, hvor antallet ældre med behov 

for pleje de næste år vil vokse kraftigt. Og hvor manglen 

på uddannet plejepersonale ligeledes vil vokse. Derfor vil 

der de næste år blive hårdt brug for flere initiativer, der kan 

give ældreområdet et løft.” 

Mogens Rasmussen 

formand, Danske Ældreråd 
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//  // Finanslovsaftale 

Danske Ældreråd hilser disse initiativer velkomne i finansloven 

 Der afsættes 425 millioner kroner i 2021, 450 millioner kroner årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. 

årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen for at give bedre vilkår for 

ældre. 

 Ret til med forhøjede dagpenge at uddanne sig til sosu-assistent. 

 80 millioner kroner årligt fra 2021-2024 til et ekstraordinært løft af taxametertilskuddene til hoved-

forløbene på social- og sundhedsuddannelserne, det vil sige både social- og sundhedsassistent og 

social- og sundhedshjælper. 

 250 millioner kroner i 2021 til at støtte oplevelsesindustrien gennem aktiviteter på social- og ældre-

området. Midlerne forankres i kommunerne, så støtten kommer bredt ud til gavn for borgere, lokale 

tilbud og virksomheder. 

 22 millioner kroner årligt i perioden 2022-2023 til at videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje. 

Videnscenter for værdig ældrepleje understøtter kommunerne i at skabe mere værdighed i ældre-

plejen ved at tilbyde forskellige udviklingsforløb, rådgivning, formidling af viden med videre. 

Læs finanslovsaftalen for 2021 her 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/december/finanslovsaftalen-for-2021-bringer-danmark-tryggere-igennem-coronakrisen/
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//  //  Udhuling af ældreområdet  

Sådan lyder det fra professor Jes 

Søgaards konklusion i et indlæg 

på sundhedsmonitor.dk, hvor 

han præsenterer nogle nøgletal 

for økonomi og ressourcer for 

ældreplejen.  

Den helt store udfordring er, at 

andelen af ældre danskere med 

et plejebehov vokser. 

I dag er der 516.619 ældre over 

75 år, hvilket er 33 procent flere 

end for 10 år siden, og 273.685 

ældre over 80 år, hvilket er 20 

procent flere end for 10 år siden. 

Ifølge Danmarks Statistik vil an-

tallet af ældre over 75 år i løbet 

af de næste 10 år vokse med 36 

procent, og antallet af ældre over 

80 år vil vokse med 58 procent. 

Samtidig vokser finansieringen 

ikke i samme takt som antallet af 

ældre. Jes Søgaard konkluderer, 

at i det seneste årti, er antallet af 

medarbejdere per ældre faldet 

med knap en tredjedel, og bevil-

linger per ældre er faldet med 

omkring 15 procent. For eksem-

pel var der i 2009 186,5 fuldtids-

medarbejdere per 1.000 ældre 

over 75 år. Mens der i 2020 er 

127,5 fuldtidsmedarbejder per 

1.000 ældre.  

Udfordringerne bliver ikke mindre 

af, at der er stor mangel på ud-

dannet plejepersonale, og at fle-

re penge i sig selv derfor ikke 

løser rekrutteringsproblemerne.  

Den største økonomiske udfor-

dring i de kommende år, er at få 

uddannet nok plejepersonale, 

lyder det fra Jes Søgaard. Og 

han anbefaler, at dette sammen-

kobles med bedre ledelse – ek-

sempelvis ved at etablere en 

overbygning på sosu-

uddannelserne, så sosuer i høje-

re grad kan lede i den kommuna-

le plejesektor og dermed sig 

selv. 

Læs indlægget ”Så meget er be-

villingerne til ældreplejen blevet 

udhulet det seneste årti”. 

 

Pressede kommuner 

Også KLs analytiske nyhedsbrev 

Momentum har for nylig beskre-

vet udfordringerne på ældreom-

rådet.  

I en ny kortlægning på baggrund 

af Danmarks Statistiks befolk-

ningsfremskrivning konstaterer 

Momentum, at man i hver sjette 

kommune allerede om 10 år vil 

stå med en befolkning, hvor 

mindst 10 procent er over 80 år. 

I 2030 vil antallet af plus 80-årige 

være steget så meget, at de i 17 

kommuner vil udgøre mellem 10 

og 17 procent af den samlede 

befolkning.  Det svarer til, at de 

plus 80-årige i 2030 vil udgøre 

7,2 procent af den samlede dan-

ske befolkning. En markant stig-

ning fra i dag, hvor de plus 80-

årige udgør 4,7 procent af befolk-

ningen.  

Momentums kortlægning viser 

også, at det ikke kun er ø-

kommunerne, der har udsigt til 

meget høje andele af 80+-årige 

borgere, da også større kommu-

ner, som Hørsholm, Odsherred, 

Lolland, Gribskov, Lemvig, Born-

holm, Struer, Frederikshavn, Vor-

dingborg, Halsnæs, Morsø og 

Kerteminde kan se frem til, at 

minimum hver 10. borger er over 

80 år i 2030. 

Selvom der er kommet markant flere ældre med behov for pleje det seneste årti, har hverken bevil-

lingerne eller medarbejderne set en tilsvarende vækst. Desuden tyder alt på, at væksten i antal æl-

dre de næste ti år vil accelerere.  

De sidste ti år har hverken bevillinger  
eller medarbejdere fulgt med  
antallet af ældre  

https://politikensundhed.dk/debat/art8003115/S%C3%A5-meget-er-bevillingerne-til-%C3%A6ldreplejen-blevet-udhulet-det-seneste-%C3%A5rti
https://politikensundhed.dk/debat/art8003115/S%C3%A5-meget-er-bevillingerne-til-%C3%A6ldreplejen-blevet-udhulet-det-seneste-%C3%A5rti
https://politikensundhed.dk/debat/art8003115/S%C3%A5-meget-er-bevillingerne-til-%C3%A6ldreplejen-blevet-udhulet-det-seneste-%C3%A5rti
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//  //  Udhuling af ældreområdet  

Danske Ældreråd mener 

De to undersøgelser viser, at der efter flere år, hvor pengene og antallet af medarbejdere ikke er fulgt 

med stigningen i antallet af ældre, er et stort efterslæb, som skal rettes op. 

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 ældre-

området set i forhold til antallet af ældre borgere, og vi anbefaler, at der udarbejdes nationale anbefa-

linger til kommunerne om brug af demografimodeller i budgetlægningen på ældreområdet. 

Demografimodellerne er helt afgørende for at kunne beregne de forventede økonomiske konsekven-

ser af den demografiske udvikling og dermed synliggøre, hvilke budgetreguleringer der skal til for at 

fastholde et uændret serviceniveau, når antallet af ældre borgere ændre sig. 

Det presser kommunerne for an-

delen, der får hjemmepleje eller 

anden hjælp fra kommunerne, er 

høj blandt borgere over 80 år. En 

tidligere Momentum-undersøgelse 

viser således, at 70 procent af de 

plus 80-årige modtager en kom-

munal indsats som eksempelvis 

hjemmesygepleje, hjemmehjælp, 

genoptræning eller bor i plejebo-

lig.  

Formand for KL Jacob Bunds-

gaard siger til Momentum: 

- Der er et helt klart behov for, at 

vi har de ressourcer, vi skal bruge 

til ikke bare at følge med udviklin-

gen i befolkningen, men også give 

et reelt løft af kvaliteten. Tiden er 

kommet til, at de nationale politi-

kere handler på, at vi står i en me-

get presset situation, hvor det er 

meget svært at rekruttere de hæn-

der, vi skal bruge. Man har snak-

ket om det, men det har ikke rig-

tigt resulteret i permanente løsnin-

ger for ældreområdet. Det er der 

behov for, at Christiansborg tager 

hånd om nu.   

Læs kortlægningen ”Om 10 år vil 

hver 10. borger være over 80 år i 

hver sjette kommune”. 

https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2020/2020-20/om-kun-10-aar-vil-hver-10-borger-vaere-over-80-aar-i-hver-sjette-kommune/
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2020/2020-20/om-kun-10-aar-vil-hver-10-borger-vaere-over-80-aar-i-hver-sjette-kommune/
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2020/2020-20/om-kun-10-aar-vil-hver-10-borger-vaere-over-80-aar-i-hver-sjette-kommune/
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//  // Ensomhed 

Undersøgelsen, der er gennem-

ført af DEFACTUM på baggrund 

af befolkningsdata fra 2017, viser 

at mens otte procent af alle dan-

skere føler sig ensomme, er fore-

komsten af ensomhed blandt 65-

79-årige fire procent. Hermed er 

yngre ældre den aldersgruppe, 

der føler sig mindst ensomme i 

Danmark.  Til sammenligning fø-

ler 12 procent af de 16-29-årige 

sig ensomme. 

Som forklaring på den lave grad 

af ensomhed blandt yngre ældre 

peger undersøgelsen på, at en 

stor andel i denne aldersgruppe 

har et godt helbred og en tilvæ-

relse karakteriseret ved gode le-

veår med et højt aktivitets- og 

funktionsniveau, herunder bedre 

tid til at være sammen med fami-

lie og venner.  

Desuden har der over en længe-

re årrække været fokus på en-

somhed blandt ældre og derfor 

eksisterer forskelligartede initiati-

ver, der når ud til et stort antal 

ældre. Hertil bemærker undersø-

gelsen, at gruppen af yngre æl-

dre sammenlignet med andre 

aldersgrupper er karakteriseret 

ved en mindre andel med menta-

le helbredsproblemer. 

Ensomheden stiger markant 

ved de 80 

Risikoen for at føle sig ensom 

stiger imidlertid markant, når man 

runder de 80. Knap otte procent 

af de 80+-årige føler sig ensom-

me, og andelen er støt stigende 

jo ældre, man er. Den højeste 

forekomst af ensomhed finder 

man med blandt de plus 90-

årige, hvor 17 procent føler sig 

ensomme.  

Andelen af ensomme over 80 år 

er markant større blandt de, der 

ikke bor sammen med en partner 

(enkestand og fraskilte), end det 

er tilfældet for personer, der er 

gift eller samlevende. Endelig 

ses det, at de ældste ældre, der 

sjældnere end én gang om må-

neden har kontakt med familie, 

venner eller beboere i lokalområ-

det, langt højere grad føler sig 

ensomme end de, der hyppigere 

har kontakt. 

Blandt de ældste ældre, der er 

80 år eller derover, ses desuden 

en sammenhæng med ensom-

hed i nogle sygdomsgrupper, 

mens det ikke er tilfældet i andre 

grupper. Det er især personer 

med hjerneblødning, migræne, 

diskusprolaps og længerevaren-

de psykisk lidelse, der har en 

større sandsynlighed for at føle 

sig ensomme sammenlignet med 

ældre, der ikke har disse kroni-

ske sygdomme. Fælles for syg-

dommene er, at de kan medvirke 

til at vanskeliggøre sociale  

Forekomsten af ensomhed i 

Danmark er mindst blandt 

personer i alderen 65-79 år. 

Til gengæld stiger risikoen 

for ensomhed markant, når 

man har rundet de firs. Og 

den højeste forekomst af en-

somhed finder man blandt 

plus 90-årige. Det viser den 

første samlede undersøgelse 

af ensomhed i befolkningen.  

Undersøgelse: De yngste ældre er mindre 

ensomme end resten af befolkningen 

  Forekomst af ensomhed i procent Anslået antal personer der føler 
sig ensomme 

Alle (plus 16 år) 8,2 380.000 

16-29 år 12,3 125.000 

30-44 år 8,6 90.000 

45-64 år 7,3 110.000 

65-79 år 4,2 35.000 

Plus 80 år 7,9 20.000 
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aktiviteter og deltagelse, hvil-

ket kan være en af årsagerne 

til, at forekomsten af ensom-

hed er højere i disse syg-

domsgrupper. 

Problemet kan være endnu 

større 

Da alvorligt syge og svagelige 

i en del tilfælde ikke har delta-

get i spørgeskemaundersø-

gelsen, og der ses en sam-

menhæng mellem ensomhed 

og dårligt helbred, er der en 

risiko for underapportering af 

ensomhed hos især de æld-

ste ældre.  

Desuden er undersøgelsen 

gennemført før corona-

pandemien, hvor blandt an-

dre flere ældre mennesker 

gennemlever en længere pe-

riode med fysisk isolation og 

derfor kan være afskåret fra 

social kontakt og føle sig en-

somme.  

Derfor er forekomsten af en-

somhed muligvis større 

blandt de ældste ældre, på-

peger undersøgelsen.  

Analysen er baseret på data 

fra den seneste sundheds-

profilundersøgelse, hvor man 

for første gang har spurgt ind 

til ensomhed i fire ud af de 

fem regioner. Analysen er 

foretaget af DEFACTUM og 

udarbejdet med finansiel støt-

te fra Mary Fonden og Folke-

bevægelsen mod Ensomhed.  

Læs hele analysen på Mary 

Fondens hjemmeside 

Bestyrelsesvalg  
Der afholdes valg til bestyrelsen i Danske 

Ældreråd i foråret 2021.  

Hver valgkreds vælger ét bestyrelses-

medlem samt to stedfortrædere. Besty-

relsens valgperiode er to år.  

Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart 

efter repræsentantskabsmødet den 10. 

maj 2021.  

Læs mere på Danske Ældreråds hjem-

meside 

Ensomhed under corona 

Meget tyder på, at andelen af en-

somme under corona-pandemien 

er steget kraftigt. Forskere fra Insti-

tut for Folkesundhedsvidenskab 

ved Københavns Universitet un-

dersøger, hvordan coronakrisen 

opleves og håndteres i Danmark. 

I deres seneste opgørelse fra maj 

2020, angiver 8,7 procent af de 

adspurgte 65-79-årige, at de føler 

sig ensomme. Det er mere end en 

fordobling sammenlignet med DE-

FACTUM-undersøgelsen. I opgø-

relsen fra Københavns Universitet 

er ingen over 80 år blevet spurgt. 

Men der er stor sandsynlighed for, 

at andelen af ensomme i denne 

gruppe er vokset endnu mere, da 

netop de ældste ældre har været 

særligt påvirket af både frivillig og 

ufrivillig isolation.  

Læs mere her  

https://www.maryfonden.dk/da/ensomhed_i_danmark
https://www.maryfonden.dk/da/ensomhed_i_danmark
https://danske-aeldreraad.dk/valg-til-bestyrelsen-i-danske-aeldreraad-2/
https://danske-aeldreraad.dk/valg-til-bestyrelsen-i-danske-aeldreraad-2/
https://coronaminds.ku.dk/resultater/de-unge-foeler-sig-ensomme-under-krisen/
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// Kort nyt 

Evaluering af rehabilitering for de 

svageste ældre 

12 kommuner har arbejdet med midler fra puljen 

til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste 

ældre. 

En central læring fra evalueringen af puljen Styr-

ket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre 

er, at selv de mest svækkede ældre, der modta-

ger hjemmepleje eller bor i plejebolig, kan have 

gavn et rehabiliteringsforløb.  

De fleste af de hjemmeboende borgere i mål-

gruppen fortsætter med at modtage hjemmepleje 

efter rehabiliteringsforløbet, men oplever signifi-

kante positive forbedringer i deres trivsel og funk-

tionsevne og kan have et mindre behov for hjem-

mepleje efterfølgende.  

Kommunernes erfaringer med rehabilitering mål-

rettet borgere på plejecentre er ligeledes positi-

ve, om end resultaterne ikke er signifikante på 

grund af den begrænsede deltagergruppe. 

Læs evalueringen her 

Oversigt over plejehjem med  
besøgsrestriktioner 

 

På Styrelsens for Patientsikkerheds hjem-

meside kan man finde en liste over alle aktu-

elle forbud og besøgsrestriktioner på pleje-

hjem.  

Listen kan findes her 

Flere kommuner har taget vel-

færdsteknologi i brug  

under corona 

Corona-pandemien har betydet, at landets 

kommuner i højere grad har gjort brug af vel-

færdsteknologi, end de før har gjort. Det viser 

en ny undersøgelse fra Teknologisk Institut, 

CareNet og Danish.Care – branchen for hjæl-

pemidler og velfærdsteknologi. 

Ifølge undersøgelsen oplever mere end 50 

procent af kommunerne, at der under corona 

er blevet taget ny velfærdsteknologi og hjæl-

pemidler i brug.  

Det er blandt andet velfærdsteknologier som 

videokonsultationer, digitale genoptrænings-

programmer og sensorer i bleer og senge, der 

er blevet mere udbredt under corona-

pandemien.  

Læs mere her 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Evaluering-af-puljen-til-styrket-rehabiliteringsindsats-for-de-svageste-aeldre
https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/besoegsrestriktioner
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/covid-19-har-givet-mere-velfaerdsteknologi?publisherId=1732641&releaseId=13605967
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//  //  Webinar  

Kurt Houlberg indleder med en rammesætning af den kommunale budgetlægning på ældreområdet. Du 

får viden om budgetprocessens forskellige faser og lokale aktørers mulighed for at opnå indflydelse. 

Herefter ser Kurt Houlberg på udviklingen i de kommunale udgifter på ældreområdet over tid og på tværs 

af kommuner, ligesom han giver et bud på de vigtigste nøgletal på området.  

Camilla T. Dalsgaard stiller i sit oplæg skarpt på kommunernes brug af demografimodeller og nogle af de 

centrale overvejelser i den forbindelse. 

Camilla T. Dalsgaard står bag en ny undersøgelse fra Vive, der kortlægger kommunernes brug af demo-

grafimodeller i budgetlægningen på ældreområdet. Og hun vil gå nærmere ind i spørgsmål som hvor ud-

bredt er demografimodellerne? Hvad indeholder demografimodellerne? Og hvordan indgår demografimo-

dellerne i budgetprocessen?  

Der er efter begges oplæg afsat tid til besvarelse af spørgsmål fra 

deltagerne. 

Praktisk information 

Webinaret henvender sig til medlemmer af ældreråd, der interes-

serer sig for den kommunale budgetlægning på ældreområdet og 

gerne vil have mere detaljeret viden om området. Andre interes-

serede er også velkomne. 

Pris for enkeltmedlemmer af ældre-/seniorråd: kr. 250 

Pris for gruppetilmelding af ét ældre-/seniorråd: kr. 900 

(NB! ved tilmelding skal alle deltageres kontaktoplysninger angi-

ves) 

Pris for øvrige: kr. 350 

Klik her for mere information og tilmelding 
 

Danske Ældreråd inviterer til webinar om kommunal budgetlægning og brug af demografimodeller 

på ældreområdet onsdag den 10. februar 2021 klokken 10.15 - 12.00. Oplægsholdere er professor 

Kurt Houlberg og projektchef Camilla T. Dalsgaard fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analy-

secenter for Velfærd. 

Webinar: Kommunal budgetlægning og brug 

af demografimodeller på ældreområdet 

En webinarrække á tre 

Dette webinar er det andet i en 

webinarrække af tre udbudt af 

Danske Ældreråd.  

Webinarerne udgør et alternativ 

til Danske Ældreråds normale 

aktiviteter i en corona-tid. Alle kan 

deltage i webinaret - det kræver 

blot en pc, tablet eller smartpho-

ne med forbindelse til internettet. 

Ældrerådene vil få tilsendt mere 

information om det sidste webinar 

på den anden side af nytår. 

https://www.tilmeld.dk/webinar-budgetlaegningdemografimodeller


12 

 

Nyhedsbrev 8 2020 

 
Jernbane Allé 54, 3. th. 
2720 Vanløse 
Tlf. 3877 0160 
info@danske-aeldreraad.dk 
www.danske-aeldreraad.dk 
 
 
Nyhedsbrevet er udgivet af  
DANSKE ÆLDRERÅD 
ISSN: 1903-0509 (online) 
Illustrationer: Pixabay og  
Danske Ældreråd 
 
 
Danske Ældreråd 
Formand Mogens Rasmussen 
Tlf. 2714 8090  
 
 
Ansvarshavende: 
Trine Toftgaard Lund 
 
 
Redaktion: 
Trine Toftgaard Lund 
Morten Larsen 
 
 
Sekretariatet: 
 
Trine Toftgaard Lund 
Sekretariatschef 
ttl@danske-aeldreraad.dk 
Tlf. 3877 0163 
 
 
Marianne Lundsgaard 
Seniorkonsulent 
ml@danske-aeldreraad.dk 
Tlf. 3877 0165 
 
 
Lise Sørensen 
Ældrepolitisk konsulent 
ls@danske-aeldreraad.dk 
Tlf. 3877 0168 
 
 
Morten Larsen 
Kommunikationskonsulent 
mol@danske-aeldreraad.dk    
Tlf. 3877 0162 
 
 
Maj-Britt Lempel 
Bogholder 
mbl@danske-aeldreraad.dk 
Tlf. 3877 0160 
 
 

// Arrangementer  

 

Arrangementskalender 

Webinar den 10. februar 2021 

Formands- og næstformandsmøde den 22. februar 2021 

Tinghallen, Viborg 

Formands- og næstformandsmøde den 24. februar 2021 

Fuglsangcentret, Fredericia 

Formands- og næstformandsmøde den 25. februar 2021 

Theilgaard Den hvide by, Køge 

Formands- og næstformandsmøde den 3. marts 2021 

Hotel Lautrup Park, Ballerup 

Formands- og næstformandsmøde den 4. marts 2021 

Hotel Søparken, Aabybro  

Repræsentantskabsmøde den 10. maj 2021 

Læs mere på Arrangementer – Danske Ældreråd (danske-

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

