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Jeg er stolt over at være en del 

af Danske Ældreråd. Ældreråde-

ne i de enkelte kommuner gør 

en forskel, og de problemstillin-

ger ældrerådene støder på, skal 

vi i Danske Ældreråd bære frem 

til både regering, politikere på 

Christiansborg og øvrige samar-

bejdspartnere. Erfaringen viser 

nemlig, at der bliver lyttet, når 

Danske Ældreråd kan referere 

direkte til, hvordan ældrerådene 

lokalt oplever problemerne. 

Min vision som ny formand i 

Danske Ældreråd er – både på 

lang og kort sigt – at de mærke-

sager, vi har vedtaget sammen, 

kommer ud at leve i kommuner-

ne og påvirker udviklingen natio-

nalt.  

Mærkesager 

Allerede på formands- og næ-

steformandsmøde efteråret 

2021 får vi mulighed for at drøfte 

mærkesagerne. Vi skal høre, 

hvordan ældreråd landet over 

arbejder med dem, vi skal inspi-

rere hinanden, og så skal vi 

drøfte, om der er behov for til-

pasninger.  

Vi skal også følge op på, at der i 

kommunerne bliver lavet gode 

strategier for boligområdet, så vi 

kan være på forkant med den 

udvikling, der kommer til at ske i 

forhold til stigningen i den ældre 

befolkning. Ligeledes skal vi væ-

re opmærksomme på, at der bli-

ver taget hensyn til demografire-

gulering i de enkelte kommuner. 

Vi skal være en god medspiller 

omkring en kommende sund-

hedsaftale og være opmærk-

somme på de nye sundheds-

klynger.  

Og så skal vi tage bestik af, at 

det ikke er det samme at være 

ældrerådsformand i Gentofte 

Kommune som i Lemvig Kom-

mune. Vi skal turde sætte ord på 

de forskelligheder, der er på 

tværs af kommunerne.  

Ældrerådsvalg 

Se bare på ældrerådsvalgene 

og de vidt forskellige demokrati-

ske vilkår, kommunerne tilbyder. 

I flere kommuner vil man have 

ældrebefolkningen til at være 

digitale frontløbere og stemme 

digitalt. I andre eksperimenterer 

man med et mix af valgformer 

eller anvender brevvalg.  

Det skal vi for forsat kæmpe for 

at få ændret. Både lokalt og via 

en lovændring. Og heldigvis ser 

det ud til, at være lidt lys for en-

den af tunnelen i forhold til at få 

ændret reglerne.  

Social- og ældreminister Astrid 

Krag kunne på vores netop af-

holdte repræsentantskabsmøde 

således fortælle, at hun ser nog-

le spændende perspektiver i 

Danske Ældreråds ønske om at 

kunne holde valg til ældreråd 

som fremmødevalg, og at hun 

sammen med indenrigs- og bo-

ligministeren er ved at kigge på 

Danske Ældreråds konkrete for-

slag om en lovændring.  

Det er selvfølgelig ikke sikkert, 

at der i sidste ende kommer en 

lovændring. Men man kigger på 

sagen på Christiansborg, og 

Danske Ældreråd presser fortsat 

på alle de steder, det giver me-

ning. 

Garanter for et godt ældreliv 

Det samme gør ældreråd landet 

over. For uanset bopæl skal in-

gen borger behandles hverken 

bedre eller ringere. Det gælder i 

forhold til ældrerådsvalg, det 

gælder i forhold til ældreplejen 

og en lang række andre områ-

der. Der skal selvfølgelig altid 

være plads til kommunale for-

skelle og måder at gøre tingene 

på. Men i alle kommuner skal 

der være en ældrepolitik, der 

bidrager til, at alle ældre kan få 

et godt liv.  

Det kan Danske Ældreråd og 

landets ældreråd være garanter 

for gennem vores ældrerådsar-

bejde, og fordi vi er en organisa-

tion samlet af folk, der brænder 

for at skabe de bedste vilkår for 

et godt senior- og ældreliv for 

alle borgere.  

Den mulighed skal vi gribe sam-

men. 

Inger Møller Nielsen 

formand 

 Vi skal sætte ord på 
forskellighederne  
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Danske Ældreråds repræsentantskab vedtager fælles udtalel-
se med en kraftig opfordring til alle kommuner om at udarbej-
de en strategi for boliger til ældre.  
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- Der er er behov for, at vi får lagt nogle 

gennemtænkte strategier på flere områ-

der. Ikke mindst på boligområdet, fore-

byggelsesområdet og på plejeområdet. 

Og så er der behov for, at alle kommuner 

lægger nogle budgetter, der er realistiske 

i forhold til den demografiske udvikling og 

ikke er for overoptimistiske i forhold til den 

forventede forbedrede sundhedstilstand 

blandt ældre borgere. Begrebet ”sund 

aldring” har ikke helt den effekt, der var 

stillet i udsigt. 

Inger Møller Nielsen, formand, Danske 

Ældreråd.  

Side 8 
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//  // Repræsentantskabet igen samlet 

Repræsentantskabet igen samlet  
Efter mere end et år, hvor corona havde gjort det umuligt at afholde repræsentantskabsmøde, kun-

ne Danske Ældreråd den 16. juni endelig igen slå dørene op. Næsten 200 ældrerådsmedlemmer fra 

hele landet var samlet i Odense Congress Center.  

På dagen blev der blandt andet 

budt velkommen til Danske Æl-

dreråds nye formand, Inger Møl-

ler Nielsen, vedtaget en kontin-

gentstigning samt en fælles ud-

talelse med en opfordring til, at 

alle kommuner udarbejder en 

ældreboligstrategi.  

Social- og ældreminister Astrid 

Krag indledte dagens program 

med at give sit og regeringens 

syn på, hvordan tilliden til ældre-

plejen kan blive genoprettet. 

Budskabet var, at forudsætnin-

gen for en tryg og værdig ældre-

pleje er økonomi, faglighed og 

frihed.  

Ministeren gav i forbindelse med 

et spørgsmål fra salen desuden 

udtryk for, at hun ser nogle 

spændende perspektiver i Dan-

ske Ældreråds ønske om at kun-

ne holde valg til ældreråd som 

fremmødevalg, og at hun sam-

men med indenrigs- og boligmi-

nisteren er ved at kigge på Dan-

ske Ældreråds konkrete forslag 

om en lovændring.  

Afgående formand Mogens Ras-

mussen kiggede i sin mundtlige 

beretning tilbage på en periode 

som i høj grad har været præget 

af corona, og hvor Danske Æld-

reråd blandt meget andet har 

været optaget af at fastholde og 

udvikle støtten til ældrerådene.  

Den mundtlige beretning kan 

læses her 

I den efterfølgende debat var 

der ros til Danske Ældreråd for 

arbejde med at opnå politisk op-

bakning til at ændre lovgivnin-

gen, så valg til ældreråd skal 

afholdes som fremmødevalg 

samme dato som valg til kom-

munalbestyrelsen. Der var sam-

tidig en opfordring til Danske 

Ældreråd om, at have mere fo-

kus på brugerbetaling i det nære 

sundhedsvæsen, særligt da der 

er en national sundhedsaftale på 

vej.  

Brugerbetaling blev også taget 

op under debatten om mærke-

sagerne. En taler foreslog, at det 

i mærkesagen om ”Et nært 

sundhedsvæsen med kvalitet og 

sammenhæng for borgerne” 

blev tilføjet, at flere opgaver og 

krav til kvaliteten i det nære 

sundhedsvæsen skal følges af 

den nødvendige finansiering ”og 

ske uden brugerbetaling for bor-

gerne”.  

Dagen blev rundet af med, at 

afgående formand Mogens Ras-

mussen takkende den afgående 

bestyrelse og inviterede den ny-

valgte på scenen. Den nyvalgte 

formand Inger Møller Nielsen 

takkede Mogens Rasmussen for 

hans store arbejde de foregåen-

de år.  

Læs mere om repræsentant-

skabsmødet i referatet, som kan 

hentes her 

https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2021/06/Mundtlig-beretning_2021_Mogens_Rasmussen.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2021/06/Mundtlig-beretning_2021_Mogens_Rasmussen.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2021/07/Referat-af-DAE-repraesentantskabsmoede-juni-2021-SAMLET.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2021/07/Referat-af-DAE-repraesentantskabsmoede-juni-2021-SAMLET.pdf
https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2021/07/Referat-af-DAE-repraesentantskabsmoede-juni-2021-SAMLET.pdf
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//  // Landets ældreråd vedtager fælles udtalelse 

Står det til de folkevalgte ældreråd, 

skal alle kommuner have en lang-

sigtet strategi for, hvordan de nød-

vendige boliger til ældre tilvejebrin-

ges.  

Det er nemlig i disse år, der skal 

planlægges, hvis boligudbuddet 

skal geares til en fremtid, hvor det 

forventes, at hver fjerde dansker er 

over 65 år i 2040. 

Alligevel er det mere end en fjerde-

del af landets ældreråd, der i en ny 

rundspørge fra Danske Ældreråd 

oplyser, at deres kommune ikke 

har en ældreboligstrategi eller -

politik. Det er ikke godt nok.  

Danske Ældreråds repræsentant-

skab kommer derfor med en kraftig 

opfordring til alle kommuner om at 

udarbejde en strategi for boliger til 

ældre.  

Strategien bør tage afsæt i en 

grundig analyse af det nuværende 

boligudbud, den demografiske ud-

vikling samt ikke mindst de ønsker, 

muligheder og behov, som kom-

munens ældre har i forhold til de-

res bolig. For kun på den måde 

kan det sikres, at vi i fremtiden ikke 

alene har det nødvendige antal 

boliger, men også de rigtige typer 

af boliger til ældre.  

Fremtidens boliger til ældre skal i 

langt højere grad, end det er tilfæl-

det i dag, tænkes ind i en forebyg-

gelsessammenhæng. Det skal ske 

med henblik på at fremme aktive 

og sunde ældreliv, forebygge en-

somhed og bidrage til ældres triv-

sel og tryghed.  

Derfor vil ældreråd landet over 

presse på for, at de kommunale 

boligstrategier har blik for at skabe 

et varieret og inkluderende udbud 

af boliger - herunder også billige 

boliger til ældre. Det kan være æl-

drevenlige boliger, bofællesskaber, 

plejeboliger, demensvenlige boli-

ger og andre boligtyper. Desuden 

skal de omkringliggende miljøer 

som adgang til transport, indkøb 

og sundhedsfaciliteter tænkes ind i 

boligstrategien.  

Vedtaget på Danske Ældreråds 

repræsentantskabsmøde den 16. 

juni 2021 

Ældreråd: Alle kommuner skal have en 
strategi for boliger til ældre 

Om Danske Ældreråds 

rundspørge 

Danske Ældreråd har i maj 

2021 foretaget en rund-

spørge blandt ældreråd i 

landets 98 kommuner. I alt 

84 ældreråd har besvaret 

rundspørgen.  

Ud af dem har 25 svaret ja 

til, at deres kommune - in-

den for de seneste 5 år - 

har udarbejdet en ældre-

boligstrategi eller -politik 

for at sikre et tilstrækkeligt 

udbud af forskellige bofor-

mer til ældre bosat i kom-

munen i de kommende år. 

26 har svaret, at den er 

under udarbejdelse. 25 har 

svaret nej, og 8 har svaret 

ved ikke.  

Læs sammendrag på de 

næste sider 
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//  // Ældreboligstrategi 

I rundspørgen, der er foretaget maj 2021 af Danske 

Ældreråd, er landets ældreråd blevet spurgt om 

deres kommune inden for de seneste 5 år har udar-

bejdet en ældreboligstrategi for at sikre et tilstræk-

keligt udbud af forskellige boformer til ældre bosat i 

kommunen i de kommende år? 

I alt 84 ældreråd har besparet rundspørgen. Af dem 

oplyser 25 ældreråd, at deres kommune - inden for 

de seneste 5 år - har udarbejdet en ældreboligstra-

tegi eller -politik for at sikre et tilstrækkeligt udbud 

af forskellige boformer til ældre bosat i kommunen i 

de kommende år. 26 har svaret, at den er under 

udarbejdelse. 25 har svaret nej, og 8 har svaret ved 

ikke.   

Ældreråd: Hver fjerde kommune har ikke 

en ældreboligstrategi 
25 ældreråd oplyser i en ny rundspørge, at deres kommune inden for de seneste fem år ikke har 
udarbejdet en ældreboligsstrategi for at sikre et tilstrækkeligt udbud af forskellige boformer til æl-
dre bosat i kommunen.  
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//  // Ældreboligstrategi 

Grundig analyse 

Danske Ældreråd har også spurgt ind til om de 

kommuner, der har en ældreboligstrategi, har ba-

seret den på en analyse af det fremtidige boligbe-

hov for ældre i kommunen.  

Det vil sige en analyse, som bygger på en kortlæg-

ning af det nuværende boligudbud, den demografi-

ske udvikling samt de ønsker og behov, som kom-

munens seniorer har i forhold til deres bolig i kom-

munen. 

Størstedelen af kommunerne (15) med en ældre-

boligstrategi har lavet en sådan grundig analyse, 

ifølge ældrerådene. Kun to svarer nej. Seks svarer 

ved ikke. Og to svarer, at analysen er under udar-

bejdelse.  
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//  //  Danske Ældreråd får ny formand 

 

 

Inger Møller Nielsen er tidligere 

direktør for DGI Nordjylland gen-

nem 35 år og har været formand 

for Brønderslev Kommunes Æld-

reråd siden 2017. I 2019 blev 

hun valgt ind i Danske Ældre-

råds bestyrelse og samtidig valgt 

som næstformand.  

Den nye formand har flere dags-

ordener, der skal sættes i spil. 

Det gælder ikke mindst, hvordan 

vi som samfund får forberedt os 

på, at antallet af ældre vil stige 

markant i de kommende år. 

- Vi lever længere, og det er po-

sitivt, men vi skal som samfund 

være forberedt på det stigende 

antal ældre, for det kommer til at 

påvirke en lang række områder. 

Lige nu tales der meget om man-

gel på hænder i ældreplejen, 

men vi kigger ind i andre store 

udfordringer. Der er for eksem-

pel brug for at få sikret det nød-

vendige udbud af forskellige bo-

former til ældre og for at få skabt 

mere og bedre forebyggelse. 

Danske Ældreråd har sammen 

med landets 98 ældreråd en unik 

mulighed for at pege på proble-

merne og komme med de gode 

løsningsforslag, siger Inger Møl-

ler Nielsen.  

En af de ting, som Inger Møller 

Nielsen i den sammenhæng er 

optaget af, er at der i kommuner-

ne bliver gået strategisk til 

værks.  

- Der er er behov for, at vi får 

lagt nogle gennemtænkte strate-

gier på flere områder. Ikke 

mindst på boligområdet, forebyg-

gelsesområdet og på plejeområ-

det. Og så er der behov for, at 

alle kommuner lægger nogle 

budgetter, der er realistiske i for-

hold til den demografiske udvik-

ling og ikke er for overoptimisti-

ske i forhold til den forventede 

forbedrede sundhedstilstand 

blandt ældre borgere. Begrebet 

”sund aldring” har ikke helt den 

effekt, der var stillet i udsigt. 

En anden vigtig dagsorden for 

Inger Møller Nielsen er, at ældre-

befolkningens ønsker og behov 

bliver hørt, og der sker en større 

borgerinddragelse, end tilfældet 

er i dag. Her peger hun på, at 

landets 98 folkevalgte ældreråd 

spiller en central rolle, som skal 

styrkes. 

- Ældrerådene er valgt af kom-

munens ældre borgere og sidder 

en i en helt unik position som 

både talerør for ældrebefolknin-

gen og rådgiver for kommunen. 

Som jeg ser det, gælder det om 

at styrke denne rolle. Og det kan 

blandt andet gøres ved, at æl-

drerådsvalgene altid afholdes 

som fremmødevalg i forbindelse 

med kommunalvalget, da det er 

en valgform, der giver den klart 

højeste stemmeprocent. 

- Desværre afholder flere kom-

muner ældrerådsvalg som digi-

talt valg eller brevvalg, selvom 

det giver en stemmeprocent, der 

er mellem 20-30 procentpoint 

lavere end ved almindeligt frem-

mødevalg. Det bør ændres, og 

derfor arbejder Danske Ældreråd 

for en lovændring, så ældreråds-

valg afholdes som fremmøde-

valg samtidig med kommunal- og 

regionsvalg, slutter Inger Møller 

Nielsen.  

Ny formand: Vi kigger ind 
i flere store udfordringer 
på ældreområdet 

På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er 
Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand 
for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Ras-
mussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.  

Skiftet mailadresse? 

Har du fået ny mailadresse, og modtager du nyhedsbrevet 

kan du ændre den på Danske Ældreråds  

hjemmeside.  

Registrer dig med din nye mailadresse her 

https://danske-aeldreraad.dk/nyheder/samtykkeerklaering-nyhedsbrev/
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//  //  Danske Ældreråds bestyrelse har konstitueret sig 

 

 

De to næstformænd har stor er-

faring i ældrerådsarbejde og ud-

gør sammen med formand Inger 

Møller Nielsen Danske Ældre-

råds formandskab.  

Flemming Tejmers har været 

aktiv i lokalpolitik i mange år. I 

2017 blev han valgt i ind i Vor-

dingborg Seniorråd og året efter 

valgt som formand for Regions-

ældrerådet i Region Sjælland. 

Siden 2019 har han været med-

lem af bestyrelsen i Danske Æld-

reråd. 

- Danske Ældreråd skal styrke 

seniorers plads i samfundet og 

med rettidig omhu påtale be-

grænsninger og forringelser i 

levevilkår for aldersgruppen. Vi 

voksne, som er blevet ældre, er 

ikke en ældrebyrde, men en 

værdifuld ældrestyrke for det 

danske samfund, siger Flem-

ming Tejmers, næstformand, 

Danske Ældreråd.  

Kirsten Nissen har været for-

mand for Københavns Kommu-

nes Ældreråd siden 2015 og har 

siddet i Danske Ældreråds be-

styrelse i flere år – blandt andet 

som næstformand. 

- Den største udfordring på æld-

reområdet er den glidende forrin-

gelse af kernevelfærden. Det 

skal stoppes og der skal ske en 

genopretning. Jeg vil fortsat ar-

bejde for at gøre Danske Ældre-

råd til en stærk landsorganisati-

on - en spiller på ældreområdet, 

som man ikke kan komme uden-

om, lyder det fra Kirsten Nissen.  

Otte nye bestyrelsesmedlem-

mer 

Danske Ældreråds formand, In-

ger Møller Nielsen kunne på da-

gen også byde velkommen til 

otte nye bestyrelsesmedlemmer. 

Det er Birgit Worm Kristensen, 

Ikast-Brande, Rita Stokholm Vin-

ding, Syddjurs, Connie Axel, Vej-

le, Anette Thysen, Odense, 

Anette Valentin, Aalborg, Mari-

anne Lund, Roskilde, Leif Ingers-

holm, Dragør og Jørn Getter-

mann, Lyngby-Taarbæk. 

Med de nye bestyrelsesmed-

lemmer ser Danske Ældreråds 

bestyrelse sådan ud: 

Inger Møller Nielsen, Brønders-

lev, formand 

Flemming Tejmers, Vordingborg, 

næstformand 

Kirsten Nissen, København, 

næstformand 

Anette Valentin, Aalborg 

Birgit Worm Kristensen, Ikast-

Brande  

Rita Stokholm Vinding, Syddjurs 

Connie Axel, Vejle 

Anette Thysen, Odense 

Marianne Lund, Roskilde 

Leif Ingersholm, Dragør 

Jørn Gettermann, Lyngby-

Taarbæk 

Anker Andersen, Regionældrerå-

denes observatør  

Danske Ældreråds bestyrelse  

har konstitueret sig 

Danske Ældreråds nyvalgte bestyrelse har afholdt sit første møde og har her valgt Flemming 

Tejmers, Vordingborg Seniorråd og Kirsten Nissen, Københavns Ældreråd som næstformænd. 

Bestyrelsen består af i alt 11 medlemmer, hvoraf otte er nyvalgte.  
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//  //  Sundhedsklynger 

 

 

Regeringen, Danske Regioner 

og KL vil etablere nye, forpligten-

de og formaliserede 

‘sundhedsklynger’ omkring hvert 

af landets 21 akuthospitaler.  

Samtidig skal den nuværende 

politiske struktur i hver region 

forenkles og styrkes.  

Den nye struktur skal understøt-

te samarbejdet på tværs i sund-

hedsvæsenet og skabe sam-

menhæng for blandt andet men-

nesker med kroniske sygdomme 

og psykiske lidelser og ældre. 

– Vi har i den grad brug for at 

tænke indsatsen for ældre og 

mennesker med blandt andet 

kroniske sygdomme og psykiske 

lidelser bedre sammen på tværs 

af sygehus og kommune og styr-

ke kvaliteten i det nære sund-

hedsvæsen. Med sundhedsklyn-

gerne får vi en del af skelettet til 

de forandringer, vi ønsker for 

sundhedsvæsenet, og strukturen 

vil indgå i de kommende for-

handlinger med partierne om en 

samlet sundhedsaftale, siger 

sundhedsminister Magnus Heu-

nicke. 

De nye sundhedsklynger vil bå-

de have et fagligt og et politisk 

niveau og indeholde repræsen-

tanter fra region, kommuner og 

almen praksis. 

Samtidig etableres fem overord-

nede sundhedssamarbejdsud-

valg – ét i hver region – som står 

for at koordinere og sætte retnin-

gen for arbejdet i hver af regio-

nens egne sundhedsklynger. Det 

indebærer en forenkling i hver 

region i forhold til i dag, da de 

eksisterende sundhedskoordina-

tionsudvalg og praksisplanud-

valg bliver slået sammen til et 

nyt ”sundhedssamarbejds-

udvalg”. 

Danske Ældreråd: Husk  

borgerinddragelse 

Danske Ældreråd hilser denne 

model velkommen. Det er et po-

sitivt og hårdt tiltrængt skridt 

mod større sammenhæng i et 

sundhedsvæsen, hvor desværre 

alt for mange ældre falder mel-

lem to eller flere stole i et usam-

menhængende og ukoordineret 

sundhedsvæsen. 

Men samtidig mener Danske 

Ældreråd, at der i de nye samar-

bejder – foruden politisk dialog 

og et fagligt samarbejde –  bør 

findes en fast model for, hvordan 

der kan sikres den nødvendige 

borgerinddragelse. For når vi 

taler om et sundhedsvæsen, 

som i fremtiden skal styres mere 

efter borgernes behov, så er det 

også helt nødvendigt, at borger-

ne tages med på råd. Landets 

ældreråd bidrager meget gerne. 

Fundamentet for en kommen-

de sundhedsaftale 

Den nye struktur er et led i en 

samlet sundhedsaftale og vil ind-

gå i de kommende forhandlinger 

om regeringens sundhedsaftale. 

Sundhedsklyngernes arbejde 

kan understøttes med fælles 

midler, der kan finansiere de 

tværsektorielle indsatser i sam-

arbejdet. Der vil i den forbindelse 

blive prioriteret 80 millioner kron-

ger som fælles midler i 2022 til 

opstart af sundhedsklyngernes 

arbejde, der afsættes med en 

50/50 fordeling mellem regioner 

og kommuner. 

Læs aftaleteksten her 

21 nye sundhedsklynger er et positivt og hårdt tiltrængt 

skridt mod større sammenhæng i sundhedsvæsenet 

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæse-

net ved at etablere 21 sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patient-

forløb. Danske Ældreråd hilser aftalen velkommen, men efterlyser samtidig, at borgerinddragelse 

tænkes ind i de nye samarbejder.  

https://sum.dk/Media/637589953597284286/Aftaletekst%20vedr.%20sundhedsklynger%20pdf.pdf
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//  //  Ny rapport om digital inklusion 

 

I en ny rapport fra april 2021 

sætter KL og Digitaliseringssty-

relsen fokus på kompleksiteten i 

denne problemstilling, som 

handler om meget forskellige 

borgere, der på den ene eller 

anden måde bliver mødt af for-

hindringer i deres hverdag.  

Hvor mange er digitalt udsat-

te? 

Det vurderes, at de digitalt ud-

satte udgør 17-22 procent af den 

voksne befolkning. Potentielt set 

kan tallet være højere, hvis man 

inkluderer pludseligt opståede og 

særligt vanskelige livssituationer 

hos dem, der normalt klarer sig 

selv. Hertil kommer de mange 

pårørende, der står ved siden af 

for at hjælpe, som også møder 

forhindringer i det digitale uni-

vers. 

7,5 procent af befolkningen er 

fritaget for Digital Post. Et flertal 

af dem kan heller ikke på egen 

hånd gennemføre en selvbetje-

ningsløsning. Denne gruppe ud-

gøres især af ældre borgere, 

borgere med handicap og ikke-

vestlige indvandrere. Herudover 

er der grupper af socialt udsatte 

borgere, ufaglærte og borgere, 

der midlertidigt ikke er digitale fx 

på grund af sygdom.  

Syv barrierer 

Rapporten peger på fem barrie-

rer, der kan stå i vejen for, at en 

borger kan begå sig digitalt på 

lige fod med flertallet. En borger 

kan blive mødt af en enkelt barri-

ere, men ofte udfordres man af 

flere barrierer på en gang. På 

den måde kan barriererne også 

have en forstærkende effekt på 

hinanden: 

1. Løsninger passer ikke med 

borgers valg af device. 

2. Svage digitale færdigheder. 

3. Svage administrative færdig-

heder. 

4. Svage færdigheder i skriftligt 

dansk. 

5. Få muligheder for digitale 

stedfortrædere. 

Herudover beskrives to barrierer, 

der forholder sig specifikt til det 

at være fritaget fra Digital Post 

og ikke kunne anvende selvbe-

tjeningsløsninger.  

6. Manglende og/eller vanskeli-

ge alternative veje.  

7. Manglende muligheder for 

digitale stedfortrædere 

(selvom borgeren er fritaget). 

 

Det skal myndigheder  

fokusere på 

Til slut ridser rapporten op, hvad 

offentlige myndigheder kan foku-

sere på for at overkomme barrie-

rene. Det er ikke nødvendigvis 

meningsfuldt at angribe barriere-

ne én for én, men derimod se 

på, om de kan løses på tværs. 

Overskrifterne for fokuspunkter-

ne er: 

 Fokus på udvikling til mobile 

devices. 

 Fokus på forenkling af kom-

munikation og processer. 

 Fokus på bedre muligheder 

for at kunne hjælpe digitalt. 

 Fokus på de alternative veje. 

 Fokus på samarbejde med og 

regler for private aktører. 

Læs rapporten her 

 

I Danmark flytter målstregen sig konstant for 

de ikke-digitale 
For anden gang i træk er Danmark i 2020 blevet kåret som verdens bedste til offentlig digitalise-

ring, og det er til manges glæde, at vi lever i et digitaliseret samfund. Der er dog borgere, der ikke 

kan følge med eller klare sig selv under digitaliseringens vilkår. For de borgere er den digitale ud-

vikling en målstreg, der konstant flytter sig.  

https://digst.dk/digital-service/digital-inklusion/rapporter-og-analyser/
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//  //  Ny rapport beskriver, hvad kan vi lære af covid-19 på det kommunale sundheds- og ældreområde 

 

Følgende temaer er undersøgt: 

 Ledelse og beslutningspro-

cesser. 

 Hygiejneområdet. 

 Skærmteknologi (i det faglige 

arbejde og i borgerkontakten). 

 Borgere og pårørende på ple-

jecentre og midlertidige plad-

ser. 

 Samarbejde om træning og 

rehabilitering.  

I et debatindlæg i Kommunal 

Sundhed fra d. 25. juni 2021 ud-

leder de to forskere bag rappor-

ten -  analytiker Emmy Hjort-

Enemark Topholm og projekt-

chef Martin Sandberg Buch – at 

krisen ikke ført til nye former for 

samarbejde mellem hjemmeple-

jen og hjemmesygeplejen. Men 

de fremhæver tre erfaringer, der 

er værd at arbejde videre med. 

Struktur på pårørendes besøg 

giver ro på demensafsnit 

Den første handler om, hvordan 

man kan strukturere og tilrette-

lægge en hverdag, som tager 

hensyn til de mest sårbare bor-

gere. Mange oplever, at besøgs- 

og aktivitetsrestriktioner på pleje-

centre under COVID-19 har øget 

trivslen blandt borgere med de-

mens. Dels fordi omgivelserne 

har været mere rolige, og dels 

fordi medarbejderne har fået me-

re ro og tid til kerneopgaven og 

bedre muligheder for nærvær og 

kontakt med borgerne. 

Vejen videre handler bl.a. om at 

aftale og organisere pårørendes 

besøg på demensafsnit på må-

der, der sikrer ro og få personer 

omkring borgerne. 

Videomøder er gode til nogle – 

men ikke alle - møder 

Den anden erfaring er, at leder-

nes brug af skærmteknologi er 

eksploderet under pandemien. 

Det har skabt et godt udgangs-

punkt for at fastholde virtuelle 

møder som supplement til fysi-

ske møder, især til korte drøftel-

ser og til at udveksle informatio-

ner. 

På medarbejderniveau, hvor 

skærmteknologi bl.a. er anvendt 

til personalemøder, er erfaringer-

ne mere blandede. Skærmtekno-

logi udfordrer relationsdannelse 

og samarbejdet på tværs af fag-

grupper, og medarbejderne har 

en klar konklusion: Ulemperne 

overstiger fordelene ved mind-

sket transporttid og effektivitet. 

Kendskab styrker tværfagligt 

samarbejde  

Endeligt blev fysio- og ergotera-

peuter en del steder udlånt og 

oplært i plejen i den første fase 

af epidemien -  erfaringerne her-

fra peger på et potentiale for 

bedre samarbejde mellem tera-

peuter og plejepersonale. 

De udlånte terapeuter har fået 

større forståelse og respekt for 

de vilkår, plejepersonaler arbej-

der under, hvilket har skabt bed-

re relationer mellem de involve-

rede medarbejdere. De berørte 

terapeuter og plejepersonaler 

har med det afsæt et stort ønske 

om at opnå et tættere samarbej-

de om relevante borgere. Det 

forbedrer ikke kun samarbejdet 

med plejepersonalet, men også 

terapeuternes input til den enkel-

te borgers pleje, træning og re-

habilitering. 

Download rapporten her 

Hvad har kommunerne lært af covid-19-krisen på 

sundheds- og ældreområdet? 
Kommunerne har gjort sig gode erfaringer under håndteringen af covid-19 på sundheds- og ældre-

området, som er værd at holde fast i og arbejde videre med. En del læring er dog sporadisk og lo-

kalt forankret. Det er konklusionen i en ny rapport fra VIVE, som samler op på de historiske omstil-

linger på det kommunale sundheds- og ældreområde, som er sket i forbindelse med udbruddet af 

covid-19 i foråret 2020. 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/revolutionen-udeblev-men-tre-steder-kan-covid-19-erfaringer-styrke-aeldreplejen-16289/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/hvad-kan-vi-laere-af-covid-19-paa-det-kommunale-sundheds-og-aeldreomraade-16285/
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//  //  FN’s ældredag 

 

Årets tema er ”Digital Equity for All Ages”, som 

handler om, hvordan alle generationer kan få lige 

muligheder i et digitalt samfund. 

I en dansk sammenhæng er det tit digital inklusion, 

som er omdrejningspunktet, når digitalisering og 

ældre er på dagsordenen.  

Digital inklusion handler om at sikre, at alle borge-

re har mulighed for kommunikere med det offentli-

ge, uanset hvor digital man er. Nogle har behov for 

hjælp for at være digitale, mens andre aldrig bliver 

digitale. Men alle skal have mulighed for at få den 

offentlige service, de har brug for.   

Til inspiration har Digitaliseringsstyrelsen i samar-

bejde med KL udarbejdet en ny analyse Digital in-

klusion i det digitaliserede samfund, som omtales i 

på side 11.  

Derudover er lektor ved IT-Universitetet Morten 

Hjelholt ved at afslutte et toårigt forskningsprojekt 

om udsatte ældres udfordringer i det digitale sam-

fund.  

Med en videokampagne og bogen ”Dét skal du 

ordne på nettet – om digitalt udsatte ældre”, skre-

vet i samarbejde med forskningskommunikatør og 

forfatter Jari Kickbusch, vil Morten Hjelholt sætte 

fokus på de mange digitale tiltag, der gennemsyrer 

samfundet og for mange af os er blevet en del af 

den daglige rutine, men for andre er uoverstigelige 

udfordringer. 

Læs mere om projektet her 

I en global sammenhæng ønsker FN med dagen at 

sætte fokus på ældres, civilsamfundets, FN-

organisationers og medlemsstaternes indsats for 

at sætte ældre menneskers vilkår på den internati-

onale udviklingsdagsorden.  

I den forbindelse udbydes et webinar, som det er 

muligt at forhåndsregistre sig til. 

Læs mere om FN’s Ældredag  her 

 

FN´s Internationale Ældredag sætter i år fokus på 

at skabe lige muligheder i et digitalt samfund 

FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober, og mange ældreråd har tradition 

for at planlægge et borgerarrangement i den forbindelse, som ofte spiller op af det årlige tema, 

som FN udmelder.  

https://www.itu.dk/om-itu/presse/nyheder/2021/det-digitale-samfund-ekskluderer-udsatte-aeldre
https://www.un.org/development/desa/ageing/2021-unidop-digital-equity-for-all-ages.html
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// Kort nyt 

Spot på ensomhed 

Efteråret 2021 afholdes to store konferencer om ensomhed.  

Den 20. september sætter Folkebevægelsen mod Ensomhed 

fokus på covid-19-pandemien, og hvad nedlukningen af sam-

fundet har haft af – positive som negative – konsekvenser for 

mennesker, der oplever ensomhed og for vores ensomheds-

bekæmpende indsatser? 

Konferencen er for alle, der arbejder praktisk eller strategisk 

med ensomhed og fællesskaber - fra medarbejdere i kommu-

ner, virksomheder og organisationer til frivillige ildsjæle. 

Læs mere her  

 

Den 12. oktober sætter Fonden Ensomme Gamles Værn spot på inklusion, og hvordan man skaber rum 

til alle ældre.  Konferencen giver indblik i en række centrale områder, hvor der arbejdes på, at alle ældre 

mennesker kan føle sig inkluderet i både offentlige og private fællesskaber. Konferencens oplægsholdere 

tager udgangspunkt i viden og eksempler fra forskning og sociale projekter, der er iværksat af frivillige og 

kommunale ildsjæle.  

Konferencen henvender sig til organisationer og institutioner, til kommunale ledere og praktikere, politike-

re, ældrerådsmedlemmer, frivillige og forskere – og til andre med interesse for at skabe et samfund, hvor 

alle ældre mennesker føler sig inkluderet uanset økonomisk, social og kulturel baggrund. 

Læs mere her 

 

Værdighedsrejseholdet 

rykker ud 

 

Videnscenter for værdig ældrepleje kan nu 

tilbyde kommuner og private leverandører 

på ældreområdet flere besøg af rejseholdet. 

Rejseholdet afholder læringsforløb, der ta-

ger udgangspunkt i den eksisterende viden 

om selvbestemmelse, livskvalitet og værdig-

hed, som medarbejderne kender fra deres 

arbejde.  

Det overordnede formål er at understøtte 

arbejdet med at sikre værdighed i ældreple-

jen gennem praksisnær kompetenceudvik-

ling og rådgivning. Fokus er at styrke praksis 

og igangsætte positive forandringer i det 

daglige arbejde, herunder det faglige og re-

lationelle arbejde med borgere og pårøren-

de.  

Forløbene starter i januar 2022 og varer ca. 

4-6 måneder. Puljen kan søges af kommu-

ner og private leverandører på ældreområ-

det. 

Læs mere her 

Dato på plads for  

Ældretopmødet 2021 

 

Næste ældretopmøde afholdes den 16. sep-

tember i Odense Congress Center. 

På Ældretopmødet 2021 er der fokus på at 

fortsætte arbejdet om en ny retning for den 

fremtidige ældrepleje, og alle, der interesse-

rer sig for eller arbejder i og med ældreplejen, 

inviteres til at deltage. 

Ældretopmødet er en opfølgning på det ar-

bejde, der blev sat i gang i efteråret 2020, 

hvor der blev afholdt et to-dages topmøde. 

Læs mere på Social- og Ældreministeriets 

hjemmeside  

https://modensomhed.dk/wp-content/uploads/2021/06/Ensomhed_Konferenceprogram_2021_3.pdf
https://www.conferencemanager.dk/egv2021/se-program
https://www.sst.dk/da/Puljer/Praksisnaert-laeringsforloeb-om-vaerdighed-i-aeldreplejen-ved-vaerdighedsrejsehold-i-2022
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jun/dato-paa-plads-for-aeldretopmoedet-2021
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/jun/dato-paa-plads-for-aeldretopmoedet-2021


15 

 

Nyhedsbrev 5 2021 

// Kort nyt 

Ordningen med fast pleje-

hjemslæge gøres permanent 

Ny overenskomst mellem Praktiserende Læ-

gers Organisation (PLO) og Regionernes 

Lønnings- og Takstnævn (RLTN) betyder, at 

ordningen med fast læge på plejehjem gøres 

permanent, og PLO skal hjælpe med at re-

kruttere plejehjemslæger. 

Temadag om ernæring 
til ældre  
 
Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) 

afholder onsdag 25. august 2021 temadag 

om ernæring til ældre.  

I 2017 blev der opslået en pulje med formål 

at bidrage til en bedre måltidsoplevelse og 

ernæringstilstand hos ældre, der modtager 

madservice i eget hjem. I 2018 blev der op-

rettet en pulje med fokus på tværfaglige er-

næringsindsatser blandt ældre i eget hjem og 

plejebolig.  

DSKE har samlet en række oplægsholdere, 

der sætter fokus på de to puljer, så erfarin-

gerne herfra kan udbredes til andre kommu-

ner. 

Arrangementet afholdes i Fredericia Idræts-

center og er gratis for medlemmer af DSKE. 

Ikke medlemmer betaler 665 kroner.  

Læs mere her 

Nye puljemidler til mere 

hjemlighed på plejehjem 

Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner til at 

søge om nye puljemidler til at styrke deres 

arbejde med at skabe hjemlige omgivelser, 

samt til at styrke følelsen af hjemlighed for 

borgere og pårørende på fællesområder på 

plejecentre og plejehjem.  

Målgruppen for puljen er plejecentre og pleje-

hjem, der ønsker at styrke arbejde med at 

skabe hjemlige rammer for beboere og pårø-

rende.  

Projektperioden forventes at vare fra decem-

ber 2021 til og med april 2023.  

Puljen kan søges af kommuner, selvejende 

institutioner, friplejeboligleverandører og an-

dre, der ejer eller driver plejecentre og pleje-

hjem.  

Ansøgningsfristen er 24. september 2021. 

Læs mere om puljen 

KL vedtager fælles erklæring 

om velfærdsteknologi 

For at sparke nyt liv i dialogen om fortrin og 

faldgruber og stimulere den fortsatte udvikling 

i en fælles retning har KL taget initiativ til Fæl-

les erklæring om velfærdsteknologi.  

Visionen er, at erklæringen baner vej for, at 

både politikere, borgere og fagfolk kan tage 

dialogen op og styrke arbejdet med velfærds-

teknologi, der hvor det giver mening. 

Erklæringen indeholder tre målsætninger for 

brugen af velfærdsteknologi: 

Bedre oplevet kvalitet for borgere med behov 

for støtte til at kunne udfolde sig personligt og 

leve et selvstændigt, frit og værdigt liv i trygge 

rammer. 

Bedre arbejdsmiljø og –glæde blandt medar-

bejdere. Velfærdsteknologi spiller en vigtig 

rolle i at gøre arbejdslivet mere skånsomt og 

attraktivt. 

Bedre udnyttelse af de kommunale/ offentlige 

ressourcer. 

Danske Ældreråd hilser KL’s erklæring vel-

kommen, og sætter pris på, at have deltaget i 

politisk drøftelse i KL om erklæringen. Danske 

Ældreråd har fået tilsagn om, at ældrerådene 

vil blive inddraget i kommunernes videre ar-

bejde med erklæringen.   

Læs erklæringen her 

https://dske.dk/Arrangementer.html
https://www.sst.dk/da/Puljer/Mere-hjemlighed-paa-plejehjem
https://videncenter.kl.dk/media/27695/kl_faelles-erklaering-om-velfaerdsteknologi.pdf
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// Arrangementer  

 

Arrangementskalender 

Formands- og næstformandsmøder efteråret 2021 

 Tirsdag den 28. september 2021 i Viborg 

 Torsdag den 30. september 2021 i Fredericia 

 Tirsdag den 5. oktober 2021 i Aabybro 

 Torsdag den 7. oktober 2021 i Ballerup 

 Torsdag den 14. oktober 2021 i Køge 

Klik her for tilmelding og mere information 

 

Ældrepolitisk konference den 25. oktober  
Hotel Nyborg Strand 

Østerøvej 2 

5800 Nyborg  

Læs mere på Arrangementer – Danske Ældreråd (danske-

aeldreraad.dk)  
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