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Danske Ældreråd tager til Æl-

dretopmødet den 16. september 

med oplevelsen af, at der er ta-

get mange gode initiativer i for-

hold til at starte en genopretning 

af ældreplejen. Men vi har også 

en bekymring for, at vi midt i de 

store diskussioner og de mange 

interessante forsøg, glemmer 

nogle af de indsatser, som umid-

delbart kan iværksættes, og som 

kan styrke det borgerperspektiv, 

som der er bred enighed om, 

skal styrkes.  

Vi anerkender selvfølgelig vigtig-

heden af, at vi afprøver nye ting, 

når vi ønsker at gentænke æld-

replejen. Og vi hilser de initiati-

ver, der er sat i gang i forlængel-

se af sidste ældretopmøde me-

get velkomne.  

Blandt andet bliver det interes-

sant at se, hvordan de tre for-

søgskommuner Viborg, Lange-

land og Middelfart Kommune vil 

tilrette ældreplejen, efter at de 

har fået stor frihed til at gøre det, 

som de vil. Vi ved, at ældreråde-

ne følger det tæt.  

Det bliver også interessant at se 

resultaterne af de 31 kommuna-

le forsøgsprojekter, der skal 

styrke omsorg og nærvær i æld-

replejen. Projekterne i fuld gang, 

og flere ældreråd er involveret.  

Men samtidig er Danske Ældre-

råd af den klare overbevisning, 

at der er masser på ældreområ-

det, der kan gøres allerede i dag 

og ikke først om flere år.  

Beskyt klippekortet 

I dette nyhedsbrev kan du ek-

sempelvis læse om en ny rund-

spørge fra KL, der viser, at hver 

femte kommune har droppet den 

klippekortsordning, som netop 

giver borgerene selvbestemmel-

se i form af hjælp til aktiviteter 

efter eget valg.  

Danske Ældreråd finder det pro-

blematisk, at alt imens der fore-

går et omfattende arbejde med 

at finde de gode løsninger, der 

kan styrke borgerperspektivet, 

så dropper mange kommuner et 

tilbud, der allerede er gode erfa-

ringer med. Det viser, at der er 

behov for, at man får skrevet 

klippekortet ind i serviceloven, 

så ordningen bliver obligatorisk i 

alle kommuner.  

Tilsyn med borgerperspektiv 

Et andet eksempel på hvordan 

vi ikke i tilstrækkelig grad får 

plukket de lavthængende frug-

ter, er i forhold til det kommuna-

le tilsyn. Gennem årene er der 

gjort masser af erfaring i, hvor-

dan man kan får borgerperspek-

tivet mere frem i tilsynene. Det, 

kunne vi godt tænke os, blev 

udbredt til hele landet.  

Kort sagt så handler det om, at 

vi skal have alle kommuner til at 

have et tilsyn, der kigger på, om 

borgerens selvbestemmelse un-

derstøttes af tonen, adfærden 

og kulturen på stedet. Vi skal 

ikke et have tilsyn, der kun foku-

serer på, om borgeren får de 

ydelser, borgeren er visiteret til.  

Også her handler det om, at der 

skal laves nogle klare lovgiv-

ningsmæssige rammer, som 

kommunerne kan støtte sig til og 

efterleve.  

Ældrerådsvalg 

Behovet for at styrke borgerper-

spektivet vil uden tvivl også blive 

diskuteret i forbindelse det kom-

mende kommunalvalg og ikke 

mindst ældrerådsvalg. Jeg tror, 

at det, at der igen er kommet 

stort politisk fokus på ældreom-

rådet, vil smitte positivt af på in-

teressen for ældrerådsvalgene.  

En ny opgørelse, som Danske 

Ældreråd har foretaget, viser, at 

der er ældrerådsvalg i hele 90 

kommuner i 2021. Så mange 

ældreråd vil få god mulighed for 

at bruge ældrerådsvalgene til at 

sætte øget fokus på, hvordan vi 

lokalt kan styrke ældreplejen.  

I Danske Ældreråd vil vi blive 

ved med at fremføre vores an-

befalinger. Det er nu, der er vilje 

til forandringer. Den skal omsæt-

tes i konkrete initiativer.  

 

Inger Møller Nielsen 

formand 

 

 

 

De store diskussioner bør 
ikke få os til at glemme det, 
der kan gøres allerede i 
dag 
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- Det er selvfølgelig positivt, at flere 

kommuner skifter til fremmødevalg, men det 

er stadig ikke godt nok, at rigtig mange 

kommuner fortsat bruger nogle valgformer, 

som de ved, giver en lav stemmeprocent. Vi 

skal have alle kommuner med, og derfor 

presser Danske Ældreråd fortsat på for en 

lovændring, så ældrerådsvalg skal afholdes 

som fremmødevalg samtidig med kommunal- 

og regionsvalg. 

Inger Møller Nielsen, Danske Ældreråd 

Side 5 

 

Ældrepolitisk konference: Danske Ældreråd 

sætter fokus på, hvordan kommunerne kan 

planlægge langsigtet i forhold til sundhed og 

forebyggelse. 

Side 13 
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Ældrerådsvalg i 90  
kommuner i 2021 

Se hvilke valgformer 

kommunerne anvender 

ved ældrerådsvalgene i 

2021  
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Tekst Morten Larsen 

//  // Ældrerådsvalg i 90 kommuner i 2021 

Ældrerådsvalg i 90 kommuner 

i 2021 
Der afholdes ældrerådsvalg i 90 kommuner i 2021. I 52 kom-
muner foregår valget som et almindeligt fremmødevalg i for-
bindelse med kommunalvalget den 16. november.  

I 2021 er der ikke alene kommu-

nalvalg og regionsvalg. En op-

gørelse fra Danske Ældreråd 

viser, at der i 2021 er ældreråds-

valg i hele 90 kommuner.  

52 af de 90 kommuner afholder 

ældrerådsvalget som et fremmø-

devalg i forbindelse med kom-

munalvalg. 10 kommuner skifter 

i 2021 valgform til fremmøde-

valg. 

Hertil afholdes der fremmøde-

valg i fem kommuner, der havde 

fredsvalg ved sidste ældreråds-

valg.  

Resten af kommunerne anven-

der typisk brevvalg, digitalt valg 

eller en kombination af forskelli-

ge valgformer. Alle er det valg-

former, som al erfaring viser gi-

ver en markant lavere stemme-

procent end fremmødevalg. 

- Det er selvfølgelig positivt, at 

flere kommuner skifter til frem-

mødevalg, men det er stadig 

ikke godt nok, at rigtig mange 

kommuner fortsat bruger nogle 

valgformer, som de ved, giver 

en lav stemmeprocent. Vi skal 

have alle kommuner med, og 

derfor presser Danske Ældreråd 

fortsat på for en lovændring, så 

ældrerådsvalg skal afholdes 

som fremmødevalg samtidig 

med kommunal- og regionsvalg, 

siger Inger Møller Nielsen, for-

mand, Danske Ældreråd. 

Store forskelle  

Sidste gang, der var ældreråds-

valg i kommunerne, benyttede i 

gennemsnit 50,8 procent af de 

stemmeberettigede borgere 

denne mulighed. I de kommu-

ner, som afholdt ældrerådsval-

gene som fremmødevalg i for-

bindelse med kommunalvalget, 

var stemmeprocenten oppe på 

63,8 procent. 

Demokratisk problem 

Lavest blev stemmeprocenten i 

de kommuner, hvor man an-

vendte digitale valg. Her deltog 

31,8 procent af de stemmeberet-

tigede. I de kommuner, hvor 

man brugte brevvalg som valg-

form, blev stemmeprocenten 

43,7.  

- Selvom fremmødevalg i forbin-

delse med kommunalvalget gi-

ver en stemmeprocent, der er 20

-30 procentpoint højere end 

brevvalg eller digitalt valg, hol-

der man i mange kommuner 

desværre fast i brevvalg og digi-

talt valg, fordi man opfatter disse 

valgformer som mindre ressour-

cekrævende. Det er et demokra-

tisk problem, lyder det fra Inger 

Møller Nielsen.  

Flere skal stemme 

Hun peger på, at det er i alles 

interesse, at ældrerådene har et 

solidt mandat og afspejler ind-

byggerne i kommunen bedst 

muligt.  

- Jo flere der stemmer, jo større 

repræsentativitet. Uanset valg-

form bør alle ældre bruge deres 

stemme til ældrerådsvalget. Når 

man stemmer, er man med til at 

sikre, at kommunens ældre bor-

gere gennem ældrerådet har 

noget at sige, hver gang kom-

munen tager beslutninger på 

ældreområdet. Det er en mulig-

hed for at få indflydelse, som jeg 

kun kan opfordre til, at alle bor-

gere, der er fyldt 60 år, udnytter, 

siger Inger Møller Nielsen.  

Hovedkonklusioner 

 52 kommuner afholder valget 

som et fremmødevalg i forbindel-

se med kommunalvalget. 

 13 kommuner afholder valget 

som brevvalg. 

 8 kommuner afholder valget som 

et kombineret brevvalg og frem-

mødevalg, hvor der er mulighed 

for at aflevere medbragt stemme-

seddel, når der stemmes til kom-

munalvalget. 

 8 kommuner afholder valget som 

digitalt valg. 

 5 kommuner afholder valget som 

et kombineret digitalt/brevvalg. 

 2 kommuner har endnu ikke be-

sluttet valgform. 

 2 kommuner afholder fredsvalg 

8 kommuner afholder ikke ældre-

rådsvalg i 2021. 

På Danske Ældreråds hjemmeside 

kan hentes en oversigt  over ældre-

rådsvalgene og valgform i de enkel-

te kommuner. 

https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2021/09/Undersoegelse-af-Aeldreraadsvalg-2021_august.pdf
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Alle 11 kommuner i Region Nordjylland afholder 

ældrerådsvalg i 2021 

 7 kommuner afholder fremmødevalg. 

 2 kommuner afholder valget som et kombineret digitalt/

brevvalg. 

 1 kommune afholder brevvalg. 

 1 kommune afholder valget som et kombineret brevvalg 

og fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere 

medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommu-

nalvalget. 

Disse valgformer anvender kommunerne 

i de enkelte regioner 
Samtlige kommuner på nær en i Region Sjælland afholder i 2021 ældrerådsvalget som fremmøde-

valg i forbindelse med kommunalvalget. I Region Midtjylland er det kun seks ud af 18 kommuner, 

der i 2021 afholder valget som fremmødevalg. Se her den store forskel på valgformer på tværs af 

landet.  

18 ud af 19 kommuner i Region Midtjylland afholder ældrerådsvalg i 2021 

 6 kommuner afholder fremmødevalg. 

 6 kommuner afholder brevvalg. 

 1 kommuner afholder digitalt valg. 

 2 kommuner afholder valget som et kombineret brevvalg og fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere 

medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget. 

 1 kommune afholder valget som et kombineret brevvalg og digitalt valg. 

 1 kommune afholder fredsvalg. 

 1 kommune har endnu ikke besluttet valgform 

 

// Ældrerådsvalg i 90 kommuner i 2021 

Opgørelsen er foretaget sommeren 

2021 og bygger på tilbagemeldinger 

fra ældreråd og offentlig tilgængelig 

information. Da valgform endnu ikke 

er besluttet i alle kommuner, og der 

kan være kommuner, hvor valget en-

der i et fredsvalg, kan enkelte af resul-

taterne blive justeret hen over efter-

året. 

https://danske-aeldreraad.dk/dae/wp-content/uploads/2021/09/Undersoegelse-af-Aeldreraadsvalg-2021_august.pdf
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21 ud af 22 kommuner i Region Syddanmark afholder ældrerådsvalg 

i 2021 

 12 kommuner afholder fremmødevalg. 

 3 kommuner afholder digitalt valg. 

 1 kommune afholder valget som et kombineret digitalt/brevvalg. 

 2 kommuner afholder brevvalg. 

 2 kommuner afholder valget som et kombineret brevvalg og fremmødevalg, 

hvor der er mulighed for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der stem-

mes til kommunalvalget. 

 1 kommune har endnu ikke besluttet valgform. 

23 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden afholder ældrerådsvalg i 2021 

 11 kommuner afholder fremmødevalg. 

 4 kommuner afholder brevvalg. 

 4 kommuner afholder digitalt valg. 

 1 kommune afholder valget som et kombineret digitalt/brevvalg. 

 2 kommuner afholder valget som et kombineret brevvalg og fremmødevalg, hvor der er mulighed for at aflevere 

medbragt stemmeseddel, når der stemmes til kommunalvalget. 

 1 kommune afholder fredsvalg. 

 

// Ældrerådsvalg i 90 kommuner i 2021 

Læs også ”Fremmøde, digitalt eller brev - det er ikke helt ligegyldigt: Enorme forskelle på stemmeprocenter til 

ældrerådsvalg”, Avisen Danmark 20/7.  

Alle 17 kommuner i Region Sjælland afhol-

der ældrerådsvalg i 2021 

 16 kommuner afholder fremmødevalg. 

 1 kommune afholder valget som et kombineret 

brevvalg og fremmødevalg, hvor der er mulighed 

for at aflevere medbragt stemmeseddel, når der 

stemmes til kommunalvalget. 

https://avisendanmark.dk/artikel/fremm%C3%B8de-digitalt-eller-brev-det-er-ikke-helt-ligegyldigt-enorme-forskelle-p%C3%A5-stemmeprocenter-til-%C3%A6ldrer%C3%A5dsvalg
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//  //  Undersøgelse: Klima og ældre er kommunalvalgets to vigtigste dagsordener 

Det fremgår af en undersøgelse, 

som A&B Analyse har gennem-

ført på vegne af Danske Ældre-

råd.  

I undersøgelsen er et repræsen-

tativt udsnit af befolkningen ble-

vet spurgt om, hvilket emne de 

mener, kommunalpolitikerne skal 

prioritere højest under kommunal

-valgkampen? 

Flest svarer klima og miljø, 

næstflest ældreplejen og på tred-

jepladsen er kommunernes øko-

nomi og ledelse. Undersøgelsen 

bygger på svar fra 1.001 danske-

re 18 år og opefter. 

Ældreråd peger på tre proble-

mer  

For landets ældreråd, er der især 

tre problemer, som kommunal-

politikerne bør gøre noget ved. I 

en rundspørge, hvor Danske 

Ældreråd har spurgt landets æld-

reråd, hvilke ældrepolitiske te-

maer der er vigtigst for dem i for-

bindelse med det kommende 

kommunalvalg, peger flest æld-

reråd således på: 

1. Flere penge til ældre- og 

sundhedsområdet.  

2. Mere tid og mere personale i 

ældreplejen.  

3. Øgede kompetencer hos per-

sonalet i ældreplejen 

Prioriteringen er udtryk for, at 

ældreråd i hele landet oplever, at 

kommunerne har store proble-

mer med at rekruttere uddannet 

personale til ældreplejen. Der 

løbes for stærkt, og det går ud 

over omsorgen og støtten til den 

enkelte svækkede ældre.  

Danske Ældreråd mener, at der 

blandt andet er behov for større 

aktivitet på plejehjemmene, og 

for større grad af borgerinddra-

gelse og selvbestemmelse. For 

eksempel er det ikke rimeligt, at 

flere kommuner fjerner klippe-

kortsordningen, der giver svæk-

kede ældre mulighed for at få en 

halv times ekstra hjælp om ugen 

til aktiviteter efter eget valg. 

Danske Ældreråd kan derfor kun 

opfordre kommunalpolitikerne til 

at sætte ældreplejen højt på 

dagsordenen under kommunal-

valgkampen. 

Undersøgelse: Klima og ældre er  

kommunalvalgets to vigtigste dagsordener 
Klima/miljø og ældreplejen er ifølge vælgerne de to vigtigste dagsordner til kommunalvalget den 

16. november 2021.  

Tekst Morten Larsen 
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//  //  Undersøgelse: Klima og ældre er kommunalvalgets to vigtigste dagsordener 

Konklusioner fra de to undersøgelser om kommunalvalget 

Befolkningsundersøgelse: 

Hvilket emne mener du, kommunalpolitikerne skal prioritere højest under kommunal-

valgkampen?  

Spørgsmålet er stillet i A&B Analyses Danmarkspanel, der består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte 

danskere. Indsamling er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema slut maj.  

Undersøgelsen bygger på svar fra 1.001 danskere 18 år og opefter. 

Undersøgelse blandt ældreråd: 

Hvilke tre ældre- og sundhedspolitiske temaer er vigtigst for jer som 
ældreråd? 

Spørgsmålet er stillet til landets 98 ældreråd maj 2021 i en medlemsunder-

søgelse gennemført af Danske Ældreråd. 84 ældreråd har svaret. Disse tre 

områder peger flest ældreråd på. 

1. Mere tid og mere personale i ældreplejen 

2. Flere penge til ældre- og sundhedsområdet 

3. Bedre kompetencer hos personalet i ældreplejen 
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//  // Kommuner dropper klippekortet til ældre 

Tekst Morten Larsen 

Dybt problematisk: Kommuner dropper 

forsat klippekortet til de svageste ældre 

I svaret, der bygger på en rund-

spørge, som KL har foretaget 

sommeren 2021, fremgår det, at 

17 ud af 74 kommuner ikke har 

videreført klippekortsordningen til 

plejehjemsbeboere, og at 19 

kommuner ikke har videreført 

ordningen til hjemmehjælpsmod-

tagere. 

For cirka et år siden lavede KL 

en tilsvarende opgørelse, som 

tegnede det samme billede af, at 

kommuner i stor stil dropper klip-

pekortet til ældre. Det mener 

Danske Ældreråd understreger 

behovet for, at få skrevet klippe-

kortet ind i serviceloven. 

- Der er desværre ikke sket den 

positive udvikling, som mange 

havde håbet på - og derfor tyder 

alt på, at udviklingen kun kan 

vendes, hvis klippekortsordnin-

gen skrives ind i serviceloven, så 

det bliver obligatorisk for kommu-

nerne at tilbyde ordningen, siger 

Inger Møller Nielsen, formand 

Danske Ældreråd. 

Ifølge Danske Ældreråds oplys-

ninger er problemet større end 

som så. Flere ældreråd i de kom-

muner, der ikke har svaret på 

KL’s rundspørge, har således 

oplyst til Danske Ældreråd, at 

deres kommune ikke har nogen 

klippekortsordning. Blandt andet 

har Assens, Dragør, Lyngby-

Taarbæk, Silkeborg og Stevns 

kommuner også droppet klippe-

kortsordningen – både til pleje-

hjemsbeboere og hjemmehjælps-

modtagere.  

- Det er dybt problematisk, at 

kommuner afskaffer en velfunge-

rende ordning som klippekortet, 

der hjælper nogle af landets sva-

geste ældre med at leve et mere 

aktivt og socialt liv, lyder det fra 

Inger Møller Nielsen, formand, 

Danske Ældreråd. 

- Klippekortsordningen giver ple-

jehjemsbeboere og modtagere af 

hjemmehjælp mulighed for selv-

bestemmelse i form af hjælp til 

aktiviteter efter eget valg. Det 

kan være en tur til frisøren, på 

kirkegården, på en cafe eller an-

det. At fratage de svageste ældre 

disse muligheder, kan ikke andet 

end gå ud over livskvaliteten, 

fortsætter hun.  

Klippekortsordningen blev for ny-

lig fremhævet i rapporten 

”Sårbare Ældres møde med 

hjemmeplejen” fra Videnscenter 

for værdig ældrepleje. Her be-

skriver de ældre i rapportens in-

terviewundersøgelse klippekortet 

som de rene lykketimer, og at de 

positive oplevelser med hjemme-

plejen ofte knytter sig til oplevel-

ser forbundet med klippekortet.  

Oprindeligt var der afsat øremær-

kede midler til klippekortsordnin-

gen. Men siden er pengene over-

gået til at være en del af det ge-

nerelle bloktilskud. Derfor har 

kommunerne mulighed for at ta-

ge klippekortet fra ældre.  

Social- og ældreminister Astrid 

Krags svar til Folketingets Social- 

og Ældreudvalg kan læses her  

Læs også ”Formand i Danske 

Ældreråd: Svage ældre mister 

selvbestemmelse, ”Politiken den 

27/7 (kræver login). 

Hver femte kommune har afskaffet klippekortsordningen, der giver plejehjemsbeboere og 

nogle af de svageste modtagere af hjemmehjælp mulighed for at få en halv times hjælp om 

ugen til aktiviteter efter eget valg. Det fremgår af et svar til Folketingets Social- og Ældreud-

valg fra social- og ældreminister Astrid Krag.  

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/sou/spm/573/svar/1796509/2421156.pdf
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8302578/Svage-%C3%A6ldre-mister-selvbestemmelse
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8302578/Svage-%C3%A6ldre-mister-selvbestemmelse
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//  //  Ældreminister besøgte kommunale forsøgsprojekter 

Social- og ældreminister Astrid Krag har i sommer været på 
rundtur for at høre nyt om en række kommunale forsøgsprojek-
ter, der skal styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. De lokale 
ældrerådsformænd var også inviteret. 

Ældreminister besøgte  

kommunale forsøgsprojekter 

og ældreråd  

 

En af de kommuner, der har haft 

ministerbesøg, er Struer. Her har 

man iværksat et projekt, der skal 

flytte dokumentationen fra kon-

tormiljøer og ud til borgerens lej-

ligheder på plejehjemmet.  Det 

betyder, at der er sat skærme op 

hos beboerne, så plejepersonalet 

ikke skal tilbage på kontoret for 

at dokumentere. I stedet kan de 

skrive alt ind i systemet, mens de 

er sammen med den enkelte bor-

ger. Hermed kan der bruges me-

re tid med borgerne.  

Herudover kan skærmene også 

bruges til kommunikation med de 

pårørende, ligesom beboerne 

kan have billeder på skærmen, 

og pårørende kan lægge billeder 

af for eksempel børnebørnene 

ind i systemet.  

- Det virker utroligt lovende, det 

de har gjort i Struer. Hvis det 

kommer til at virke lige så godt, 

som det umiddelbart ser ud, er 

det noget, vi må have udbredt. 

Så skal vi have det ud til alle de 

andre kommuner i landet, sagde 

Astrid Krag til Dagbladet Holste-

bro-Struer efter besøget. 

Også Ældrerådet i Struer Kom-

mune finder projektet spænden-

de og ser frem til at følge det vi-

dere forløb. 

- Det er altid positivt, når der ar-

bejdes hen imod en bedre kon-

takt med beboerne og deres på-

rørende. Blandt andet er det po-

sitivt, at pårørende har mulighed 

for at lægge billeder ind og følge 

med i dagens aktiviteter. For-

søgsprojektet stiller store krav til 

såvel ledelse som medarbejdere 

omkring præcis og struktureret 

dokumentation. Jeg håber, at 

projektet lykkes og medfører, at 

der bruges mindre tid på doku-

mentation og mere tid til den en-

kelte beboer, siger Kirsten Bethe, 

formand, Ældrerådet i Struer 

Kommune. 

Efterlyste faste retningslinjer 

for kommunale tilsyn 

I Vordingborg Kommune har man 

under overskriften ”Bedre ser-

vice, mere læring og flere effek-

ter” iværksat et projekt, der 

blandt andet skal intensivere 

samarbejdet med bruger-

pårørende-råd på plejecentre. 

Seniorrådet har været med fra 

projektstart og havde konkrete 

anbefalinger med sig til mødet 

med ældreministeren.  

- Seniorrådet har fra vores midte 

udpeget medlemmer til bruger- 

og pårørenderåd. Derudover er vi 

på vej i projektet med at få ned-

sat et tværgående bruger-

pårørende-panel. Seniorrådet har 

– senest til kommunens budget 

2022 – argumenteret for at få 

normeret og ansat en kommunal 

pårørenderådgiver. hvilket Astrid 

Krag påskønnede, siger Flem-

ming Tejmers, medlem af Senior-

rådet, Vordingborg Kommune.  

En del af projektet i Vordingborg 

er, at man skal anvende resulta-

terne af tilsyn og dokumentati-

onspraksis på nye måder i udvik-

lingen af krav og dokumentation.  

- Jeg gav udtryk for overraskelse 

over, at der ikke er faste nationa-

le retningslinjer og krav til indhold 

og form af det kommunale tilsyn 

på plejecentre og på frit valgs-

området og efterlyste, at ældre-

ministeren tog initiativ til at etab-

lere dette. Som argument for sa-

gen orienterede jeg om Vording-

borg Kommunes seneste model 

for tilsynet udført af Afdelingen 

for Pleje og Omsorg. 

Han henviser til, at modellen i 

Vordingborg bygger på en meto-

de med to-dags tilsyn i de kom-

munale distrikter. Den gennemfø-

res med særligt fokus på læring 

og udvikling. 

- Som resultat af tilsynet blev der 

igangsat et arbejde med Tidlig 

opsporing af begyndende syg-

dom allerede fra efteråret 2020, 

så alle distrikter inden udgangen 

af 2021 har implementeret ind-

satsen. Ved tilsynet blev det ob-

serveret, at de fleste medarbej-

dere er meget omsorgsfulde og 

gør et kompetent fagligt arbejde 

for den enkelte borger med re-

spekt for borgernes forskellighed, 

vaner og ønsker. Astrid Krag 

syntes, at det lød som et eksem-

pel til efterfølgelse, fortæller 

Flemming Tejmers. 

Tekst Morten Larsen 
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//  //  Ældreminister besøgte kommunale forsøgsprojekter 

Plejehjemsbestyrelser godt fra 

start  

En tredje kommune, der har haft 

besøg af Astrid Krag, er Brøn-

derslev. Her fik ministeren et ind-

blik i de foreløbige erfaringer 

med bestyrelser på plejecentre. 

Og erfaringerne er gode, ifølge 

både Brønderslev Kommune og 

Ældrerådet. 

Der er nedsat bestyrelser på de 

enkelte plejecentre bestående af 

ældrerådsmedlemmer, personer 

fra lokalsamfundet og foreningsli-

vet med interesse for plejecen-

tret, pårørende, medarbejdere og 

plejecenterleder. Der er udvalgt 

en formand og sekretær for hver 

bestyrelse. De første bestyrel-

sesmøder er afholdt, og de næ-

ste møder er planlagt. 

Bestyrelserne arbejder lokalt 

med sparring og input, der skal 

være med til at ruste ledelsen og 

højne kvalitet, omsorg og nær-

vær for beboerne. Der arbejdes 

blandt andet med at åbne pleje-

centrene mere op for byens be-

boere f.eks. i forbindelse med 

Open By Night og inddragelse af 

byen i aktiviteter. Der arbejdes 

også med ansøgning af fonde til 

positive oplevelser for beboerne, 

styrkelse af pårørendesamarbej-

de, temadrøftelser og med ned-

bringelse af sygefravær. 

- Beskeden til Astrid Kragh var 

blandt andet, at vi endelig skal 

bevare plads til forskellighed i 

bestyrelserne, fordi det er det, 

der kan løfte plejecentrene i lo-

kalområderne, og vi skal sikre 

den lokale forankring i bestyrel-

serne. En anden vigtig pointe er, 

at bestyrelsen skal være nogen-

lunde selvkørende, og ikke blive 

en ekstra opgave for plejecen-

trets ledelse, men tværtimod et 

godt supplement til ledelsen, si-

ger Inger Møller Nielsen formand 

for Ældrerådet i Brønderslev 

Kommune. 

Vil skabe rum og tid i arbejdet 

med den enkelte borger 

I Svendborg Kommune har man 

iværksat projektet ”Støtte til livet”, 

som har til formål at ændre kultu-

ren i samarbejdsprocesser og 

opgavetilrettelæggelsen, så det 

sker med udgangspunkt i et bor-

gerperspektiv fremfor i et system-

perspektiv. Blandt andet organi-

seres arbejdet i tætknyttede te-

ams og medarbejderne får frihed 

til en fleksibel planlægning. Inspi-

rationen er den hollandske Buurt-

zorg model. 

Formand for Ældrerådet i Svend-

borg Kommune, Bent Rasmus-

sen ser gode perspektiver i pro-

jektet.  

- Projektet ser bestemt lovende 

ud. Medarbejderne virker meget 

begejstrede, for det går jo blandt 

andet ud på at skabe rum og tid i 

arbejdet med den enkelte borger. 

Projektet giver medarbejderne 

bedre muligheder for at leve op til 

de intentioner, der ligger i vores 

Masterplan for fremtidens ældre-

liv i Svendborg kommune, fortæl-

ler Bent Rasmussen, formand, 

Svendborg Ældreråd.  

Han henviser til, at et af grund-

elementerne i Masterplanen net-

op er, at borgere, der har behov 

for hjælp fra det offentlige, rum-

mer viden og ressourcer, der i en 

samskabende proces kan udvikle 

og styrke vores velfærdsydelser.  

- Jeg mødte en minister, som var 

virkelig god til at samtale med 

vores medarbejdere. Og jeg be-

nyttede lejligheden til at takke 

hende, fordi jeg synes, at hun er 

god til at inddrage og værdsætte 

ældrerådene og Danske Ældre-

råd. 

Ud over Struer, Vordingborg, 

Brønderslev og Svendborg kom-

muner besøgte Astrid Krag 

blandt andet også Esbjerg og 

Thisted kommuner og ældreråd. 

Projekterne er en del af i alt 31 

forskellige kommunale forsøgs-

projekter, som skal styrke om-

sorg og nærvær i ældreplejen. 

Initiativet har tidligere været om-

talt i Danske Ældreråds nyheds-

brev, ligesom man kan læse om 

på Sundhedsstyrelsens hjemme-

side.  

https://danske-aeldreraad.dk/nu-faar-flere-kommuner-millioner-til-projekter-der-skal-styrke-omsorg-og-naervaer-i-aeldreplejen/
https://danske-aeldreraad.dk/nu-faar-flere-kommuner-millioner-til-projekter-der-skal-styrke-omsorg-og-naervaer-i-aeldreplejen/
https://www.sst.dk/da/Puljer/Pulje-til-at-styrke-omsorg-og-naervaer-i-aeldreplejen
https://www.sst.dk/da/Puljer/Pulje-til-at-styrke-omsorg-og-naervaer-i-aeldreplejen
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//  //  Ældrepolitisk konference: Livet som ældre i fremtiden 

Ældrepolitisk konference:  

 

Livet som ældre i fremtiden 

 

Danske Ældreråd sætter på denne konference 

fokus på, hvordan kommunerne kan planlægge 

langsigtet i forhold til sundhed og forebyggel-

se, boligformer og offentlig transport? Konfe-

rencen afholdes den 25. oktober 2021, Hotel Ny-

borg Strand. 

Det forventes, at hver fjerde dansker er over 65 år i 

2040 - et faktum der skaber behov for en strategisk 

og langsigtet planlægning i kommuner og regioner. 

På denne konference kaster vi lys på tre væsentli-

ge områder:  

1. Forebyggelse og sundhed 

2. Boformer og byrum  

3. Tilgængelig offentlig transport  

Danske Ældreråd mener, at det er på høje tid, at 

kommunerne gennemtænker strategier, så ældre 

sikres det nødvendige udbud af forskellige bofor-

mer, en bredere forebyggelse og mere tilgængelige 

transportformer. 

Danske Ældreråd har inviteret indenrigs- og bolig-

minister Kaare Dybvad Bek sammen med forskere 

og praktikere inden for de tre områder og bedt dem 

pege på udfordringer og løsningsmuligheder inden 

for lovgivning og praksis. 

På konferencen kan du blandt andet høre: 

 Bud på hvordan fremtidens ældrepleje ser ud 

 Erfaringer med brug af teknologier i omsorg og 

pleje på plejehjem 

 Hvordan det er at være gammel i det moderne 

sundhedsvæsen 

 Boligministerens visioner for ældreboligområdet 

 Hvad Esbjerg gør for at blive en aldersvenlig 

kommune 

 Udfordringer og løsninger i forhold til ældres 

fremtidige boligønsker 

 Forebyggelsestilbud til borgere med kroniske 

sygdomme 

 En undersøgelse af den kollektive trafik foreta-

get af ældrerådene i Region Midtjylland 

 Bud på om kørselsordninger sikrer tilstrækkelig 

dækning for den enkelte ældre 

I alt 16 oplægsholdere – herunder forskningsleder 

ved VIVE Pia Kürstein Kjellberg og direktør i Es-

bjerg Kommune Arne Nikolajsen - sætter fra hver 

deres vinkel fokus på et af de tre områder og på, 

hvad der skal til for at skabe bedre kvalitet i de of-

fentlige tilbud.  

Oplægsholderne kommer også med bud på, hvor-

dan ældreråd lokalt kan stille konstruktive og rele-

vante spørgsmål til kommunens beslutningstagere. 

Dagen afrundes af tidligere forstander på Testrup 

Højskole, Jørgen Carlsen, der sætter fokus på, at 

det er kultur, der kan binde os sammen i gensidig 

respekt. 

Målgruppen for konferencen er medlemmer af æl-

dre- og seniorråd, men andre er også velkomne. 

Pris for deltagelse er: 

kr. 1.100 for medlemmer af ældre- og seniorråd 

kr. 1.600 for andre. 

Der er tilmeldingsfrist mandag d. 4. oktober 2021. 

Klik her for tilmelding 

https://www.tilmeld.dk/daekonference25oktober/conference
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// Kort nyt 

Forsøg med plejehjem  

i eget hjem 

Haderslev Kommune er i færd med at afprø-

ve, om man ved hjælp af velfærdsteknologi, 

nye arbejdsgange og rutiner kan gøre det mu-

ligt for svækkende ældre at blive boende i de-

res eget hjem i stedet for at komme på pleje-

hjem, hvis de ønsker det. 

Rolf Dalsgaaard Johansen, direktør for vok-

sen og sundhed i Haderslev Kommune fortæl-

ler til bladet Danske Kommuner; 

– Gennem teknologien kan vi understøtte de-

res uafhængighed ved eksempelvis at give 

borgerne et tryghedsbesøg via en skærm, el-

ler at borgeren er udstyret med et ur, som re-

gistrerer, om de falder. Udgangspunktet for 

hjælpen til den enkelte borger er, hvad de op-

lever, de har brug for – frem for vores service-

beskrivelser. Samtidig har vi fokus på, at bor-

geren møder et fast team af sundhedsfaglige 

og sammenhæng og kontinuitet, som er noget 

af det, vi lykkes med på vores plejehjem, og 

som vi kan tage over i det her projekt. Vi gør 

brug af de ting, som er vigtige for, at vores 

borgere kan fortsætte deres liv i eget hjem. 

Han understreger, at der ikke er tale om et 

opgør med plejehjemmene. Men måske mere 

et opgør med, hvem plejehjemmene er til for.  

- Vi har brug for at brede paletten ud, for der 

er mange, der har mange forskellige tanker 

om, hvordan de drømmer om at have det som 

ældre, og derfor tror jeg, det er enormt vigtigt 

at holde fast i en udvikling som den, vi har 

gang i her. Vi har brug for den udvikling for at 

kunne opretholde det liv, mange gerne vil le-

ve, siger han. 

Læs her artiklen i Danske Kommuner, hvor 

også 95-årige Albrecht Weitling fortæller om, 

hvorfor han har valgt at blive boende i eget 

hjem.  
Oplysningspjece om  

fremtidsfuldmagt 

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med 

Justitsministeriet udarbejdet en kort oplys-

ningspjece, som skal informere om fremtids-

fuldmagter. Pjecen er særligt målrettet it-

udfordrede borgere og deres pårørende. 

Læs mere her 

Kategoriseringen af covid-19 

som en samfundskritisk  

sygdom i Danmark ophæves 

Den nuværende kategorisering af covid-19 

som en samfundskritisk sygdom ophører den 

10. september 2021. Regeringen har beslut-

tet ikke at forlænge denne kategorisering. Det 

skyldes dels den store vaccinationstilslutning, 

dels den stærke epidemikontrol. 

Beslutningen, om ikke at forlænge covid-19’s 

status som en samfundskritisk sygdom, er 

truffet efter inddragelse af den faglige referen-

cegruppe, Epidemikommissionen og sund-

hedsmyndighederne. 

Kategorisering som en samfundskritisk syg-

dom er det, der har gjort det muligt at indføre 

en række af de særregler, vi har haft i håndte-

ringen af covid-19, som for eksempel forsam-

lingsforbud, krav om coronapas og krav om 

mundbind. 

Når kategoriseringen ophører, medfører det 

derfor, at en række bestemmelser i epidemi-

loven ikke længere finder anvendelse. Det 

indebærer blandt andet, at de resterende re-

striktioner i genåbningsaftalen fra juni 2021 

ophører, da der ikke længere vil være hjem-

mel til at opretholde dem. . 

http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2021/Magasin-13/Haderslev-indretter-plejehjem-i-eget-hjem/
https://digst.dk/digital-service/digital-inklusion/vejledningsmaterialer/fremtidsfuldmagt-en-god-ide/
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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-
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