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Højt aktivitetsniveau
i landets ældreråd
Forberedelserne til efterårets
mange ældrerådsvalg er i fuld
gang. Landet over arbejder ældreråd benhårdt for at skaffe kandidater og skabe interesse om
valget. Der afholdes informationsmøder, skrives læserbreve,
laves valgvideoer, informationsfoldere og meget andet.
Det store engagement viser, at
landets ældreråd brænder for at
gøre en forskel og er en vigtig
del af lokaldemokratiet. Forhåbentlig bliver det omsat i en høj
stemmeprocent, sådan at de
nyvalgte ældreråd har et solidt
mandat i ryggen, når de skal
rådgive kommunalbestyrelserne.
Mærkesager tilpasset lokale
forhold giver resultater
Også på efterårets fem møder
for formænd og næstformænd,
som Danske Ældreråd netop har
afholdt, oplevede jeg, at ældreråd i hele landet virkelig har noget på hjerte og lægger et stort
arbejde ude i kommunerne.
Blandt andet arbejder mange
ældreråd lokalt med Danske Ældreråds fire mærkesager – enten med en hel mærkesag eller
med dele af en mærkesag.
Nogle ældreråd har haft held til
at få deres kommune til at prioritere klippekortsordningen, så de
svageste ældre kan få en halv
times hjælp om ugen til aktiviteter efter eget valg. Andre ældreråd har sat boliger til ældre på
dagsordenen eller fået kommunen til at give demografimodellen et serviceeftersyn. Et ældreråd har også fået fjernet egenbetalingen for kost ved ophold
på en kommunal midlertidig
døgnplads i kommunens sund-

hedshus.
Det gennemgående budskab fra
ældrerådene har været, at det
kræver vedholdenhed at arbejde
med mærkesagerne, og at de
skal tilpasses til den praksis og
de udfordringer, som ældreråd
oplever lokalt i kommunerne.
Klar til at tage imod nye medlemmer
På formands/
næstformandsmøderne oplevede jeg også, at ældrerådene er
meget opmærksomme på, at der
skal tages godt imod de mange
nye ældrerådsmedlemmer, som
bliver valgt ind i ældrerådene i
efteråret. Det er vigtigt, at nye
medlemmer får en grundig indføring i ældrerådsarbejdet, og at
der sker en forventningsafstemning. Det er også vigtigt, at der
på et tidligt tidspunkt igangsættes et visionsarbejde, som kan
give energi til rådsarbejdet og
definere nogle fælles mål.
Danske Ældreråd er selvfølgelig
klar til at hjælpe med at klæde
nye ældrerådsmedlemmer godt
på. Vi har velkomstinformation,
en håndbog i ældrerådsarbejde,
tilbud om rådgivning og vil i tilrettelæggelse af næste års arrangementer have særligt øje for
nye ældrerådsmedlemmer.
FN’s ældredag satte fokus på
vigtig digital problematik
Ældrerådenes store engagement kom også til udtryk i forbindelse med FNs ældredag den 1.
oktober, som flere ældreråd
markerede med borgermøder.
I år satte FN fokus på, hvordan
alle generationer kan få lige muligheder i et digitalt samfund. En
problematik som Danske Ældre2

råd finder meget relevant at få
sat højere på dagsordenen i
Danmark. For selvom Danmark
for nylig igen blev kåret som verdens bedste til offentlig digitalisering, og selvom langt de fleste
af os oplever, at digitaliseringen
gør hverdagen nemmere, så er
der en stor gruppe for hvem, digitaliseringen komplicerer hverdagen.
Læs også ”Danske Ældreråd:
Ældre risikerer social eksklusion, hvis vi udelukkende satser
på digitalisering”, debatindlæg i
Politiken (kræver abonnement)
Digitaliseringsstyrelsen vurderer,
at et sted mellem 17 og 22 procent af den voksne befolkning –
deriblandt mange ældre - er digitalt udsatte. Det vil sige, at de
ikke kan eller har meget svært
ved at anvende digitale løsninger.
Danske Ældreråd mener, at det
er tankevækkende, at Danmark
kan blive kåret til verdens bedste i offentlig digitalisering samtidig med, at hver femte borger
ikke kan eller har svært ved at
anvende de digitale løsninger.
Her er det nærliggende at spørge, om digitalisering er blevet et
mål i sig selv, og om vi nogle
gange derfor er for hurtige til
hælde velfungerende analoge
løsninger ud med badevandet.
Inger Møller Nielsen
formand
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En af de kommuner, der allerede er godt i gang med at udvikle en model for faste og selvstyrende
teams, er Haderslev.
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170 millioner til faste og selvstyrende teams
Regeringen og dets støttepartier har afsat 170 millioner kroner til faste og selvstyrende teams i
hjemmeplejen. Målet er at gøre hverdagen mere stabil og tryg for de ældre og give højere arbejdsglæde for medarbejderne.
- Alt for mange ældre oplever, at
deres hjem bliver lidt af en banegård, når de får behov for hjælp
fra hjemmeplejen. Med hyppigt
skiftende medarbejdere, stramme kørelister og snævert opdelte
ydelser. Derfor er der brug for, at
vi tænker nyt. Vi har brug for, at
medarbejderne ikke skal starte
forfra, fordi de hele tiden besøger nye ældre, men tværtimod
kan opdage det, hvis den ældre
skranter lidt mere end normalt.
Relationen mellem borger og
medarbejder skal i centrum, siger social- og ældreminister,
Astrid Krag i en pressemeddelelse.
De 170 millioner kroner skal sætte fart under lokale selvstyrende

teams sådan, at de ældre skal
forholde sig til færre og kendte
ansigter, når hjemmeplejen banker på deres dør.
Skal søge om midlerne
Kommunerne skal søge om at få
del i midlerne som tilskud til at
lave lokale modeller for at etablere faste, selvstyrende og tværfaglige teams – med kendte
medarbejdere for at skabe mere
stabilitet og kontinuitet i hjemmeplejen.
Midlerne er en del af sidste års
finanslovsaftale, hvor regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Alternativet blev enige om at afsætte 425 millioner kroner i
4

2021, 450 millioner kroner årligt i
2022-23 og 500 millioner kroner
årligt fra 2024 og frem til højere
faglighed og flere ansatte i ældreplejen.
Af de 425 millioner kroner afsat i
2021 skal 212,5 millioner kroner
udmøntes til anvendelse samme
år. Ud over de 170 millioner kroner til selvstyrende teams skal
42,5 millioner kroner bruges på
aktiviteter og rådgivning, der skal
styrke et demensvenligt samfund.
Læs mere om aftalen her
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Kaffen først i Haderslev
En af de kommuner, der allerede er godt i gang med at udvikle en model for faste og selvstyrende
teams, er Haderslev. Her fik man tidligere på året ni millioner kroner fra Sundhedsstyrelsens pulje
til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Ambitionen i Haderslev er at udvikle en dansk prototype for kommunal ældrepleje inspireret af den hollandske Buurtzorg-model.
Tekst Morten Larsen

Projektet er blevet døbt ”Kaffe
først” for at understrege, at det
er nærværet med den enkelte
borger, der betyder noget. Derfor
starter hvert besøg med at tage
en snak om, hvad der er vigtigt
for borgeren.
- Når medarbejderne er ude hos
borgeren, så starter man med at
snakke om, hvad der skal gøres i
dag. Som regel løser man sine
kerneopgaver, men har borgeren
brug for noget andet den dag, så
gør man det, siger Louise Thule
Christensen, chef for Senior, Rehabilitering, Kvalitet og Udvikling,
Haderslev Kommune.
Fordeler selv ansvar og opgaver
Projektet i Haderslev er nu så
langt henne, at der er etableret
to tværfaglige og selvledende
teams med 8-10 medarbejdere
per team. Til de to teams er rekrutteret en ergoterapeut, fire
sygeplejersker, to pædagoger og
ni social og sundhedshjælpere
og –assistenter. De er alle blevet

trænet i at arbejde inden for Buurtzorg-modellen, og er nu samlet geografisk i Vojens, hvor de
skal støtte og hjælpe 62 ældre
borgere.
- Medarbejderne spiller en afgørende rolle i Buurtzorg-modellen,
og deres opgave er at arbejde
med faglige løsninger, der involverer borgerens og dennes formelle og uformelle netværk. Mestring, opbygning af
gennemgående og tillidsfulde
relationer samt opbygning af netværk i lokalområdet er alle vigtige principper, fortæller Louise
Thule Christensen.
Alle kan arbejde i teams
De to teams i Haderslev har derfor fået professionel frihed til selv
at organisere arbejdet, fordele
ansvar og opgaver samt træffe
beslutninger.
Det betyder i praksis, at når et
team møder ind om morgenen,
så har de aftalt dagen før, hvem
der gør hvad, men de tjekker
5

samtidig, om noget har ændret
sig ude hos borgeren. Er der det,
så tilpasser teamet sig, ligesom
medarbejderne, når de er ude
hos borgeren, tilpasser sig, hvis
borgerne har brug for noget andet. Hvis for eksempel en sygeplejerske er ude hos en borger,
og borgerne ønsker hjælp til en
opgave, der normalt regnes som
en sosu-opgave, så løser medarbejderen opgaven.
Denne tilgang kræver, at medarbejderne selv kan lede og tilrettelægge arbejdet, forklarer Louise Thule Christensen.
- Den Hollandske-Buurtzorg organisation siger, at alle kan arbejde i teams eller kan lære det.
Men vi ved også, at vi i Danmark
har trænet medarbejderne i noget andet. Medarbejderne skal
vænne sig til at føle sig trygge i
at tage flere beslutninger, ligesom de skak skal lære at kalde
en coach, hvis der opstår problemer.
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Modellen skal oversættes til en
dansk kontekst
Den Hollandske Buurtzorg-model
er tidligere blevet forsøgt kopieret
i andre lande – herunder Danmark. Det har nogle steder givet
udfordringer, eftersom organiseringen med selvstyrende teams
kan være vanskelig at få passet
ind i den danske måde at organisere ældreplejen på, hvor der meget fokus på minutter og en tendens til at organisere sig i siloer.
- Når vi tilpasser og omformer
Buurtzorg-modellen ind i en
dansk kommune, udvikler vi en
prototype i en i forvejen hierarkisk
organisation, og vi vil ikke på
samme vis kunne reducere ledel-

Vive har evalueret
forsøg med Buurtzorg-modellen i Ikast
-Brande Kommune

se og administration, som det har
været muligt for Buurtzorg i Holland. Derfor har vi etableret et
back-office som et ”skjold” omkring de to teams. Når det er
sagt, så lægger vi os så tæt op ad
Buurtzorg-modellen som muligt.
Vi kører med samme størrelse
teams og har en direkte hotline til
Buurtzorg-organisationen i Holland, forklarer Louise Thule Christensen.
- Jeg tror meget på, at der en positiv effekt af en tværfaglig organisering. Noget bliver måske dyrere, men til gengæld kommer der
nogle positive effekter andre steder – for eksempel at sygefraværet falder.

I Vives midtvejsevaluering kan man
blandt andet læse, at der foreløbigt
er gode erfaringer med den organiseringsform, der er afprøvet i forbindelse med forsøgsprojektet.

Seniorrådet i Haderslev
vigtig sparringspartner
Seniorrådet i Haderslev og
ikke mindst rådets formand,
Hans Egon Lorenzen, er fast
sparringspartner for Kaffe
først-projektet i Haderslev.
- Jeg deltager på alle seniorrådsmøder og får her input
til projektet, ligesom jeg regelmæssigt sparrer med
Hans Egon Lorenzen, der
både som organisationsmenneske og bruger af
hjemmehjælp kan byde ind
med input på flere parametre, fortæller Louise Thule
Christensen.

lige medarbejdere i hjemmet i kvartalet (mod 8 i Lokalpleje Danmark).

Delte meninger om baggrund for
konkurs
Forsøgsmodellen har imidlertid ikke
Vive konkluderer blandt andet, at det vist sig rentabel i den aktuelle modelselvorganiserende team i henholds- konstruktion, hvor Lokalpleje Danvis Bording og Engesvang har bedre mark har haft underskud og efterfølBorgerne oplever en bedre kontinuikontinuitet, en bedre tværfaglig indgende er begæret konkurs. Lokalpletet og et bedre tværfagligt samarbejsats med afsæt i borgerens behov,
je Danmark anfører, at det hænger
de med afsæt i borgerens behov, når
en bedre borgeroplevet kvalitet samt sammen med kontraktmæssige vilhjemmepleje og sygepleje leveres
et reduceret sygefravær. Dette når
kår og begrænsninger, samt med
efter Buurtzorg-modellen. Forsøget i
man sammenligner med Ikastkommunens prissætning og visitatiIkast-Brande Kommune viser dog
Brande Kommunes organisatorisk
onspraksis. Ikast-Brande Kommune
også, at der kan være udfordringer
adskilte kommunale hjemmepleje og fastholder, at prissætningen i forved implementering i Danmark.
sygepleje, der over en årrække har
søgsprojektet har været korrekt, og
Sådan lyder den overordnede konværet kendetegnet ved et højt syge- at Lokalpleje Danmark har fået det
klusion i en evaluering fra Vive af
fravær og en stor medarbejderomsamme som de øvrige leverandører
Forsøget Lokalpleje i Ikast-Brande
sætning – og hvor der (blandt andet på området.
Kommune.
af denne årsag) ses et uhensigtsVives evaluering kan downloades
mæssigt stort antal medarbejdere i
Ikast-Brande Kommune besluttede i
her
borgerens hjem.
2019 at indgå et samarbejde med
Lokalpleje Danmark om afprøvning
Af evalueringen fremgår det også, at
af Buurtzorg-modellen for integreret der generelt set kommer flere medarhjemme- og sygepleje i en afgrænset bejdere i borgerens hjem i Ikastdel af kommunen (postnumrene Bor- Brande Kommune, end der gør i Loding og Engesvang). Formålet med
kalpleje Danmark. Forskellene er
forsøget var at blive klogere på, om
forholdsvis små på døgn og ugebakommunen inden for en uændret
sis, men bliver tydelige på månedsressourceramme kunne højne kvali- og kvartalsbasis. En borger i den
teten ved en anden organiseringskommunale hjemme- og sygepleje
form.
møder i gennemsnit op til 17 forskel-
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Danske Ældreråd ser stort
potentiale i faste og selvstyrende teams
I dag kan ældre hjemmehjælpsmodtagere opleve at få besøg af
mange forskellige medarbejdere
på en måned, der løser lige præcis de opgaver, der står på en
køreliste. Det er uholdbart. En
tryg ældrepleje med selvbestemmelse og værdighed forudsætter, at den ældre og plejepersonalet kender hinanden, og at de i
fællesskab kan beslutte, om tiden lige den dag skal bruges på
ting, der er vigtigere.

Derfor finder Danske Ældreråd
det positivt, at flere kommuner
har iværksat forsøg med mindre
selvstyrende teams i ældreplejen
med inspiration i den hollandske
Buurtzorg-model.
Ikke mindst har Danske Ældreråd store forventninger til ”Kaffe
først-projektet” i Haderslev Kommune. Vi tror, at der er store gevinster i mindre, selvstyrende
tværfaglige teams, hvor medar-

bejderne selv har ledelsesopgaven og ansvaret for plejen.
De involverede medarbejdere får
tid til at lytte til borgeren, lave en
daglig mikro-udredning og møde
borgeren der, hvor vedkommende er netop denne dag.
Danske Ælderåd mener, at der
er et stort potentiale i en sådan
tilgang til ældreplejen.

Høringssvar vedrørende lov om velfærd
Danske Ældreråd finder det grundlæggende positivt, at regeringen med forslag til lov om velfærd vil
sikre, at de offentlige udgifter stiger i takt med, at
der bliver flere børn og ældre.

Øget gennemsigtighed i den kommunale budgetlægning
For landets 98 ældreråd vil der fortsat være en stor
opgave i at følge den kommunale budgetlægning
og arbejde for, at pengene kommer til at følge med
det stigende antal ældre i kommunerne.

Det er et første skridt i retning af at stoppe den udhuling af velfærden på ældreområdet, som vi har
set de seneste mange år, fordi pengene ikke er
fulgt med det stigende antal ældre.

Til det arbejde har ældrerådene brug for øget gennemsigtighed i den kommunale budgetlægning og
demografiregulering.

Ingen garanti mod nedskæringer på ældreområdet
Vi er dog også meget opmærksomme på, at lovforslaget ikke er nogen garanti mod fortsatte nedskæringer på ældreområdet.

Krav om demografimodeller
Danske Ældreråd mener, at kommunerne bør være forpligtede til at anvende demografimodeller i
budgetlægningen på ældreområdet.

Lovforslaget forholder sig alene til, hvor stort det
samlede offentlige forbrug skal være, men ikke
hvordan det skal fordeles mellem sektorer, serviceområder og institutioner.

Kun ved brug af retvisende demografimodeller er
det muligt at beregne de forventede økonomiske
konsekvenser af den demografiske udvikling og
dermed synliggøre, hvilke budgetreguleringer der
skal til for at fastholde et givent serviceniveau, når
antallet af ældre ændrer sig.

De kommunale servicebudgetter på ældreområdet
i 2021 er et godt eksempel på det. For selvom prioriteringerne i finansloven og økonomiaftalerne
dækker det demografiske træk i 2021, så når VIVE
frem til, at de kommunale serviceudgifter på ældreområdet pr. 65+-årig falder fra 2020 til 2021. Der er
altså ikke sat en stopper for udhulingen af velfærden på ældreområdet.

Læs hele Danske Ældreråds høringsvar her
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FN’s ældredag blev
markeret i hele landet
Landet over var ældreråd vært for en række lokale arrangementer, der markerede FN’s årlige internationale Ældredag den 1. oktober. Læs her, hvordan fire ældreråd fejrede
dagen.
Tekst Morten Larsen

FN’s Internationale Ældredag
markeres hvert år den 1. oktober, og mange ældreråd har tradition for at afholde et borgerarrangement i den forbindelse,
som ofte spiller op af det årlige
tema, som FN udmelder. I år var
temaet ”Digital Equity for All
Ages”, som handler om, hvordan
alle generationer kan få lige muligheder i et digitalt samfund.
Ældreminister besøgte Lolland
Ældrerådet i Lolland Kommune
satte på dagen fokus på, hvordan man kan sikre, at alle borgere har mulighed for at kommunikere med det offentlige, uanset
hvor digital man er.
Til at svare på det spørgsmål
havde Ældrerådet blandt andre
inviteret forskningskommunikatør
på IT-Universitetet i København,
Jari Kickbusch. Han gav indblik i,
hvem de digitalt udsatte i virkeligheden er. Et af budskaberne
var, at en stor del af gruppen er
ældre - og især ældre, der på
grund af vanskelige livssituatio-

ner mister evnen til at klare sig
selv digitalt. Men også flere unge
befinder sig i gruppen af digitalt
udsatte.
Jari Kickbusch pegede også på,
at digitaliseringen rejse nogle
spørgsmål i forhold til, om alle nu
også er lige for loven og uden
forskelsbehandling, hvis digitaliseringen gør det svært for digitalt
udsatte at kræve deres ret, fx i
forhold til at få søgt om offentlige
ydelser. Digitaliseringen må derfor ikke være et krav, men et frit
valg for den enkelte borger, lød
det.
På det velbesøgte arrangement i
Maribo var der også oplæg af
social- og ældreminister Astrid
Krag.
Her var fokus særligt på de kommende frikommuneforsøg. Ministeren blev blandt andet spurgt
om, hvordan den tid medarbejdere bruger på dokumentation
foran skærmen, konkret kan blive reduceret, så der bliver mere

tid til pleje og omsorg. Noget
klart svar kunne ministeren endnu ikke give, da hun afventer at
se, hvad de tre kommuner, der
har fået frihed til at frigøre sig fra
unødvendige dokumentationskrav på ældreområdet, finder
frem til.
Astrid Krag kunne desuden fortælle, at digitale hjælpemidler
bør være et tilbud, ikke et krav.
Hun ser også perspektiver i, at
registrering og dokumentation i
ældreplejen sker i overværelse
af den ældre eller sammen med
den ældre.
Ekspert i digitale trends talte
om digitale muligheder
Roskilde Kommune har tradition
for, at FN´s ældredag fejres af
Sundheds- og Omsorgsudvalget
og Ældrerådet sammen med alle
de lokale ældreorganisationer
som Roskilde Ældremotion, Ældre Sagen, Ældre hjælper Ældre,
OK-klubben og LO faglige seniorer. I år var ingen undtagelse.
På dagen var der oplæg med
blandt andre David Guldager, tvvært og ekspert i digitale trends.
Han talte om, hvordan ny teknologi kan skabe et bedre samfund.

Ældreminister Astrid Krag fortalte på Lollands Ældreråds
debatmøde, at digitale hjælpemidler bør være et tilbud,

ikke et krav
8

- David Guldager holdt et meget
inspirerende og oplysende oplæg, krydret med morsomme
filmindslag. Der var meget at
tænke over – brug af robotter,
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stemmestyring, kunstig intelligens med videre, fortæller Marie
Jørgensen, formand, Roskilde
Ældreråd.
Direktør for Social, Job og Sundhed Mette Heidemann, talte om,
hvordan kommunen hjælper med
at skabe lige muligheder i et digitalt samfund.
- Det var en spændende eftermiddag. Vi blev meget klogere
på de mange muligheder, der
allerede findes i kommunalt regi.
Der var også udarbejdet et kort
med oplysninger om, hvor personer kan få it-hjælp både på bibliotekerne og ved de frivillige organisationer, siger Marie Jørgensen.
449 deltagere hørte om ældrerådsarbejde
I Hjørring Kommune var Ældrerådet vært for et større aftenarrangement, der både bød på underholdning og faglighed. Underholdningen stod blandt andre
skuespiller Per Pallesen for. Han
parodierede flere af de vendelboere, han havde mødt, sang og
fortalte sjove historier fra sit
spændende liv.
De 449 deltagere fik også et
grundigt indblik i Ældrerådets
arbejde. Blandt andet kunne formand Kirsten Holst fortælle, at
klippekortet fra den 1. september
er blevet genindført for 150 borgere i hjemmeplejen. De visiteres nu til en times ekstra ydelser
per uge.
Formanden kunne også fortælle,
hvordan man i kommunen arbej-

De 449 deltagere på ældredagen i Hjørring Kommune kunne blandt andet
høre formand for ældrerådet Kirsten Holst fortælle om rådets arbejde

der med bekæmpelse af ensomhed. Blandt andet har kommunen fået 1,3 millioner kroner fra
værdighedspuljen til bekæmpelse af ensomhed. Midler der
blandt andet er fordelt på hjemmeplejen og ældrecentrene.
Deltagerne blev samtidig gjort
opmærksom på, at det er vigtigt
at hjælpe med at finde ensomme, og at man søger hjælp mod
ensomhed.
Kirsten Holst afsluttede med at
orientere om ældrerådets kommende fremmødevalg, der afholdes samme dag som kommunevalget den 16. november, og
hvor der er opstillet 17 kandidater.
- Det er vigtigt, at så mange plus
60-årige stemmer til ældrerådsvalget som muligt, så vi kan få
valgt nogle aktive personer ind
som talerør for alle ældre. En høj
stemmeprocent giver større lydhørhed, gennemslagskraft og
hermed større respekt om høringssvar og initiativer, var budskabet til forsamlingen.

Kandidaterne til ældrerådsvalget blev præsenteret
Også Ældrerådet i Norddjurs
Kommune havde sammensat et
program, der både bød på faglige oplæg og underholdning.
Formand for Ældrerådet, Ingeborg Kyed Pedersen indledte
med kort at fortælle om FN´s digitale tema. Herefter var der oplæg af Lars Møller, formand for
Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune. Han kunne fortælle, at kommunen netop havde
afsat en million ekstra til ældreområdet. En nyhed, der blev hilst
velkommen af de cirka 75 deltagere. Demenskoordinator Anna
Kirkegaard fra Norddjurs Kommune gav desuden indblik i sit
arbejde, og hvad man som ældre
skal være opmærksom på i forhold til demens.
På dagen var der også en præsentation af kandidaterne til det
kommende ælderådsvalg, ligesom der var gjort plads til fællessang, lotteri og anden underholdning.

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
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// Anbefalinger fra Ældretopmødet

Anbefalinger fra Ældretopmødet
I forbindelse med Ældretopmødet den 16. september er der udgivet debatoplæg og anbefalinger. Neden for nogle nedslag.
En national kvalitetsramme for  Forbedre kvaliteten både sundældreplejen
heds- og socialfagligt i ældreDanske Ældreråd mener, at der
plejen.
er nogle spændende takter i for Gøre hverdagen nemmere for
slaget om en national kvalitetsmedarbejdere og ledere.
ramme for det kommunale ældreDanske Ældreråd bidrager meget
og sundhedsområde.
gerne i den videre udvikling af en
Det er et forslag, som indgår i
national kvalitetsramme og med
Sundhedsstyrelsens debatoplæg
input til, hvad den konkret skal
til Ældretopmødet 2021.
indeholde.
Læs debatoplægget her
Pårørendeinddragelse og samarbejde
Forslaget er baseret på indlæg fra
Danske Ældreråd har også deltaen nedsat arbejdsgruppe om kvaget i arbejdsgruppen for pårørenlitet og kompetencer, hvor også
deinddragelse og samarbejde.
Danske Ældreråd har været reHer vil vi særligt fremhæve anbepræsenteret.
falingen om, at forpligtigelsen til at
En fælles national kvalitetsramme inddrage pårørende bliver skrevet
for ældreplejen skal sikre systeind i lovgivningen.
matisk fokus på kvalitet og tilganVi ser også et stort potentiale i
ge, der sætter den enkelte ældre i
anbefalingen om, at alle kommucentrum.
ner arbejder med at etablere fora
Den skal bygge på eksisterende til organisatorisk inddragelse af
erfaringer med redskaber og tilpårørende. Og, at formen kan
gange, som har vist deres mevære en bestyrelse, bruger-/
ningsfuldhed, virkning og værdi i pårørenderåd og/eller jævnlige
praksis.
dialogmøder.
En fælles national kvalitetsramme Læs her anbefalinger fra arbejdsskal blandt andet understøtte:
gruppen om pårørendeinddragelse og samarbejde.
 Et skift fra, at kommunerne
Rekrutteringshandlingsplan
skal finde egne modeller, til i
højere grad at bruge afprøvede En af de helt store udfordringer
på ældeområdet, er at skaffe nok
redskaber og tilgange.

varme hænde. KL har i forbindelse med Ældretopmødet offentliggjort en rekrutteringshandlingsplan, der skal give svar på nogle
af de centrale spørgsmål, der
trænger sig på i forhold til fortsat
at finde løsninger på rekrutteringsudfordringen:
 Hvordan bliver vi ved med at

øge kvaliteten på social- og
sundhedsuddannelserne og
praktikforløbene i kommunerne?
 Hvordan sikrer vi fortsat attrak-

tive arbejdspladser for allerede
ansatte og de nye generationer
af medarbejdere på sundhedsog ældreområdet?
 Hvordan kan digitale løsninger

og velfærdsteknologi understøtte, at der er tilstrækkeligt
med hænder til at varetage
kerneopgaven i ældreplejen?
Handlingsplanen har tre overordnede temaer: Rekruttering til uddannelse, motiverede medarbejdere med de rette kompetencer,
og digital velfærd og teknologi.
Læs KL’s rekrutteringshandlingsplan her
Du kan finde mere materialet fra
Ældretopmødet på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.
Læs også kronikken ”Ældreplejen
skal fornyes, og løsningerne står i
kø” af Danske Ældreråd i bladet
Kommunen.
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Ældretilsynet

Statusrapport: Sådan går det
for ældretilsynet
Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en rapport med status for ældretilsynet for perioden 2018 til 2021. Rapporten viser, at mange plejeenheder bruger tilsynene til kvalitetsudvikling og anvender målepunkterne i forbedringsarbejde.
Tekst Morten Larsen

I perioden 2018-2021 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført 419 tilsyn på ældreområdet. De 308 tilsyn er gennemført på plejehjem, mens de 111
er gennemført i hjemmeplejen.
322 tilsyn er såkaldte planlagte
tilsyn, hvor plejeenhederne er
udvalgt på baggrund af en stikprøve. 97 tilsyn er reaktive tilsyn,
hvor tilsynet er gennemført på
baggrund af en indberetning.
Ud af de i alt 419 tilsyn gav 34
anledning til påbud, da der blev
fundet større problemer af betydning for den fornødne kvalitet.
- Ved tilsynene ser vi blandt andet, at borgerne i høj grad oplever at få hjælp til at leve det liv,
de ønsker, men også at ledelse
og personale er meget opmærksomme på eventuelle ændringer
i borgerens sædvanlige fysiske
og psykiske tilstand. Når vi ser
udfordringer ude i plejeenhederne, udspringer de typisk af
manglede overlevering af den
enkelte borgers ønsker og behov
for pleje ved vagtskifte, fortæller
overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.
Blandt andet oplever tilsynet i
flere tilfælde, at der mangler beskrivelser af borgernes vaner og
ønsker, samt at eventuelle aftaler indgået med de pårørende
eller nære relationer ikke er dokumenteret.
Fokus på læring
Rapporten viser desuden, at fle-

re plejeenheder anvender input
fra tilsynene og fra det materiale,
som efterfølgende offentliggøres,
til forbedringsarbejdet.
- Ældretilsynet er tilrettelagt, så
der lægges stor vægt på læring.
Når en plejeenhed modtager et
ældretilsyn, skal det helt naturligt
mobilisere et blik på læring og
kvalitetsudvikling hos ledelse og
personalet i den plejeenhed, vi
besøger. Men det er også meget
vigtigt for os, at målepunkterne
bidrager til læring og udvikling
hos de plejeenheder, der ikke får
tilsyn, siger Charlotte Hjort.
I den forbindelse viser rapporten
blandt andet, at fire måneder
efter tilsynsbesøget vurderer 64
procent af plejeenhederne, at
tilsynsbesøget i høj eller meget
høj grad har medvirket til, at de
har igangsat eller planlægger at
igangsætte initiativer til forbedring af kvaliteten i deres plejeenhed. Desuden oplyser 58 procent af de plejeenheder, der ikke
har haft tilsyn, at de på baggrund
af målepunkterne i høj eller meget høj grad har igangsat eller
planlægger at igangsætte initiativer til forbedring af kvaliteten i
deres plejeenhed.
Selvom disse tal er i underkanten i forhold til Ældretilsynets egne succeskriterier, mener Danske Ældreråd, at Ældretilsynet er
blevet en vigtig brik i forhold til at
udvikle ældreplejen.
- Ældretilsynet er selvfølgelig en
kontrol med den fornødne kvali11

tet ud fra fastlagte målepunkter,
men vi kan se i rapporten, at målepunkterne også bidrager til læring mange steder. Det er så vigtigt, at tilsynene ses som en integreret del af kvalitetsarbejdet i
kommunerne, siger Inger Møller
Nielsen, formand, Danske Ældreråd.
- Det er tydeligt, at Ældretilsynet
er på rette vej og yder et vigtigt
bidrag til at højne kvaliteten i
ældreplejen. Danske Ældreråd
kan kun bakke op om Ældretilsynets fokus på læring fremfor kun
på kontrol.
Hun understreger, at Danske
Ældreråd generelt er optaget af,
at borgerperspektivet tænkes
mere ind i tilsynene på ældreområdet. Så der eksempelvis ses
på, om borgeren oplever selvbestemmelse, og om det understøttes af den tone, adfærd og kultur, der er på stedet. Det er et
fokusområde i det nationale Ældretilsyn, og Danske Ældreråd
ser gerne, at de kommunale tilsyn alle steder får samme blik for
borgerperspektivet.
Også blandt de plejeenheder,
der har haft et Ældretilsyn, er der
generelt stor tilfredshed med tilsynsbesøgene. 86 procent af
plejeenhederne svarer, at de i
høj eller meget høj grad er tilfredse med det aktuelle tilsynsbesøg i deres plejeenhed.
Download statusrapport for ældretilsyn her
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// Kort nyt

Sundhedsministeriet: Test af ansatte
og pårørende skal holde Covid-19
ude af plejehjemmene
Sundhedsministeriet oplyser, at vaccinerede medarbejdere
på landets plejehjem og i hjemmeplejen i efteråret og vinteren vil blive opfordret til at blive PCR-testet for Covid-19
en gang ugentligt, mens ikke-vaccinerede medarbejdere
fortsat opfordres til to ugentlige PCR-test.
Alle besøgende til beboere på plejehjem uanset vaccinationsstatus opfordres ligeledes til at tage en test
inden besøget. Der vil være særlig opmærksomhed på, at beboere med symptomer på Covid-19 bliver
testet, og er der smitte på et plejehjem, testes alle for at bryde smittekæder og begrænse smitte.
Medarbejdere på plejehjem vil fortsat kunne blive testet på deres arbejdsplads. Testen kan blive foretaget i løbet af arbejdsdagen.
Besøgende på plejehjem kan benytte det landsdækkende net af faste teststeder. Testen kan med fordel
være en PCR-test.
Ud over test og revaccination vil der også fortsat være fokus på rengøring, udluftning og en høj hygiejnestandard på plejehjemmene. Derudover indgår vaccinationsindsatsen mod influenza også som et vigtigt
element i efterårets indsats for at beskytte plejehjemsbeboerne mod alvorlig sygdom, oplyser ministeriet.

Leverandører kan få besøg af
værdighedsrejsehold

Ny platform
Sundhedsstyrelsen har opbygget en ny platform, hvor kommuner kan dele deres viden
og erfaringer og lære fra nye innovative veje
til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Kommunale, selvejende og private leverandører
på ældreområdet kan også i 2022 få besøg fra
Videnscenter for værdig ældreplejes rejsehold
til et forløb for ledere med fokus på organisation, ledelse og samarbejde i ældreplejen.

Kommunerne kunne sidste år søge midler til
projekter med fokus på at styrke omsorg og
nærvær i ældreplejen. Nu samles idéer, resultater og løbende evalueringer fra 30 projekter til inspiration og erfaringsudveksling på
en fælles platform.

I finansloven for 2021 blev der afsat midler til at
videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje i
perioden 2022-2023. Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med
værdighed i ældreplejen gennem rådgivning,
kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt
formidling af nyeste viden og ’best practice’.

Besøg den nye platform her

I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje er
der etableret et værdighedsrejsehold, der forestår praksisnære læringsforløb om værdighed i
ældreplejen.
Kommuner, selvejende og private leverandører
på ældreområdet, der ønsker at løfte ledelseskompetencer, strukturer og organiseringer med
henblik på en forbedret værdig ældrepleje kan
nu ansøge om et læringsforløb.
Læs mere her
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Pulje: Mennesker med demens skal have mindre
antipsykotisk medicin

Ny pulje skal styrke et
demensvenligt samfund
Kommuner, private aktører og organisationer
kan nu søge om midler til aktiviteter, der skal
bidrage til et demensvenligt samfund.

Kommuner, regioner, almen praksis, private og
selvejende leverandører har nu mulighed for at
søge midler til at styrke arbejdet med at nedsætte forbruget af antipsykotisk medicin til
mennesker med demens.

Det kan for eksempel være aktiviteter, der
gør, at mennesker med demens og deres pårørende kan indgå på lige vilkår med andre og
deltage i fælleskaber og fritidsaktiviteter, som
at købe ind i supermarkedet, bruge lokalsamfundets og byens tilbud, benytte offentlig
transport med videre.

Mennesker, der lever med en demenssygdom,
kan have svært ved at udtrykke sig med ord,
og de viser derfor ofte deres trivsel og mistrivsel igennem deres adfærd. I takt med at demenssygdommen udvikler sig, kan mistrivsel
komme til udtryk ved, at personen råber, truer
eller optræder grænseoverskridende over for
andre. Mistrivsel kan også komme til udtryk
ved, at personen er indadvendt, selvdestruktiv
eller urolig.

Puljen er en udmøntning af finanslovsinitiativet om ”Flere hænder og højere faglighed i
ældreplejen” fra finanslovsaftalen for 2021.
Puljen er på 41,7 millioner kroner, og midlerne
skal anvendes i 2021-2023. Der kan søges
om midler til større landsdækkende eller regionale aktiviteter, som skal sikre et demensvenligt samfund.

I de sammenhænge kan behandling med antipsykotisk medicin blive brugt som en løsning.
Men antipsykotisk medicin medfører flere bivirkninger og kan føre til øget dødelighed. Derfor er et af målene i Den Nationale Demenshandleplan at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin.

Læs mere her

Konference om værdig
ældrepleje

At ændre på medicinforbruget er en kompleks
opgave. Derfor kan man nu søge om penge til
projekter, som afprøver metoder og tiltag, der
kan være et alternativ til at bruge antipsykotisk
medicin.

Videnscenter for værdig ældrepleje holder årskonference om kvalitet i en værdig ældreplejen.
Konferencen byder på forskellige perspektiver
på, hvordan man kan skabe en endnu mere
værdig ældrepleje. Der vil være fokus på systematiske tilgange til arbejdet med værdighed og
den løbende udvikling af kvaliteten i ældreplejen.

Læs mere her

Sundhedsstyrelsen fremlægger plan for revaccination

Konference afholdes den 4. november 2021 i
Odense Congress Center. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Revaccinationen kommer til at foregå i flere
faser. Første fase er allerede i gang med beboere på plejehjem og borgere med særligt
svækket immunforsvar, og nu tager Sundhedsstyrelsen også borgere på 85 år og derover med i denne fase. I den næste fase er
det forventningen, at borgere på 65 år og derover, sundhedspersonale og personer i øget
risiko vil få et tilbud om revaccination mod
Covid-19.

Læs mere her

Læs mere her
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// Arrangementer

Arrangementskalender
Ældrepolitisk konference den 25. oktober
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg
Læs mere på Arrangementer – Danske Ældreråd (danskeaeldreraad.dk)
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