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”I kan noget som Ældreråd. I kan 

følge forholdene tæt. I er værdifulde 

og kan indgå i et tæt samarbejde 

med byrådet”. Sådan lød det for 

nylig fra social- og ældreminister 

Astrid Krag på et møde, hun holdt 

med Ikast-Brande Ældreråd for at få 

input til den nye ældrelov.  

Når jeg nævner Astrid Krags ord, er 

det, fordi de meget godt beskriver 

den unikke situation, ældrerådene 

befinder sig i. Vi er tæt på kommu-

nen, vi er tæt på borgerne, og vi er 

interessante for landspolitikerne. 

Det er værd at have in mente, når 

ældrerådene i 2022 kan fejre, at det 

er 25 år siden, alle kommuner fik et 

folkevalgt ældreråd. Jeg er overbe-

vist om, at det gode arbejde, der er 

gjort af tusindvis af ældrerådsmed-

lemmer gennem årene, er stærkt 

medvirkende til, at ældrerådene i 

dag står i en god position til at få 

indflydelse på den nye ældrelov.  

Den nye ældelov er da også et af 

Danske Ældreråds fokusområder i 

2022.  

Statsministeren annoncerede i sin 

nytårstale, at regeringen vil afskaffe 

den omfangsrige regulering og lov-

givning på ældreområdet og starte 

helt forfra. Der skal laves en ny, 

kort og præcis ældrelov med klare 

værdier om værdighed, valgfrihed 

og selvbestemmelse og med få do-

kumentationskrav. 

Ældrerådenes perspektiver 

og erfaringer 

Danske Ældreråd deler regeringens 

ønske om en ældrepleje med større 

værdighed og selvbestemmelse. Vi 

tror, at vejen dertil ikke kun går via 

et opgør med unødvendige statslige 

regler. Mange regler og dokumenta-

tionskrav på ældreområdet er ble-

vet til i kommunerne.  

Det er vigtigt, at ældrerådenes per-

spektiver og erfaringer kommer til at 

trække ældreloven i den rigtige ret-

ning.  

Derfor vil vi allerede i marts invitere 

alle ældrerådsformænd til en drøf-

telse af, hvordan de og deres æld-

reråd ser på mulighederne for ska-

be større værdighed og selvbe-

stemmelse i ældreplejen, og hvor-

dan en ny ældrelov kan understøtte 

det.  

Vi forventer at afholde møder 3 ste-

der rundt i landet. Vi kommer ikke 

alene til at drøfte, hvad det er for 

nogle budskaber, Danske Ældreråd 

skal tage med til Christiansborg, og 

hvilke tanker Danske Ældreråds 

bestyrelse har gjort sig. Vi kommer 

også til at tale om, hvordan ældre-

rådene bedst stiller sig, når flere 

kommuner i 2022 vil benytte sig af 

den nye mulighed for at blive sat fri 

af statslige regler på ældreområdet.  

Borgerperspektivet skal styrkes 

Danske Ældreråds bestyrelse er 

optaget af at sikre, at borgerper-

spektivet bliver styrende i en ny 

ældrelov.  

Der skal være friere rammer til, at 

medarbejdere og borgere i dialog 

kan definere, hvad borgeren har 

brug for af hjælp. 

Det betyder samtidig, at en ny æld-

relov skal skabe de bedst mulige 

betingelser for at arbejde i mindre, 

selvstyrende teams i hjemmeplejen. 

Det er positivt, hvis en ny ældrelov 

kan sætte medarbejderne fri for 

unødvendige regler og krav til 

blandt andet dokumentation. Men vi 

kan ikke give køb på borgernes 

grundlæggende retssikkerhed eller 

for den sags skyld patientsikkerhe-

den. 

Bestyrelsen vurderer, at de fleste 

dokumentationskrav i dag er følger 

af lovgivningen på sundhedsområ-

det, og at mange af de dokumenta-

tionskrav er nødvendige af hensyn 

til patientsikkerheden. Det vigtige er 

derfor også at sikre en god system-

understøttelse af den nødvendige 

dokumentation. 

Serviceloven indeholder ikke sam-

me dokumentationskrav, og derfor 

kommer afbureaukratisering på 

ældreområdet ikke kun til at handle 

om at fjerne regler, men også om at 

forandre de eksisterende styrings-

modeller, så de bliver mere me-

ningsfulde for medarbejdere og bor-

gere.  

Desuden kan en ny ældrelov med 

fordel sætte nogle klare rammer for 

tilsynene på ældreområdet, så vi får 

mere ud af dem. Det afgørende 

skal være, om hjælpen har den 

nødvendige kvalitet - ikke som det 

er i dag i de kommunale tilsyn, om 

borgeren får præcis de ydelser, 

som han eller hun er visiteret til. 

Der skal mere fokus på borgerper-

spektivet, og de to nationale tilsyn 

på henholdsvis ældre- og sund-

hedsområdet må gerne slås sam-

men.  

Dette er nogle af de overvejelser, 

som bestyrelsen har gjort sig i for-

hold til den nye ældrelov. Jeg hå-

ber, at alle ældrerådsformænd er 

interesserede i, at vi mødes for at 

drøfte bestyrelsens overvejelser. 

Og ikke mindst jeres egne perspek-

tiver og erfaringer på området, så-

dan at vi med fælles fodslag kom-

mer med nogle kvalificerede anbe-

falinger til ny ældrelov.  

 

Inger Møller Nielsen 

formand 

Danske Ældreråd inviterer 
til dialog om ny ældrelov 
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Styrelsen for Patientsikkerhed har lanceret en ny digital løs-

ning, der gør det nemmere og hurtigere at indgive en bekym-

ring, hvis der er forhold ved ældreplejen, man ikke er tryg 

ved. Initiativet bliver kritiseret af KL. Danske Ældreråd er 

uenig i kritikken og hilser ordningen velkommen. 
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Side 4  

- Som kommunalpolitiker oplevede jeg 

det som en klar fordel, at de råd, der 

havde været på vej gennem flere år, 

blev lovfæstede. Der kom ensrettede 

vedtægter og retningslinjer med valg-

ret for alle, der er fyldt 60 år, og der 

kom en forpligtigelse til at høre ældre-

rådene. 

Kirsten Feld, medlem af byrådet 1970 

-1998, Roskilde Kommune og for-

mand for Danske Ældreråd i perioden 

2006 – 2013. 

Side 4 
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Tekst Morten Larsen 

//  // Ældrerådene kan fejre 25 års jubilæum som folkevalgte 

 

Men ældrerådenes historie be-

gynder i virkeligheden allerede i 

slutningen af 1970’erne, hvor der 

af frivillighedens vej så småt be-

gyndte at blive oprettet ældrefo-

ra. 

En af de personer, der har været 

med på ældrerådenes lange rej-

se, er Kirsten Feld.  

Hun var fra 1970 til 1998 med-

lem af byrådet i Roskilde Kom-

mune, og var her blandt andet 

formand for socialudvalget og 

viceborgmester. Nogle år efter 

sin kommunalpolitiske karriere 

blev hun valgt ind i Ældrerådet i 

Roskilde, som hun var formand 

for i flere år. I perioden 2006 – 

2013 var Kirsten Feld desuden 

formand for Danske Ældreråd. 

Kommunalpolitikere savnede 

ældres perspektiv 

Kirsten Feld, der i dag er 87 år, 

fortæller, at ældrerådene ud-

springer af, at mange kommunal-

politikere – herunder hende selv 

– dengang oplevede et behov for 

at få ældres input til de beslut-

ninger, de tog. 

- Da jeg sad i socialudvalget i 

Roskilde Kommune fra 1978 til 

1982, var medlemmerne alle om-

kring de 40 år, og det fik os til at 

snakke om, at vi have brug for 

tilbagemeldinger fra ældre. Vi 

havde jo alle engang været børn, 

unge og kendte til det at være 

erhvervsaktiv, men ingen af os 

havde prøvet at være gammel. 

Den snak lagde roden til, at der 

blev etaberet et såkaldt ældre-

nævn i Roskilde Kommune, for-

tæller Kirsten Feld.  

Også i andre kommuner begynd-

te lignende fora at pible frem. Og 

i 1997, da lovgivningen om æld-

reråd trådte i kraft, havde cirka 

200 ud af de dengang 275 kom-

muner noget, der lignede ældre-

råd, men med forskellig struktur. 

- Som kommunalpolitiker opleve-

de jeg det som en klar fordel, at 

de råd, der havde været på vej 

gennem flere år, blev lovfæste-

de. Der kom ensrettede vedtæg-

ter og retningslinjer med valgret 

for alle, der er fyldt 60 år, og der 

kom en forpligtigelse til at høre 

ældrerådene, siger Kirsten Feld. 

Hun tilføjer, at nogle kommunal-

politikere selvfølgelig havde 

blandede følelser i forhold til at 

tage rådene ind i høringsproces-

sen. Ligesom det var forskelligt, 

hvor alvorligt man tog ældrerå-

dene. Det har dog forandret sig 

til det bedre hen over årene. 

Større indflydelse  

- I dag er det min oplevelse, at 

politikerne respekterer ældrerå-

dene. Blandt andet fordi de er 

blevet mere synlige lokalt over 

for kommunerne og nationalt 

over for politikerne på Christians-

borg via Danske Ældreråd. Des-

uden betyder ældrerådenes lo-

kale samarbejder med andre æl-

dreorganisationer rigtigt meget, 

fortæller Kirsten Feld. 

 

I 2022 er det 25 år siden, at lovgivningen om ældreråd trådte i 

kraft. Hermed har de folkevalgte ældreråd i et kvart århundre-

de været en naturlig del af lokaldemokratiet.  

Ældrerådene kan fejre 25 

års jubilæum 

som folkevalgte 

- Som kommunalpolitiker oplevede jeg det som en klar fordel, 

at de råd, der havde været på vej gennem flere år, blev lovfæ-

stede. Der kom ensrettede vedtægter og retningslinjer med 

valgret for alle, der er fyldt 60 år, og der kom en forpligtigelse 

til at høre ældrerådene. 

Kirsten Feld, medlem af byrådet 1970 -1998, Roskilde Kommune og 

formand for Danske Ældreråd i perioden 2006 – 2013. 
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//  // Ældrerådene kan fejre 25 års jubilæum som folkevalgte 

Også det, at ældrerådene hen 

over årene har beskæftiget sig 

med stadig flere områder, har 

øget deres indflydelse, vurderer 

hun. 

- I de første år handlede det for 

ældrerådene primært om vel-

færdspolitikker og ikke mindst 

om hjemmeplejen. Men efterhån-

den begyndte ældrerådene også 

at beskæftige sig med andre om-

råder, som trafik, infrastruktur, 

boliger og kultur. Det har gjort, at 

der politisk er kommet en meget 

bredere forståelse af, hvilke om-

råder hvor ældrerådene kan gå 

ind, siger Kirsten Feld. 

Maden er det evige spørgsmål 

Der er ifølge Kirsten Feld nogle 

dagsordener, som har gået igen 

gennem de sidste 25 år.  

- Noget, der er er et evigt 

spørgsmål, er maden til ældre – 

både kvaliteten og udbringning. 

Der er sket meget på området 

gennem årene. I en periode cen-

tralisererede man. Nu går ten-

densen i retning af lokale køkke-

ner. Diskussionerne om maden 

til ældre, tror jeg, aldrig vil stop-

pe, for vi ser ikke ens på mad, 

fortæller Kirsten Feld.  

Også den aktuelle diskussion om 

mere værdighed og mindre kon-

trol og bureaukrati i ældreplejen, 

genkender hun. 

- Politikerne har sådan set altid 

haft de bedste intentioner om at 

skabe en ældrepleje med vær-

dighed og selvbestemmelse. 

Men når der har været sager i 

pressen, har de reageret og la-

vet nye kontrolkrav. Konsekven-

sen er blevet låste medarbejde-

re. Men vi kan ikke styre alt. 

Værdighed handler for eksempel 

også om kemi mellem menne-

sker. Det er derfor kun godt, at vi 

i dag er i færd med at gentænke 

ældrepolitikken.  

Ældreråd er kommet  

for at blive 

Kirsten Feld understreger i den 

forbindelse vigtigheden af indivi-

duelle kommuneløsninger. 

- Forudsætningerne i kommuner-

ne er forskellige, miljøerne er 

forskellige, og borgernes forvent-

ninger er forskellige. Storbymiljø-

et er ikke det samme som ude 

på landet. Denne forskellighed 

gør i sig selv, at der er brug for 

et ældreråd i hver kommune til at 

rådgive politikerne.  

- Jeg er overbevist om, at ældre-

rådene er kommet for at blive. 

Men jeg tror også, at det fremad-

rettet er vigtigt, at både de 

”unge” ældre og de ”gamle” æl-

dre er repræsenteret i ældrerå-

dene. Mange er erhvervsaktive 

langt hen i 60´erne og har måske 

ikke samme fornemmelse for de 

problemer, som man som 80-

årig oplever, slutter Kirsten Feld. 

Ældrerådene vinder i 2014 

FN-pris 

I 2014 vinder Danske Ældreråd på vegne 

af ældrerådene førsteprisen i den internati-

onale konkurrence ”Open Government 

Award”. Prisen overrækkes i FN-

bygningen i New York af statsminister Hel-

le Thorning Schmidt og under overværelse 

af præsident Barack Obama. 

Prisen, der er indstiftet af ”Open Gover-

ment Partnership”, hædrer de bedste of-

fentlige borgerinddragelsesinitiativer. De 

internationale dommere fandt, at den dan-

ske model med ældreråd er en så unik in-

stitution, at den skulle hædres med første-

prisen. Begrundelsen var blandt andet:  

”Ældreråd i kommunerne er et socialt innovativt initiativ, som understøtter, at ældre inddrages i og øver 

indflydelse på beslutninger og handlinger i deres lokalsamfund. Ældreråd er således et innovativt kon-

kret eksempel på danske politikeres ønske om borgerdeltagelse og brugerindflydelse, som desuden er 

en helt unik institution for Danmark. Ældrerådene udspringer af dansk sociallovgivning og er koblet til 

kommunens politikere og forvaltning. Her har ældrerådene bevist deres effekt og fået reel indflydelse 

på kommunal politik, som vedrører ældre.” 

Barack Obama, Helle Thorning Schmidt og Danske Ældre-

råds daværende sekretariatschef Marianne Lundsgaard ses 

her i forbindelse med prisoverrækkelsen i FN-bygningen 

New York.  
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Tekst Morten Larsen 

//  // Ældrerådene kan fejre 25 års jubilæum som folkevalgte 

I et kvart århundrede år har Hu-

go Vandet været medlem af æld-

rerådet. Hermed er det lykkedes 

ham at blive genvalgt hele seks 

gange. En præstation som ingen 

andre har gjort efter.  

Han kalder det en glæde at have 

været medlem af Ældrerådet i så 

mange år, at han kan se at flere 

af de ting, ældrerådet gennem 

årene er kommet med, er blevet 

til noget. 

- Folk spørger nogle gange, 

hvad jeg får ud af at være med-

lem af ælderådet. Jeg siger altid, 

hvis du bliver siddende lang tid 

nok, vil du finde ud af, at det, du 

talte om engang, er blevet en 

realitet. Du skal ikke regne med, 

at når du kommer med et pro-

jekt, står det klart kort tid efter. 

Men når jeg kigger tilbage, kan 

jeg se, at meget af det, vi er 

kommet med, er blevet registeret 

af kommunen og siden blevet til 

noget, fortæller Hugo Vandet. 

Kæmpede i starten for at blive 

hørt 

Sådan var det ikke i de første år. 

Da det første Ældreråd blev valgt 

på Frederiksberg, måtte rådet 

kæmpe for at blive hørt. Og må-

ske meget symptomatisk var rå-

det henvist til at holde sine mø-

der i nedslidte lokaler langt fra 

rådhuset.  

- I starten var det nyt for kommu-

nalpolitikere og forvaltning at 

skulle høre ældrerådet, ligesom 

vi som nyvalgte ikke havde no-

gen erfaring i ældrerådsarbejde. 

Vi skulle derfor kæmpe os til ind-

flydelse. Vi deltog i alt, hvad der 

var af kurser og konferencer. Vi 

rejste land og rige tyndt for at 

indhente viden – blandt andet for 

at få viden om, hvordan man 

gjorde tingene på plejehjem. Den 

viden brugte vi til at gøre os gæl-

dende, når vi sad i møde med 

kommunalbestyrelsen og forvalt-

ningen, beretter Hugo Vandet.  

Efterhånden fik Ældrerådet ar-

bejdet sig til mere indflydelse. De 

nedslidte lokaler blev skiftet ud 

med et kontor på rådhuset, og 

det blev også interessant for 

borgmesteren at møde Ældrerå-

det. 

- Indflydelsen er gradvist vokset i 

de 25 år, jeg har været medlem, 

og den har altid været meget 

afhængig af, hvordan vi selv er, 

og hvordan vi lægger sagerne 

frem. Hvis vi er konstruktive, og 

det, vi kommer med, er fornuftigt 

og velbearbejdet, bliver der lyt-

tet, siger Hugo Vandet. 

Svageste ældre er en mærke-

sag 

Gennem årene har Hugo Vandet 

særligt arbejdet for de svageste 

ældre. 

Han har blandt andet været med 

til at gennemgå alle plejehjem på 

Frederiksberg, så forældede ple-

jehjem er blevet moderniseret, 

eller nye er bygget. Og så har 

han arbejdet intenst for, at kom-

munen følger op, når ældre ud-

skrives fra sygehuset, så de for 

eksempel ikke kommer hjem til 

tomt køleskab. Noget der kom 

på den kommunale agenda år 

2000 under overskriften ”Følg 

hjem og følg op”.  

I dag som 87-årig er lysten til at 

kæmpe for de svageste ældre 

ikke blevet mindre.  

- Jeg arbejder blandt andet for et 

lokalt behandlerhus med almen 

praksis, speciallæger og fysiote-

rapeuter. Et sted, hvor den ældre 

borger kan gå til kontrol og be-

handling i stedet for at skulle 

transportere sig over  

Har været medlem af Frederiksberg  
Ældreråd i 25 år  
Da Hugo Vandet som 61-årig for 25 år siden stillede op til valg til Ældrerådet på Frederiksberg, var 

det begyndelsen på en helt enestående karriere i ældrerådsarbejde. 

Lysten til at kæmpe for de svage-

ste ældre, er ikke blevet mindre 

efter 25 år i Ældrerådet, fortæller 

Hugo Vandet. 

- Jeg tror, det er vigtig, at man som ældrerådsmedlem 

tager ud og erfarer, hvad andre har gjort inden for et 

område. At man i det hele taget er åben over for 

udviklingen og opsøger viden.  

Hugo Vandet, medlem af Ældrerådet, Frederiksberg i 25 år.  
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//  // Ældrerådene kan fejre 25 års jubilæum som folkevalgte 

kommunegrænsen. Og så er jeg 

optaget af, hvordan vi på Frede-

riksberg kan få hjulpet flere en-

somme ældre ud af ensomhe-

den, fortæller han, og peger 

samtidig på, at en af hans andre 

store mærkesager er, at der bli-

ver bygget et demensvenligt ple-

jecenter. 

Og her har Hugo Vandet helt 

konkrete ideer. 

- Jeg har tegnet et forslag til, at 

der bygges et rundt plejecenter i 

syv etager, hvor de mest demen-

te bor øverst, og hvor der på 

hver etage er en afdeling med 

egen leder.  

Omkring plejecentret skal der 

bygges ældrevenlige plejeboli-

ger. 

Inspirationen har han hentet ved 

at se på, hvordan man bygger 

demensvenligt andre steder. Og 

det at hente inspiration og viden 

udefra er noget, som Hugo Van-

det altid har praktiseret. 

- Jeg tror, det er vigtig, at man 

som ældrerådsmedlem tager ud 

og erfarer, hvad andre har gjort 

inden for et område. At man i det 

hele taget er åben over for udvik-

lingen og opsøger viden. For vi 

må ikke glemme, at det er nogle 

kloge folk, vi holder møder med, 

og at vi derfor også skal være på 

et højt sagligt og fagligt niveau, 

fortæller Hugo Vandet.  

 

Nedslag i ældrerådenes historie 

 

Slut 1970’erne 

De første ældreråd, ældrenævn og andre ældrefora 

begynder ad frivillighedens vej at blive oprettet i 

mange kommuner. En del af disse var etableret som 

ældre- og handicapråd. Midt 1990’erne  

Der er cirka 200 ældreråd, ældrenævn og 

andre ældrefora i de dengang 275 kommu-

ner. 

1995  

Lovgivningen om ældreråd vedtages, så det bliver 

et krav, at alle kommuner skal have et ældreråd og 

at det skal være folkevalgt og ikke udpeget. De 

eksisterende råd, nævn og andre ældrefora får 2 

år til at tilpasse sig den vedtagne lovgivning. 

1997 
Lovgivningen om ældreråd træder i kraft.  1999 

En gruppe på 90 ældreråd stifter Sammenslutnin-

gen af Ældreråd i Danmark og. I løbet af de næ-

ste otte år vokser medlemskredsen støt. 

Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark får sin 

første satspuljebevilling til at understøtte ældrerå-

dene og der etableres et mindre sekretariat. 

2005 

Ældrerådene bliver udelukkende ældreråd, idet 

lov om handicapråd vedtages. 
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//  // Ældrerådene kan fejre 25 års jubilæum som folkevalgte 

Nedslag i ældrerådenes historie fortsat 

 

2007 

Strukturreformen. 271 kommuner bliver til 98 

kommunen og 271 ældreråd bliver til 98 ældre-

råd, der alle er medlemmer af landsorganisatio-

nen.  

Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark skifter 

navn til Danske Ældreråd.  

De på frivillig basis etablerede amtsældreråd æn-

dres til regionsældreråd, der også etableres på 

frivillig basis.  

Ældreråd får ved lovændring ret til diæter, erstat-

ning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 

udgiftsgodtgørelse.  

2011  
Seneste revision af lov om ældreråd, 
hvor bl.a. fredsvalg bliver en mulighed. 

2014 

Danske Ældreråd modtager på vegne af ældrerå-

dene førsteprisen i den internationale konkurrence 

”Open Government Award”. Prisen, der hædrer de 

bedste borgerinddragelsesinitiativer, overrækkes 

af i FN-bygningen New York. 

2015 

Et internationalt forskningsprojekt ved navn MO-

PACT opregner, at der findes 88 ældrerådslignen-

de initiativer rundt omkring i Europa. Disse har dog 

ikke en national lovgivning bag sig og er ikke folke-

valgte. Forskerne har derfor valgt ”ældreråd i Dan-

mark” som ”best practice” blandt de mange initiati-

ver 
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//  // Nu bliver det nemmere at indgive en bekymringshenvendelse  

 

Kampagnen "Tryg ældrepleje" er 

målrettet ældre, der modtager 

pleje på plejecentre eller i hjem-

meplejen, deres pårørende eller 

medarbejderne.  

Kampagnen udspringer af den 

politiske aftale mellem Regerin-

gen, Venstre, Dansk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten, Det 

Konservative Folkeparti, Alterna-

tivet og Liberal Alliance om ud-

møntning af reserven til foran-

staltninger på social-, sundheds- 

og arbejdsmarkedsområdet 2021

-2024 (SSA21), hvor der blev 

afsat midler til en informations-

indsats. 

- Tusindvis af ældre får hver dag 

omsorg og pleje af de mange 

dygtige medarbejdere på pleje-

hjem og i eget hjem. Men der er 

steder, hvor plejen ikke altid er, 

som den skal være. Det skal væ-

re trygt at blive ældre i Danmark, 

og man skal kunne regne med 

en ældrepleje af høj kvalitet. 

Derfor er det vigtigt, at man som 

ældre, pårørende eller medarbej-

der reagerer, hvis man oplever, 

at der er forhold, der ikke er i or-

den, siger Astrid Krag, social- og 

ældreminister. 

Digital løsning  

Styrelsen for Patientsikkerhed 

opfordrer til, at man i første om-

gang går i dialog med ledelsen 

eller kommunen, hvis man er 

bekymret for forholdene på pleje-

centeret eller i hjemmeplejen. Er 

der alligevel behov for at videre-

give en bekymring til styrelsen, 

er det nu blevet nemmere og 

hurtigere: 

- Vi har lavet en ny digital løs-

ning til indberetning af bekymrin-

ger. Den skal gøre det nemmere 

og hurtigere for de ældre, deres 

pårørende og medarbejderne at 

indgive en bekymring til Styrel-

sen for Patientsikkerhed i de si-

tuationer, hvor det er nødven-

digt. Styrelsen vurderer alle ind-

beretninger og handler på dem, 

hvor der er grundlag for det, si-

ger Anette Lykke Petri, direktør 

for Styrelsen for Patientsikker-

hed. 

Den nye digitale løsning består i, 

at man kan indberette sin be-

kymring ved at udfylde en blan-

ket med de relevante oplysnin-

ger på Styrelsens hjemmeside. 

Tidligere har man kun kunnet 

gøre det per mail eller per tele-

fon. 

KL kritiserer, at det er blevet 

nemmere  

At det på den måde er blevet lidt 

nemmere for pårørende, ældre, 

medarbejdere og andre at afgive 

en bekymringshenvendelse, bli-

ver skarpt kritiseret af KL. De 

kalder det en sladreordning og 

en ordning, der går imod regerin-

gens intentioner om at gøre op 

med bureaukrati.  

KLs formand Jacob Bundsgaard 

siger til Altinget, at ordningen 

genererer mere bureaukrati, fordi 

der er nogen, der skal admini-

strere den, reagere og tage tele-

fonen. Men det vil også føre til 

mere dokumentation ude i æld-

replejen, hævder han:  

- Medarbejdere er sårbare over 

for kritik, og derfor vil man i høje-

re grad dokumentere det, man 

har gjort, så det kan indgå i en 

redegørelse på baggrund af  

Nu bliver det nemmere at indgive  
en bekymringshenvendelse  
Styrelsen for Patientsikkerhed har lanceret kampagnen "Tryg ældrepleje", der sætter fokus på, at 
ældre og deres pårørende skal være trygge ved den pleje, den ældre modtager. Samtidig lancerer 
styrelsen en ny digital løsning, der gør det nemmere og hurtigere at indgive en bekymring, hvis 
der er forhold ved ældreplejen, man ikke er tryg ved.  

Tekst Morten Larsen 

https://stps.dk/da/tilsyn/aeldretilsynet/tryg-aeldrepleje/


10 

 

Nyhedsbrev1 2022 

- Det er positivt, at det nu bliver lidt nemmere at indgive en 

bekymringshenvendelse. Muligheden har eksisteret i flere år - og 

har ført til, at tilsynet i flere tilfælde har rykket ud og hjulpet et 

plejehjem med at få fået rettet op på kritisable forhold 

Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd. 

//  // Nu bliver det nemmere at indgive en bekymringshenvendelse  

eventuelle klager eller bekymrin-

ger, siger han til Altinget. 

Danske Ældreråd er ikke enig i 

kritikken 

Danske Ældreråd er uenig i kri-

tikken og hilser ordningen vel-

kommen. 

- Det er positivt, at det nu bliver 

lidt nemmere at indgive en be-

kymringshenvendelse. Mulighe-

den har eksisteret i flere år - og 

har ført til, at tilsynet i flere tilfæl-

de har rykket ud og hjulpet et 

plejehjem med at få fået rettet op 

på kritisable forhold, siger Inger 

Møller Nielsen, formand, Danske 

Ældreråd. 

- Vi ser en stor værdi i, at borge-

re og pårørende har mulighed for 

at henvende sig til en uafhængig 

instans, hvis de oplever kritisable 

forhold, men ikke bliver hørt. 

Den mulighed skal ikke gemmes 

væk. Og vi kan ikke følge argu-

mentet om, at en nemmere ad-

gang i sig selv skulle føre til me-

re dokumentation i ældreplejen, 

fortsætter Inger Møller Nielsen.  

Det er vigtigt at være opmærk-

som på, at der i Ældretilsynet 

lægges stor vægt på læring og 

kvalitetsudvikling hos ledelse og 

personalet i den plejeenhed, de 

besøger. De plejeenheder, der 

har haft et Ældretilsyn, er gene-

relt meget tilfredse med tilsyns-

besøgene. I den seneste status-

rapport for Ældretilsyn kan man 

læse, at 86 procent af plejeenhe-

derne svarer, at de i høj eller 

meget høj grad er tilfredse med 

det aktuelle tilsynsbesøg i deres 

plejeenhed.  

Heller ikke FOA, som repræsen-

terer medarbejderne, mener, at 

ordningen vil føre til mere bu-

reaukrati. Tværtimod hilser de 

ordningen velkommen. 

Torben Hollmann, formand, soci-

al- og sundhedssektoren, FOA 

skriver i et indlæg på Altinget: 

- Det er altafgørende for ældre-

plejen, at den ældre og pårøren-

de har tillid til ældreplejen, og at 

de, når der er bekymringer, har 

mulighed for at få en uvildig 

myndighed til at kigge nærmere 

på det. 

Videre lyder det: 

- Vi har brug for en uvildig myn-

dighed, der kigger kommunerne 

over skuldrene, og som kan bi-

drage med løsninger, hvis be-

folkningen skal bevare tilliden til 

ældreplejen – og frem for alt flyt-

te ansvaret fra medarbejderne 

over til dem, der reelt har red-

skaberne til at gøre noget ved de 

udfordringer, den ældre oplever. 

 

Nye inspirationspapirer  

Danske Ældreråds medlemsområde er blevet udvidet med nye inspirati-

onspapirer:  

 Inspirationspapir til forretningsorden for ældre- og seniorråd 

 Retningslinjer for udbetaling af mødediæter, tabt arbejdsfortjene-

ste og kørselsgodtgørelse 

 Notat om vedtægt for ældre- og seniorråd 

Hvert ældreråd kan oprette ét login med et selvvalgt brugernavn og ko-

deord, som kan deles internt i ældrerådet. Det er kun formanden eller 

ældrerådets sekretær, der kan oprette ældrerådet som bruger. 

Login eller opret ældrerådet som bruger her 

https://stps.dk/da/udgivelser/2021/statusrapport-for-aeldretilsynet-2018-2021/
https://stps.dk/da/udgivelser/2021/statusrapport-for-aeldretilsynet-2018-2021/
https://www.altinget.dk/aeldre/artikel/foa-ny-kampagne-er-ikke-udtryk-for-mere-kontrol-i-aeldreplejen
https://danske-aeldreraad.dk/log-ind/
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//  // Kendte ansigter i hjemmeplejen giver størst tilfredshed og tryghed hos de ældre 

De borgere, som ofte møder de 

samme medarbejdere i hjemme-

plejen, føler sig mere trygge end 

borgere, der har skiftende med-

arbejdere, viser undersøgelse fra 

Sundhedsdatastyrelsen. 

Undersøgelsen tegner et billede 

af, at blandt de hjemmehjælps-

modtagere, der oplever, at de 

oftest ikke møder de samme 

medarbejdere, føler kun 74 pro-

cent sig trygge ved medarbejder-

ne, mens tallet er hele 98 pro-

cent blandt borgere, der ofte mø-

der samme medarbejdere. 

Undersøgelsen viser dog også, 

at de ældre generelt er glade for 

den hjælp, de får. Over 80 pro-

cent af de ældre svarer i under-

søgelsen, at de er tilfredse med 

hjemmeplejen og generelt føler 

sig trygge ved de medarbejdere, 

der kommer i deres hjem. Ca. 8 

procent anfører, at de er utilfred-

se eller meget utilfredse. 

Knap en tredjedel af de adspurg-

te hjemmehjælpsmodtagere sva-

rer ”nej” til, at det oftest er de 

samme medarbejdere, der kom-

mer hos dem. Under halvdelen 

af de adspurgte borgere oplever, 

at det oftest er det samme per-

sonale, der kommer hos dem. 

Resten svarer ”både og.” 

Især modtagere af personlig 

pleje får besøg af nye ansigter 

Der er forskel på i hvor høj grad, 

hjemmehjælpsmodtagere ople-

ver skiftende medarbejdere, når 

der ses på typen af hjemme-

hjælp. Andelen er størst blandt 

de borgere, der både modtager 

praktisk hjælp og personlig pleje 

(33 procent), eller kun modtager 

personlig pleje (32 procent) 

mens den er lavest for de borge-

re, der kun modtager praktisk 

hjælp (27 procent). 

Ved ikke, hvad de skal lave 

Blandt de hjemmehjælpsmodta-

gere, der oplever skiftende med-

arbejdere, er det kun 55 procent, 

der oplever, at medarbejderne 

ved, hvad de skal gøre, når de 

kommer. Blandt de, der oftest 

møder samme medarbejdere er 

det 90 procent, der oplever, at 

medarbejderne ved, hvad de 

skal. 

Kommer ikke som aftalt 

15 procent af de hjemmehjælps-

modtagere, der svarer, at de op-

lever skiftende medarbejdere, 

oplever at medarbejderne gene-

relt ikke kommer som aftalt. 

Mens det for de, der ikke oplever 

skiftende medarbejdere er 1 pro-

cent. 

Undersøgelsen kan downloades 

her  

Undersøgelse: Kendte  

ansigter i hjemmeplejen  

giver størst tilfredshed og 

tryghed hos de ældre 

25 kommuner får penge til forsøg med selv-

styrende teams i hjemmeplejen  
Socialstyrelsen har  fordelt 

191,6 millioner kroner til 25 

kommuner, som skal arbejde 

med at indføre faste og selvsty-

rende teams i hjemmeplejen. 

Formålet er en tryggere hverdag 

for de ældre, så det er et kendt 

ansigt, når hjemmeplejens med-

arbejdere banker på døren. 

Midlerne blev afsat af regerin-

gen, Radikale Venstre, Sociali-

stisk Folkeparti, Enhedslisten og 

Alternativet på finansloven 

2021.  

- Det skal være trygt at få besøg 

af hjemmeplejen, og der skal 

være plads til nærvær og om-

sorg. I dag oplever alt for mange 

ældre, at der for ofte træder en 

ny medarbejder fra hjemmeple-

jen ind ad døren, så de skal 

starte forfra med at forklare de-

res behov og ønsker. Med faste 

teams kan medarbejderen foku-

sere på det vigtigste, nemlig om-

sorg og pleje og den enkelte æl-

dres udvikling og behov.   

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/almen-praksis-og-kommuner/plejehjem%20
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/almen-praksis-og-kommuner/plejehjem%20
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Det giver ganske enkelt en tryg-

gere ældrepleje, når man kan si-

ge ‘Vi ses i morgen’.”, siger social

- og ældreminister Astrid Krag i 

en pressemeddelelse.  

Ud over midlerne til kommunerne 

er det aftalt med VIVE, at de skal 

gennemføre en evaluering af de 

faste teams og etablere et udvik-

lingslaboratorium for faste selv-

styrende teams. 

De 25 kommuner som modtager 

støtte er: 

Allerød, Egedal, Esbjerg, Favr-

skov, Faxe, Fredensborg, Frede-

rikshavn, Frederikssund, Glos-

trup, Haderslev, Hillerød, Holste-

bro, Ikast-Brande, Kerteminde, 

Kolding, Køge, Rødovre, 

Syddjurs, Sønderborg, Thisted, 

Tårnby, Vejle, Ærø, Aabenraa og 

Aalborg. 

I alt 69 kommuner havde ansøgt 

om midler.  

//  // Kendte ansigter i hjemmeplejen giver størst tilfredshed og tryghed hos de ældre 

Hjemmevaccination 

Det er blandt andet aftalt med 

Danske Regioner, at kommuner-

ne kan rekvirere regionen til 

hjemmevaccination enten via 

praktiserende læger, som regio-

nen har indgået aftale med, eller 

via regionens udgående funktion. 

Først og fremmest skal man tage 

fat i sin kommune, hvis man øn-

sker hjælp til hjemmevaccination. 

Vaccination på apoteker og 

hos praktiserende læger. 

Både i Region Hovedstaden, Re-

gion Nordjylland og Region Syd-

danmark er det nu muligt at blive 

vaccineret på nogle apoteker. 

Oversigten over apoteker, der 

giver mulighed for vaccination, 

findes på Apotekerforeningens 

hjemmeside. 

 

Derudover er der mulighed for at 

blive vaccineret hos en række 

praktiserende læger. Man vælger 

selv, hvilken af de vaccinerende 

læger man vil vaccineres hos – 

det behøver ikke være hos pati-

entens egen læge. 

Røde Kors hjælpelinje 

Røde Kors har oprettet en natio-

nal hjælpelinje, der kan hjælpe 

med at arrangere, at borgere kan 

blive ledsaget til vaccination eller 

få hjælp til at booke en tid.  

Socialstyrelsens hotline for 

fagpersoner og borgere 

Derudover har Socialstyrelsen 

åbnet en corona-hotline, som 

fagpersoner og borgere kan ringe 

til.  

Hotlinen kan vejlede generelt om, 

hvordan sundhedsmyndigheder-

nes anbefalinger håndteres på 

social- og ældreområdet. Social-

styrelsens hotline kan kontaktes 

på 72 42 37 15. 

Vaccinationsindsatsen er optrappet i takt med smitteudviklingen, men særligt blandt ældre borge-

re, der modtager hjemmehjælp, er der stadig mange, der ikke er revaccineret. Der er derfor igang-

sat flere initiativer, som skal lette de sårbare ældres adgang til vaccinen. 

Her kan ældre få hjælp til at blive vaccineret  

https://www.apoteket.dk/raadgivning/paa-apoteket/coronastik-paa-apoteket
https://www.apoteket.dk/raadgivning/paa-apoteket/coronastik-paa-apoteket
https://www.rodekors.dk/etgodtstik
https://www.rodekors.dk/etgodtstik
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/corona/velkommen-1/hotlines-om-coronavirus
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//  // Coronapas og mundbind på plejehjem og i hjemmeplejen 

 
 

Kategoriseringen af covid-19 

som en samfundskritisk syg-

dom ophørte den 1. februar 

2022. 

Dette medfører samtidig, at de 

regler om coronarestriktioner, der 

er udstedt på social- og ældre-

området om krav om coronapas 

for besøgende m.v. og krav om 

anvendelse af mundbind eller 

visir for besøgende m.v. og an-

satte på indendørs fællesarealer 

på sociale tilbud og plejehjem 

ikke videreføres efter den 31. ja-

nuar 2022. 

Opfordrer til fortsat brug af 

mundbind og coronapas 

På baggrund af Epidemikommis-

sionens indstilling opfordrer Soci-

al- og Ældreministeriet dog til, at 

ordninger om fremvisning af co-

ronapas og om anvendelse af 

mundbind/visir på plejehjem og 

på sociale tilbud så vidt muligt 

opretholdes. 

Ministeriet opfordrer endvidere til 

fortsat fokus på testindsatsen ift. 

ansatte i ældreplejen og på soci-

ale tilbud samt besøgende på 

plejehjem og sociale tilbud.  

Muligt at opretholde krav for 

besøgende på plejehjem 

Ældreministeriet oplyser, at det 

med henvisning til de almindelige 

principper om anstaltsforhold vur-

deres at være muligt for pleje-

hjem lokalt at opretholde et krav 

om, at besøgende, hvis de befin-

der sig på indendørs eller uden-

dørs fællesarealer, skal kunne 

fremvise et coronapas.  

Det vurderes også muligt at op-

retholde et krav for besøgende 

om anvendelse af mundbind eller 

visir på indendørs fællesarealer.  

Det er ledelsen på det enkelte 

plejehjem, der kan beslutte, om 

de nævnte krav om coronapas 

og mundbind/visir skal oprethol-

des. For kommunale plejehjem 

vil en beslutning herom også 

kunne træffes fra centralt hold i 

kommunen. 

Det bemærkes, at indførelse af 

ordensbestemmelser med hen-

visning til principperne om an-

staltsforhold skal være proportio-

nale og ikke må gå længere end 

forholdet tilsiger. Dette er bl.a. 

ensbetydende med, at der skal 

være en saglig begrundelse for 

at indføre bestemmelserne, og 

der må ikke varetages usaglige 

hensyn. 

Opfordrer også til mundbind i 

hjemmeplejen 

Den samme opfordring lyder og-

så for ansatte i hjemmeplejen. 

Social- og Ældreministeriet opfor-

drer til, at ordninger om anven-

delse af mundbind/visir så vidt 

muligt opretholdes i både den 

kommunale og private hjemme-

pleje, når ansatte besøger borge-

re, der er i særlig risiko for et al-

vorligt sygdomsforløb ved smitte 

med covid-19.   

 Det er arbejdsgiveren, der kan 

beslutte, om der fortsat skal gæl-

de krav om, at ansatte i hjemme-

plejen skal bære mundbind eller 

visir. Beslutningen skal være 

sagligt og driftsmæssigt begrun-

det, og man bør som ansat kun-

ne fritages fra kravet, hvis man 

f.eks. pga. helbredsmæssige el-

ler andre årsager ikke kan bære 

mundbind eller visir.   

Læs mere i denne vejledning fra 

Sundhedsmyndighederne  

Social- og Ældreministeriet opfordrer til fortsat 
brug af mundbind og coronapas på plejehjem og 
i hjemmeplejen 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Vejledning-om-forebyggelse-af-smitte-med-ny-coronavirus-paa-plejehjem-mv-og-i-hjemmeplejen
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//  // Flere forsøg med kunstig intelligens på ældreområdet 

 

I Syddjurs og Aalborg Kommune 

skal man afprøve, om kunstig 

intelligens kan sikre, at hjemme-

hjælpsmodtagere får besøg af 

flere kendte ansigter.  

Projektet baserer sig på en eksi-

sterende løsning, der kommer 

med forslag til en optimal be-

søgsplan ud fra en række para-

metre, som for eksempel maksi-

malt antal forskellige medarbej-

dere og skemalagt arbejdstid. 

Nu skal løsningen udvides med 

flere parametre, så outputtet fra 

algoritmen bliver forbedret. Et 

eksempel på et nyt parameter 

kunne være faktisk tidsforbrug. 

Det kan anvendes til at forudsige 

varigheden for besøg. 

Løsningen afprøves i henholds-

vis Aalborg og Syddjurs Kommu-

ne, så der bliver gjort erfaringer i 

kommuner af forskellig størrelse 

og med forskellige organisatorisk 

setup. 

Forebyggelse af underernæ-

ring 

Et andet projekt har til formål at 

forebygge akutte sygehusophold 

ved at identificere ernæringstrue-

de borgere, så behandling kan 

igangsættes rettidigt. Underer-

næring blandt ældre er en bety-

delig forudsigelsesfaktor for læn-

gere indlæggelsestid, genind-

læggelser og dødelighed. 

I dag anvendes et manuelt 

screeningsværktøj til identifice-

ring af de ernæringstruede, men 

langt fra alle ernæringstruede 

identificeres.  

Feltstudier har vist, at værktøjet 

er tidskrævende og at der er 

kvalitetsforskelle i tolkningen og 

uafklarede ansvarsområder mel-

lem sektorer, hospitaler og afde-

linger. Indsatserne er ikke ensar-

tede, og generelt svigter den 

tværsektorielle kommunikation 

mellem kommunale og regionale 

enheder.  

Ved at udvikle et intelligent 

værktøj baseret på data fra hos-

pitalers og kommunale digitale 

journaler kan der mere effektivt 

identificeres og iværksættes fo-

rebyggende tiltag med henblik 

på at undgå underernæring. 

Aarhus Universitetshospital er 

projektansvarlig, Aarhus Kom-

mune bidrager i forhold til de 

kommunale arbejdsgange, og 

der samarbejdes med MedTech 

Innovation Consortium, samt en 

privat virksomhed.  

Understøttelse af visitation af 

genoptræningsforløb 

Et tredje projekt skal med brug af 

kunstig intelligens understøtte en 

mere ensartet og hurtigere visita-

tion af genoptræningsforløb i 

Aalborg og Rødovre kommuner. 

I de to kommuner fylder visitati-

onsopgaven sammenlagt mere 

end 3.000 timer årligt, hvori der 

samlet behandles cirka 9.000 

genoptræningsplaner for borge-

re, der skal i genoptræningsfor-

løb. 

Løsningen skal derfor både sikre 

en bedre udnyttelse af kapacite-

ten i de kommunale genoptræ-

ningstilbud og sikre, at borgere 

hurtigst muligt kommer i gang 

med genoptræning efter indlæg-

gelse.  

Ambitionen er, at løsningen skal 

kunne understøtte hele udskriv-

ningsprocessen, fra en genop-

træningsplan modtages i kom-

munen fra et hospital til borgeren 

er visiteret til et forløb. 

Projektet er forankret i Region 

Hovedstaden (Bispebjerg Hospi-

tal og Rigshospitalet) med delta-

gelse fra DTU og Region Sjæl-

land.  

Flere forsøg med kunstig intelligens 

på ældreområdet  
I 2022 igangsættes 12 nye signaturprojekter, der skal undersøge mulighederne og barriererne for 

anvendelse af kunstig intelligens i kommuner og regioner. Fem af de 12 projekter relaterer sig til 

ældreområdet.  



15 

 

Nyhedsbrev 1 2022 

//  // Flere forsøg med kunstig intelligens på ældreområdet 

Sikker udskrivelse fra hospita-

let 

Dette projekt skal udvikle intelli-

gent trådløs overvågning, der 24 

timer i døgnet kan vurdere bor-

gerens tilstand og alarmere per-

sonale hvis nødvendigt.  

Formålet er at muliggøre borge-

res rehabilitering i eget hjem ved 

at sikre tidlig opsporing og indgri-

ben i tilfælde af sygdomsforvær-

ring. 

Projektet WARD-HOME bygger 

videre på det avancerede klini-

ske supportsystem, WARD, som 

indsamler information om krop-

pens vitale parametre (puls, ilt-

mætning, vejrtrækning mv.). På 

baggrund heraf vurderer WARD 

patientens tilstand og alarmerer 

sundhedspersonalet, hvis beho-

vet opstår. 

WARD-HOME projektet vil udvi-

de dette system, så det også er 

at finde i borgerens hjem. Håbet 

er, at det kan føre til forkortede 

indlæggelsestider og færre gen-

indlæggelser. 

Projektet er forankret i Region 

Hovedstaden (Bispebjerg Hospi-

tal og Rigshospitalet) med delta-

gelse fra DTU og Region Sjæl-

land.  

Prædiktion af forværringer ved 

multisygdom 

Projektet har til formål at forbed-

re behandlingen af borgere med 

flere kroniske sygdomme ved at 

udvikle et værktøj, som kan for-

udsige sygdomsforværringer hos 

borgeren. Projektet videreudvik-

ler algoritmer fra signaturprojek-

tet 

Danskere over 16 år har i gen-

nemsnit mere end to kroniske 

sygdomme. Ofte forsøges udfor-

dringer med kroniske sygdomme 

løst ved at adressere sygdom-

mene enkeltvis, som tilfældet 

også er med KOL- og hjerte-

svigtsprojektet. 

Algoritmerne i KOL- og hjerte-

svigtsprojektet tager dog ikke 

højde for, at disse borgere ofte 

lider af begge sygdomme, og at 

de i gennemsnit i alt har 3-4 kro-

niske sygdomme. Hertil kommer, 

at forværringerne hos disse bor-

gere kan skyldes andre ikke-

kroniske og epidemiske sygdom-

me som influenza eller senest 

COVID-19. 

Projektet vil derfor videreudvikle 

og optimere algoritmerne fra 

KOL- og hjertesvigtsprojektet. 

Dette sker ved at inkludere infor-

mationer om relevante kroniske 

sygdomme sammenkørt med 

anden information, fx om fore-

komsten af relevante akutte epi-

demiske sygdomme. Projektet vil 

desuden udvikle og afprøve me-

toder til at kommunikere kom-

plekse resultater fra algoritmerne 

på en let forståelig, tillidsvæk-

kende og etisk forsvarlig måde. 

Projektet forankres i TeleCare 

Nord/Region Nordjylland, 1-2 

nordjyske kommuner, Aalborg 

Universitet samt en eller flere 

leverandører af software til Tele-

Care Nord. 

Læs mere om projekterne på 

Digitaliseringsstyrelsens hjem-

meside 

https://digst.dk/digital-transformation/signaturprojekter/
https://digst.dk/digital-transformation/signaturprojekter/
https://digst.dk/digital-transformation/signaturprojekter/
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// Kort nyt 

 

Forskere: Buurtzorg behøver 

ikke være økonomichefens 

værste mareridt 

Buurtzorg-konceptet er en model, hvor leveran-

døren selv vurderer borgerens behov for hjem-

mepleje og får betaling per time. Der er mindst 

otte grunde til, at konceptet ikke behøver at væ-

re økonomichefens værste mareridt, skriver for-

skerne Mickael Bech, Pia Kürstein Kjellberg, 

Jakob Kjellberg og Martin Sandberg Buch i et 

debatindlæg på Altinget. 

Læs indlægget her  

 

Ældreråd til møde med  

minister 

Flere ældreråd har i januar deltaget i virtuelle 

møder med social- og ældreminister Astrid 

Krag om en ny ældrelov. Her er det Ældrerådet 

i Ikast-brande.  

- I kan noget som Ældreråd. I kan følge forhol-

dene tæt. I er værdifulde og kan indgå i et tæt 

samarbejde med byrådet, lød det fra ministeren 

på mødet med Ældrerådet, Ikast-Brande. 

Erfaringsopsamling: Tværfaglige ernæ-

ringsindsatser for underernærede ældre 

Over halvdelen af alle ældre, der bor i plejebolig eller får hjælp fra 

hjemmeplejen, er i risiko for at blive underernærede. Men en målret-

tet indsats kan afhjælpe problemet. Det viser erfaringer fra fem kom-

muner. 

Underernæring og uplanlagt vægttab kan blandt andet føre til mere 

sygdom, øget dødelighed, nedsatte funktionsevner og dårligere livs-

kvalitet samt større behov for hjælp i hverdagen. 

Kommunerne Ballerup, Frederiksberg, Silkeborg, Stevns og Odense 

(i samarbejde med Assens, Langeland og Ærø) har siden 2018 gen-

nemført projekter, hvor formålet var at undersøge, om det er muligt 

at undgå eller forebygge underernæring.  

Projekterne er udformet forskelligt i de 5 kommuner, men den fælles overordnede erfaring er, at samar-

bejde og tværfaglige teams har en god effekt. Samlet set er det lykkedes at opnå stabiliseret vægt eller 

øget vægt hos 3 ud af 4 af de ældre, der deltog i projekterne. Mellem 100 og 450 ældre har været inklu-

deret i hvert af projekterne. 

Projekterne vurderer selv at øget kompetence om ernæring hos alle fagpersoner, som er i berøring med 

de ældre, bedre kendskab til andre faggruppers kompetence og kendte, effektive arbejdsgange har ført 

til mere opsporing, flere henvisninger og hurtigere og mere sammenhængende indsatser. 

Download rapporten her 

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/vive-buurtzorg-koncept-behoever-ikke-vaere-oekonomichefens-vaerste-mareridt
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Erfaringsopsamling-om-tvaerfaglige-ernaeringsindsatser
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Erfaringsopsamling-om-tvaerfaglige-ernaeringsindsatser
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// Kort nyt 

14 projekter får penge til at  

arbejde for et mere demens-

venligt samfund 

Regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Ven-

stre og Alternativet afsatte med finansloven for 

2021 knap 41 millioner kroner til arbejdet for et 

mere demensvenligt samfund. Socialstyrelsen 

har nu fordelt pengene til 14 projekter. 

Stadig flere mennesker rammes af demens, og 

det er ofte forbundet med ensomhed, fordomme 

og misforståelser.  

Socialstyrelsen fordeler nu 40,9 millioner kroner 

til 14 kommuner, organisationer og andre aktø-

rer, der skal forbedre tilværelsen for mennesker 

med demens.  

Pengene blev afsat på finansloven for 2021 af  

De 14 projekter skal desuden indsamle viden 

om demens og skabe større forståelse i sam-

fundet for mennesker, som lider af en demens-

sygdom. 

Se oversigten over projekterne her 

 

Ny fremskrivning: Det  

offentlige kommer til at 

mangle 44.000 varme hænder 

i 2030 

Danmark kommer til at mangle knap 90.000 

personer på arbejdsmarkedet i 2030, hvis det 

offentlige serviceniveau og den private be-

skæftigelsesvækst skal opretholdes. Det frem-

går af en ny undersøgelse fra nyhedsbrevet 

Momentum, som udgives af KL. 

Momentum vurderer i sin fremskrivning, at 

den offentlige sektor vil få behov for 44.000 

ekstra hænder og den private sektor 95.000 

ekstra hænder. Men da arbejdsstyrken kun 

forventes at stige med 50.000, kan der i 2030 

komme til at mangle 90.000 personer på ar-

bejdsmarkedet.  

Eksempelvis vil der i 2030 mangle knap 

16.000 social- og sundhedsassistenter og -

hjælpere, hvis man skal bevare det samme 

forhold mellem antal SOSU’er og ældre som i 

dag og uddanner samme antal som i dag.   

Den offentlige og private sektor kommer til 

kæmpe om arbejdskraften, lyder det fra KL. 

De efterlyser en diskussion af, om den offent-

lige sektor i de kommende ti år skal have en 

større del af arbejdskraften. 

KLs argument er, at det private erhvervsliv har 

bedre mulighed for at erstatte arbejdskraft 

med ny teknologi, robotter og kunstig intelli-

gens. Mens det offentlige er afhængig af var-

me hænder.  

KL appellerer samtidig til, at politikerne på 

Christiansborg ikke vedtager flere love og reg-

ler, som kræver mere personale, hvis ikke de 

samtidig har en plan for, hvordan de ekstra 

medarbejdere skal skaffes. 

For eksempel mener KL, at hvis man vil have 

minimumsnormeringer eller giver penge til fle-

re sygeplejersker, må man også anvise vejen 

til flere hænder. 

Læs mere her  

Kommunerne sætter flere  

penge af til ældre i 2022 

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik øger kom-

munerne i 2022 samlet budgetterne med 2,7 

milliarder kroner på posten ”tilbud til ældre”. 

Kommunerne har således samlet afsat netto-

driftsudgifter til tilbud til ældre på i alt 50,6 milli-

arder kroner på budgettet for 2022. I budget 

2021 udgjorde udgifter til området 47,9 milliarder 

kroner.  

Stigningen dækker primært over flere udgifter til 

pleje, omsorg, hjemmehjælp og hjemmesygeple-

je. 

Om de flere penge til ældre dækker den demo-

grafiske udvikling, fremgår ikke af opgørelsen.  

https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/dec/14-projekter-faar-penge-til-at-arbejde-for-et-mere-demensvenligt-samfund
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-2/om-bare-8-aar-kan-vi-mangle-16000-sosu-er/
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=36124
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// Arrangementer  

Arrangementer 

Temadage for nyvalgte    

I foråret 2022 udbyder Danske Ældreråd en temadag syv steder i lan-

det for nyvalgte medlemmer af ældre- og seniorråd.  

På temadagen introduceres du til rammerne for ældrerådsarbejdet og 

en række af de mest centrale opgaver. 

 Tirsdag d. 22. februar 2022, Middelfart 

 Onsdag d. 23. februar 2022, Middelfart 

 Tirsdag d. 1. marts 2022, Ballerup 

 Torsdag d. 3. marts 2022, Ringsted 

 Fredag d. 4. marts 2022, Ballerup 

 Onsdag d. 9. marts 2022, Viborg 

 Torsdag d. 10. marts 2022, Aabybro 

Læs mere om temadagene her 

 

Kursus i ledelse af ældrerådsarbejde  

for formænd/næstformænd 

Foråret 2022 udbyder Danske Ældreråd et kursus i udvikling af per-

sonlige og ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at lede ældre-

rådsarbejdet. Kurset er for formænd og næstformænd.  

Velux Fonden har imødekommet en ansøgning fra Danske Ældreråd 

og dækker deltagergebyrer for kursusdagen. 

 Tirsdag d. 15. marts 2022, Hotel Fuglsangcentret, Fredericia  

 Onsdag d. 16. marts 2022, Nordsjællands Konferencecenter, Alle-

rød 

 Mandag d. 21. marts 2022, Scandic Ringsted, Ringsted 

 Onsdag d. 23. marts, Tingvej 7, 2 sal, Viborg 

 Mandag d. 28. marts 2022, Hotel Søparken, Aabybro 

 Mandag d. 4. april 2022, Nordsjællands Konferencecenter, Allerød 

 Torsdag d. 7. april 2022, Hotel Fuglsangcentret, Fredericia  

Læs mere om kursus i ledelse her  

 

Repræsentantskabsmøde og konference 

 Mandag d. 9. og tirsdag d. 10. maj 2022, Hotel Nyborg Strand 

 

Læs mere på Arrangementer – Danske Ældreråd (danske-

aeldreraad.dk)  

 

mailto:ttl@danske-aeldreraad.dk
mailto:ml@danske-aeldreraad.dk
mailto:ls@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
https://www.tilmeld.dk/temadagforaar2022/conference
https://www.conferencemanager.dk/ledelseogaeldreraadsarbejde/conference
https://danske-aeldreraad.dk/arrangementer/

