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Hvad enten regeringen bliver rød 

eller blå eller en regering hen over 

midten, kommer den til at stå med 

en række problemer, der skal løses 

på ældreområdet.  

Manglen på arbejdskraft er massiv, 

kommunernes økonomi er presset 

og mange ældre oplever ikke at få 

den hjælp, de har brug for.  

På tværs af partierne er der heldig-

vis en erkendelse af, at der er brug 

for nye løsninger. Men endnu har vi 

ikke fået konkrete svar på hvilke.  

Danske Ældreråd har heller ikke 

alle løsninger. Men vi tør godt pege 

på nogle.  

Styrk borgerperspektivet 

En af hovedoverskrifterne i 

”Danske Ældreråds ønsker til en 

kommende regering” (side 4-7) er, 

at borgerperspektivet skal styrkes.  

I forarbejdet til en ny ældrelov er 

der peget på mange løsninger, der 

trækker i den rigtige retning. Dan-

ske Ældreråd mener, at det haster 

med at få dem rullet ud i alle lan-

dets kommuner.  

Vi anbefaler, at en ny regering 

kommer med nogle konkrete initia-

tiver, der hjælper udviklingen på 

vej. Blandt andet ønsker vi, at der 

defineres en ny visitationsmodel, 

hvor beslutninger om hjælp sker i 

dialog mellem den ældre borger og 

de medarbejdere, der kommer fast 

i hjemmet, og der defineres nogle 

nationale kvalitetsrammer for det.   

Vi ønsker også, at der laves en ny 

tilsynsmodel, hvor to statslige tilsyn 

skal lægges sammen, og at der la-

ves en national ramme for det 

kommunale tilsyn og sikres en bed-

re involvering af borgere og pårø-

rende. Samtidig har vi et stort øn-

ske om, at personlig pleje, sygeple-

je, genoptræning og rehabilitering 

samles i én lovgivning. 

Vi har flere andre ønsker til at styr-

ke borgerperspektivet. Fælles for 

ønskerne er, at de kan understøtte 

en ny model for ældreplejen, som i 

stedet for at se ældre som en opga-

ve i form af ydelser og minutter, ser 

ældre som de mennesker, de er – 

og lade deres individuelle præfe-

rencer og behov være styrende 

Hæv servicerammen 

En værdig ældrepleje handler også 

om økonomi. Kommunerne har her 

i efteråret indgået politiske aftaler 

om næste år budget. Mens dette 

skrives er alle aftaler endnu ikke på 

plads, men når vi taler med ældre-

råd, tegner der sig et billede af, at 

rigtig mange kommuner er økono-

misk pressede, og at der bliver gra-

vet dybt for at finde besparelser – 

også på ældreområdet.   

Baggrunden er, at hele den danske 

økonomi er presset. Ligesom alle 

andre, er kommunerne ramt af høj 

inflation og stigende energipriser. 

Og samtidig stikker udgifterne af på 

det specialiserede socialområde. 

Derfor slår de penge, der af sat af 

til at dække det demografiske træk 

ikke til. Tværtimod er der overhæn-

gende fare for, at der vil blive skå-

ret endnu mere på ældreområdet i 

de kommende års budgetter, med-

mindre der bliver reageret nu og 

her. 

Derfor er en anden af hovedover-

skrifterne i Danske Ældreråds øn-

sker til den kommende regering, at 

kommunerne skal have økonomi til 

at sikre en værdig ældreplejen. Vi 

anbefaler, at den kommunale ser-

viceramme hæves, så kommunerne 

får mulighed for at bruge flere pen-

ge og udvikle velfærden.  

Akut mangel på arbejdskraft gør, 

at alle løsninger skal i spil 

En tredje kæmpe udfordring er 

massiv mangel på arbejdskraft på 

ældreområdet. Danske Ældreråd 

mener, at der akut er brug for en 

plan, der tænker nyt og ser for-

domsfrit på alle mulige løsninger. 

Blandt andet anbefaler vi, at man 

åbner for, at andre faggrupper - og 

ikke nødvendigvis social- og sund-

hedsfaglige medarbejdere - kan 

varetage opgaver relateret til prak-

tisk hjælp. Vi ser også gerne, at 

man ser mere fordomsfrit på bedre 

adgang til udenlandsk arbejdskraft i 

ældreplejen. Og at indsatsen for at 

fastholde seniorer, der er ansat i 

ældreplejen skærpes betydeligt. 

Danske Ældreråd har flere andre 

ønsker til en kommende regering. 

Dem kan du læse om i dette ny-

hedsbrev.  

Inger Møller Nielsen 

formand 

Det bør en kommende regering 

gøre på ældreområdet 
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KL sætter i en ny analyse fokus på 10 teknologier, der frigør 

tid og ressourcer i kommunerne – og som hjælper medar-

bejdere med at løse deres opgaver på nye måder.  
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- Vi har ryddet op i netop antallet af papi-

rer, ændret i tekniske løsninger og skabt en 

anden måde at arbejde på. Samtidig har vi 

øvet os på at ændre kulturen internt for at 

komme i mål, men også i arbejdet med bor-

gerne. 

Stefan Lydal, Formand for Social-, Senior- og 

Handicapudvalget i Sønderborg Kommune, 
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//  // Danske Ældreråds ønsker til en kommende regering 

Danske Ældreråds ønsker til en kommende regering 
Ældreområdet står med nogle enorme udfordringer. 

Manglen på arbejdskraft er akut, økonomien i kommu-

nerne er presset, og mange ældre oplever ikke at få den 

hjælp og omsorg, de har behov for.  

Den nuværende regering har taget fat på nogle af pro-

blemerne. Den har afsat midler med henblik på at dæk-

ke den demografiske udvikling. Den har afholdt ældre-

topmøder og haft nedsat panel og ekspertgrupper, der 

er kommet med løsningsforslag til en ny ældrelov. 

Danske Ældreråd mener, at der brug for at sætte en ny 

retning på ældreområdet. Der er peget på mange rigtige 

løsninger i forarbejdet til en ny ældrelov, og det haster 

med at få de løsninger rullet ud i alle landets kommu-

ner. Der er brug for politisk handling.  

Danske Ældreråd har derfor en række ønsker til, hvad 

en kommende regering – uanset farve - bør tage fat på. 
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//  // Danske Ældreråds ønsker til en kommende regering 

Der er brug for et styrket borgerperspektiv i ældreple-

jen. I stedet for at se ældre som en opgave i form af 

ydelser og minutter, skal vi se ældre som de mennesker, 

de er – og lade deres individuelle præferencer og behov 

være styrende.  

Mange kommuner er i gang med at afprøve nye løsnin-

ger, men skal vi se de nødvendige forandringer, er der 

brug for, at Folketinget understøtter udviklingen med 

nogle konkrete initiativer. 

Danske Ældreråd anbefaler: 

 At selvbestemmelse, tryghed og kontinuitet bliver 

bærende værdier i lovgivningen om pleje og omsorg 

til ældre mennesker. 

 At medarbejderne i hjemmeplejen organiseres i min-

dre selvstyrende team, og at lovgivningen under-

støtter, at det sker.   

 At der defineres en ny visitationsmodel, hvor beslut-

ninger om hjælp sker i dialog mellem den ældre og 

de medarbejdere, der kommer fast i hjemmet, og 

der defineres nogle nationale kvalitetsrammer for 

det.   

 At der kommer et nyt perspektiv på retssikkerhed: Vi 

skal flyttes fokus fra juridisk retssikkerhed med man-

ge skriftlige afgørelser og klagemuligheder til en fag-

lig retssikkerhed, som man kender det fra sundheds-

området. 

 At personlig pleje, sygepleje, genoptræning og reha-

bilitering samles i én lovgivning.  

 At der gøres op med forældede regler om midlertidi-

ge pladser: De midlertidige pladser er en vigtig brik i 

sundhedsvæsenet, og der er brug for klare regler om 

lægeadgang, medicinadgang og egenbetaling på  

pladserne.  

 At der laves en ny tilsynsmodel: De to statslige tilsyn 

skal lægges sammen, og der skal laves en national 

ramme for det kommunale tilsyn og sikres en bedre 

involvering af borgere og pårørende. 

 At der etableres et nationalt organ, der skal under-

støtte udvikling, afprøvning og udbredelse af vel-

færdsteknologi i kommunerne. Først og fremmest 

for at hæve servicen, men også for at frigøre hænder 

til den borgernære pleje og omsorg.  

Borgerperspektivet skal styrkes   
Ny visitationsmodel, nyt perspektiv på retssikkerhed, klare regler for midlertidige pladser, 

ny tilsynsmodel 

Kommunerne skal have økonomi  
til at sikre en værdig ældrepleje 
Den kommunale serviceramme bør hæves  

Kommunernes økonomi er udfordret. De penge, der er sat af til at 

dække det demografiske træk, slår ikke til i en tid, hvor udgifterne 

stikker af på det specialiserede socialområde, og hvor kommuner-

ne som alle andre rammes af høj inflation og stigende energipriser.  

Alt sammen gør, at der er stor risiko for, at mange kommuner kom-

mer til at skære i velfærden på ældreområdet i de kommende års 

budgetter.  

Vi skal sikre, at ældreplejen udvikles, ikke det modsatte. Derfor 

anbefaler Danske Ældreråd, at den kommunale serviceramme hæ-

ves, så kommunerne får mulighed for at bruge flere penge og ud-

vikle velfærden.  
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//  // Danske Ældreråds ønsker til en kommende regering 

Mangel på arbejdskraft i ældreplejen er et andet af de 

store problemer, som en ny regering bør håndtere.  

Danske Ældreråd mener, at der er akut brug for en plan, 

der tænker nyt og ser fordomsfrit på alle mulige løsnin-

ger. Blandt andet er der behov for: 

 At man åbner for, at andre faggrupper - og ikke nød-

vendigvis social- og sundhedsfaglige medarbejdere - 

kan varetage opgaver relateret til praktisk hjælp. 

 At man ser fordomsfrit på bedre adgang til uden-

landsk arbejdskraft i ældreplejen. 

 At der skabes bedre karrieremuligheder for ansatte i 

ældreplejen. 

 At der gøres mere for at fastholde studerende på 

velfærdsuddannelserne. 

 At der sætte ind, så nyuddannede ikke bliver skræmt 

væk, når de møder virkeligheden i ældreplejen. 

 At man skærper indsatsen for at fastholde seniorer, 

der er ansat i ældreplejen. 

 At man styrker – og ikke skærer i – den faglige ledel-

se i ældreplejen. God ledelse og et godt arbejdsmiljø 

hænger tæt sammen. 

 At ansatte i ældreplejen får større frihed til selv at 

tilrettelægge arbejdet, så de i højere grad kan bringe 

deres faglighed i spil. 

Akut mangel på arbejdskraft: Alle løsninger  
skal i spil 
Udenlandsk arbejdskraft, andre faggrupper, styrket faglig ledelse 



7 

 

Nyhedsbrev 6 2022 

Tekst Morten Larsen 

//  // Regeringen vil med nyt udspil gøre det nemmere at være borger i et digitalt samfund 

Et digitalt velfærdssamfund for alle, er overskriften på et nyt udspil 

fra regeringen, der skal gøre det nemmere, at være borger i et  

gennemdigitaliseret samfund, som det danske. 

Hovedlinjerne i udspillet er, at det 

skal være lettere for borgere, at få 

fysisk hjælp til de offentlige digitale 

løsninger, at reglerne for fritagelse 

fra offentlige digitale løsninger skal 

gøres nemmere, og at det skal gøres 

nemmere for pårørende at hjælpe.  

De borgere, som kan betjene sig 

selv digitalt, skal fortsat gøre det. 

For de borgere, der ikke har mulig-

hed for at anvende de digitale løs-

ninger, skal det være enkelt at blive 

fritaget, og der skal stilles gode al-

ternativer til rådighed.  

Endelig skal det være nemmere at 

få hjælp fra pårørende og støtteper-

soner til at håndtere ærinder med 

det offentlige. Det kan for eksempel 

være hjælp til at besvare henven-

delser i Digital Post eller håndtere 

sin årsopgørelse, lyder det i udspil-

let. 

Hertil ønsker regeringen at sikre 

større politisk debat om offentlig 

digitalisering i Folketinget, ligesom 

der skal nedsættes en ekspertgrup-

pe med en række civilsamfundsor-

ganisationer og eksperter, der skal 

rådgive regeringen om digital inklu-

sion.  

Et nyt digitaliseringsråd får desuden 

til opgave løbende at rådgive rege-

ringen i arbejdet med at implemen-

tere initiativer i digitaliseringsstrate-

gien, udbore og kvalificere nye ind-

satsområder og komme med nye 

anbefalinger til den videre digitalise-

ring af Danmark. 

Danske Ældreråd hilser udspillet 

velkommen 

Danske Ældreråd hilser udspillet 

velkommen. Det er uholdbart, at op 

til hver fjerde borger oplever at bli-

ve ekskluderet fra velfærdssamfun-

det, fordi de har svært ved at an-

vende de digitale løsninger, der gi-

ver adgang. Derfor er det kun godt, 

hvis der med udspillet kan blive 

gjort mere i forhold til digital inklusi-

on.  

Når det er sagt, kan man have sine 

tvivl, om de gode intentioner i ud-

spillet fører til nævneværdige foran-

dringer.  

Langt fra de gode intentioner til 

virkeligheden 

Det er ikke første gang, at man taler 

om digital inklusion, uden at den 

enkelte borger oplever større foran-

dringer.  

Det fik man da også et eksempel på 

samme dag, som udspillet blev 

offentliggjort. Her kunne Politiken 

fortælle, at personer, der ikke har 

en mobiltelefon og anvender en 

kodeviser eller en kodeoplæser, fra 

den 31. oktober og indtil engang i 

begyndelsen af 2023 ikke længere 

kan godkende online betalinger. 

Årsagen er, at man er kommet for 

sent i gang med at udvikle løsningen 

til MitID. 

Når der således i regeringens udspil 

står at ”En smartphone må ikke bli-

ve den eneste adgangsbillet til vel-

færdssamfundet.”, er der stadig 

langt fra tanke til handlen.  

 

Udspillet indeholder fem 

 strategiske indsatser: 

1. Det skal være nemmere at vælge 

det digitale fra. Reglerne for fritagel-

se skal forenkles, så det bliver lette-

re for borgere, der ikke har mulig-

hed for at anvende de digitale løs-

ninger, at vælge det digitale fra. 

2. Det skal være nemmere at få hjælp. 

Det gøres nemmere og hurtigere at 

få hjælp til at anvende de offentlige 

digitale løsninger både pr telefon og 

ved fremmøde i borgerservice. Der-

udover skal samarbejdet med civil-

samfundet styrkes. 

3. Det skal være nemmere at hjælpe 

hinanden. Det gøres nemmere at 

hjælpe hinanden med dagligdagens 

digitale gøremål ved blandt andet at 

gøre det lettere at hjælpe en pårø-

rende med dennes digitale postkas-

se. 

4. Digitale løsninger skal passe til dan-

skerne. De digitale løsninger, der 

fremover udvikles til den offentlige 

sektor, skal omfatte borgere med 

forskellige niveauer af digitale kom-

petencer og testes bredt blandt bor-

gerne. 

5. Styrket politisk fokus på den digital 

udvikling. Der sættes styrket fokus 

på den digitaliseringspolitiske dags-

orden ved blandt andet at udarbej-

de en årlig redegørelse om Dan-

marks digitale trivsel, der drøftes 

med Folketinget. 

Regeringens udspil kan læses her 

Nu skal det være nemmere at  

være borger i et digitalt samfund 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/september/et-digitalt-velfaerdssamfund-for-alle/
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Tekst Morten Larsen 

//  // KL peger på 10 teknologier, der frigør tid og ressourcer i kommunerne 

KL sætter i en ny analyse fokus på 10 teknologier, der frigør tid og ressourcer i kommunerne – og som hjælper 

medarbejdere med at løse deres opgaver på nye måder.  

Velfærden er under pres. Der er 

både mangel på arbejdskraft og 

økonomiske ressourcer, hvilket gør 

det vanskeligt at løfte de kommuna-

le velfærdsopgaver. Teknologi og 

digitale løsninger er et centralt greb 

til at afhjælpe udfordringen, idet 

brug af de rette teknologiske og 

digitale virkemidler kan bidrage til 

at frigøre tid og løse opgaverne me-

re effektivt, skriver KL i forbindelse 

med offentliggørelsen af analysen. 

KL opfordrer til at genbruge, dele og 

kopiere de digitale løsninger, der 

allerede giver værdi i kommunerne. 

Ved bedre vidensdeling og fælles 

hjælp kan kommunerne undgå at 

genopfinde den dybe tallerken og i 

stedet høste gevinsterne fra modne 

teknologier og systemer, andre 

kommuner allerede har i brug. 

Derfor har KL i samarbejde med De-

loitte udarbejdet den nye caseana-

lyse med 10 eksempler på digitale 

løsninger og teknologier, som har 

en dokumenteret effekt i form af 

frigivet tid og/eller ressourcer til 

mere velfærd i kommunen.  

Blandt casene findes fem fysiske og 

fem digitale løsninger, og eksem-

plerne spænder bredt fra velfærds-

teknologiske løsninger på sundheds- 

og ældreområdet til automatisering 

af administrative opgaver ved brug 

af AI (kunstig intelligens). 

Danske Ældreråd hæfter sig særligt 

ved to af teknologierne. Ikke så me-

get på grund af, at de sparer res-

sourcer, men mere fordi det af case

-beskrivelsen fremgår, at borgere og 

medarbejdere oplever dem som en 

kvalitetsforbedring.  

Virtuelle samtaler med borgere i 

hjemmeplejen 

I efteråret 2019 startede Vejle Kom-

mune således et pilotprojekt med 

skærmbesøg i ældreplejen for to af 

kommunens i alt 10 distrikter, og i 

2021 igangsatte man processen 

med udrulning til alle distrikter.  

På selve pilotprojektet har Vejle 

Kommune blandt andet formået at 

frigive cirka 113,5 effektive arbejds-

timer om året per borger, som mod-

tager skærmbesøg. Ligesom både 

medarbejdere og borgere oplever, 

at skærmbesøg giver mere fleksibili-

tet og mere fokuserede samtaler. 

Baggrunden for, at Vejle Kommune 

har arbejdet med at indføre skærm-

besøg, er at kommunen har erfaret, 

at nogle borgeres behov til tider har 

en karakter, som ikke kræver fysisk 

tilstedeværelse, og hvor borgerne 

selv kan udføre opgaven, hvis blot 

de får lidt vejledning fra plejeperso-

nalet, for eksempel i forbindelse 

med medicinindtagelse, forberedel-

se af måltider eller klargøring til da-

gen og natten.  

KL peger på 10 teknologier, der frigør tid  

og ressourcer i kommunerne 
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//  // KL peger på 10 teknologier, der frigør tid og ressourcer i kommunerne 

Ved hjælp af tablets installeret hos 

borgerne kan plejepersonale i dag 

foretage korte snakke og check-ins 

med borgerne, hvilket har vist sig at 

være til gavn for både borgerne og 

medarbejderne. Borgerne oplever i 

højere grad at have selvbestemmel-

se over deres dag, og medarbejder-

ne oplever at være mere fokusere-

de og nærværende i deres dialog 

med borgerne, da de ikke skal fore-

tage andre opgaver samtidig. 

Skærmbesøg var i pilotprojektet et 

frivilligt tilbud til de borgere, der 

ønskede det. 

Genoptræning via skærmteknologi 

Også i Kerteminde Kommune har 

man ifølge case-beskrivelsen gode 

erfaringer med skærmteknologi i 

hjemmeplejen.  

Her har kommunen siden 2021 til-

budt de omkring 560 borgere til-

knyttet hjemmeplejen et rehabilite-

ringsforløb, hvor træningen gen-

nemføres sammen med en medar-

bejder i hjemmeplejen ved visning 

af en træningsplan og -øvelser på 

en tablet.  

Fra uge til uge følger cirka 50 af dis-

se borgere et træningsforløb med 

træningsapp. De borgerne, som 

modtager tilbuddet i dag, er blandt 

andet borgere, som under normale 

omstændigheder ikke vil blive visi-

teret til et træningsforløb, for ek-

sempel efter et ukompliceret ind-

læggelsesforløb, som ikke berettiger 

til kommunalt finansieret træning.  

Tilbuddet er således en forebyggen-

de indsats, som skræddersyes efter 

borgerens evner og formåen samt 

ønsker og behov. Der trænes oftest 

to gange om ugen af 20 minutters 

varighed. Cirka 75 procent af de 

borgere, som starter et forløb op, 

fuldfører det. Blandt de, der fuldfø-

rer, fastholder eller reducerer 81 

procent deres behov for hjælp som 

følge af træningsforløbet. Sammen-

lagt viser beregninger, at borgernes 

behov for hjælp i 2021 blev reduce-

ret med 11 procent, svarende til en 

samlet reduktion på cirka 27 timer/

borger årligt ved at anvende træ-

ningsapp. Kerteminde Kommune 

oplyser desuden, at de har oplevet 

stor tilfredshed hos borgerne. 

Alle case-analyser kan læses her 

Læs mere på KLs hjemmeside 

 

https://www.kl.dk/media/51597/caseanalyse.pdf
https://www.kl.dk/nyheder/os/raaderum/nr-4428-september-2022/caseanalyse-10-tidsbesparende-teknologier-med-dokumenteret-effekt/
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Kommune afskaffer 92 papirskemaer i ældreplejen 

Projektet, der hedder ”Forenkling 

og kvalitet styrker omsorg og nær-

vær for borgeren”, er gennemført i 

hjemme- og sygeplejen samt på 

kommunens plejecentre fra decem-

ber 2020 til oktober 2022. Formålet 

har været at finde en metode til at 

frigive mere tid til pleje, omsorg og 

nærvær til den enkelte borger gen-

nem forenkling af dokumentation. 

Det er begyndt som et pilotprojekt, 

men er nu ved at blive spredt til alle 

3.000 borgere på området.  

- Vi har ryddet op i netop antallet af 

papirer, ændret i tekniske løsninger 

og skabt en anden måde at arbejde 

på. Samtidig har vi øvet os på at æn-

dre kulturen internt for at komme i 

mål, men også i arbejdet med bor-

gerne, siger formand for Social-, 

Senior- og Handicapudvalget i Søn-

derborg Kommune, Stefan Lydal i en 

pressemeddelelse.  

Målbare resultater 

Blandt projektes konkrete resultater 

er, at 92 papirskemaer, der før var i 

brug på plejecentre og i hjemme- og 

sygeplejen, er fjernet. Det betyder, 

at der nu kun er ét papirskema hos 

borgeren: medicinlisten. Tidligere 

kunne der sagtens være flere ske-

maer hos den samme borger. 74 

papirskemaer er helt udgået, mens 

de resterende er integreret i det 

elektroniske system, så lovkrav 

efterleves, og så der dokumenteres 

ens alle steder i kommunen. 

Samtidig er mængden af interne 

beskeder blandt medarbejderne 

halveret fra 715 til 371 om ugen, 

ligesom nu kun 4 i stedet for 45 sy-

geplejersker varetager opgaven 

med at udsøge ændringer i Fælles 

Medicinkort. Desuden er 10 digitale 

arbejdsgange gentænkt, redesignet 

og forbedret. Det sparer medarbej-

derne for tid og frustrationer og mi-

nimerer risikoen for fejlindtastnin-

ger. 

En af de arbejdsgange, der er æn-

dret er, at dokumentation ikke læn-

gere først sker bagefter eller sidst 

på dagen på kontoret. Nu dokumen-

teres der hos borgerne, hvilket bety-

der, at der tilbringes mere tid hos 

borgerne, og at borgerne inddrages 

og ved, hvad der dokumenteres om 

dem. Det mindsker risikoen for fejl 

og giver større tryghed for borger-

ne. Samtidig giver det et bedre ar-

bejdsmiljø for medarbejderne, der 

ikke skal være nervøse for at glem-

me ting, da der dokumenteres med 

det samme. 

- Tidligere foregik dokumentation 

efter besøget, fordi medarbejderne 

havde en antagelse om, at det ville 

være uhøfligt at dokumentere hos 

borgerne. Men det viser sig, at de 

synes, at det er fint, der dokumen-

teres i hjemmet, fordi de bliver me-

re inddraget og alt registreres med 

det samme, så der ikke overses no-

get, fortæller Stefan Lydal.  

Medarbejderne i ældreplejen i Sønderborg Kommune skulle tidligere udfylde 92 papirskemaer. Nu skal de udfyl-

de et enkelt. Det er et af de resultater, som Sønderborg Kommune har opnået i et forbedringsprojekt, der viser 

et stort potentiale til at frigive mere tid til pleje, omsorg og nærvær til den enkelte borger i ældreplejen. 

- Vi har ryddet op i netop antallet af papirer, ændret i tekniske 

løsninger og skabt en anden måde at arbejde på. Samtidig har vi 

øvet os på at ændre kulturen internt for at komme i mål, men også 

i arbejdet med borgerne. 

Stefan Lydal, Formand for Social-, Senior- og Handicapudvalget i 

Sønderborg Kommune 
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Patientforening ser stort potentiale 

Projektet er gennemført i samarbej-

de med Dansk Selskab for Patient-

sikkerhed, og her ser direktør Inge 

Kristensen et stort potentiale i at 

udbrede projektets resultater til 

hele sundhedssektoren. 

- Vi hører næsten dagligt historier i 

medierne om, hvordan manglen på 

arbejdskraft i sundhedsvæsenet 

påvirker ventetider, arbejdsmiljø og 

patientsikkerhed. Mange indsatser 

skal bringes i spil for at løse de kom-

plekse udfordringer, og reducering 

af spild er en af dem, lyder det fra 

Inge Kristensen.  

Hun peger på, at erfaringerne fra 

Sønderborg Kommune viser, at det 

er muligt at frigive tid til pleje og 

nærvær, hvis der ses grundigt på 

processer, arbejdsgange og kultur. 

- Dokumentation er en del af kerne-

opgaven, men lige som alt andet, vi 

foretager os, skal vi selvfølgelig sik-

re os, at vi har de arbejdsgange, der 

er mest enkle og hensigtsmæssige. 

Det er respekt for både borgere og 

medarbejderes tid og er dermed 

også godt for borgernes tryghed og 

sikkerhed, siger Inge Kristensen. 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed 

har offentliggjort et inspirationska-

talog med erfaringer og indsatser 

fra projektet i Sønderborg. I katalo-

get kan man finde inspiration til, 

hvordan man kan arbejdet med for-

enkling og kvalitet af dokumentati-

on i ældreplejen og derved skabe 

mere tid og nærvær for borgere og 

patienter. 

Kataloget kan downloades her 

 

 

https://patientsikkerhed.dk/projekter/kvalitet-og-forenkling/


12 

 

Nyhedsbrev 6 2022 

//  // Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference 

Danske Ældreråd inviterer til  

ældrepolitisk konference 
Konferencen afholdes onsdag den 16. november 2022 på Odense Congress Center, og giver indblik i dilemmaer 

og løsninger i forhold til at skabe mere omsorg og nærvær i ældreplejen.  

Ældreplejen er under konstant udvikling. Der er et poli-

tisk og fagligt ønske om at skabe en ældrepleje med 

mere omsorg og nærvær, hvor den enkelte ældre er i 

centrum og selv definerer, hvad der er vigtigt for ham 

eller hende. Det vil betyde et farvel til den stramme 

styring, visitationen i ydelser og den høje grad af doku-

mentation, der har kendetegnet ældreområdet gennem 

mange år. Men hvordan gør vi det? 

Mere omsorg og nærvær i ældreplejen: Dilemmaer og 

mulige løsninger 

Konferencen giver indblik i forskellige ældrepolitiske 

og faglige løsninger på de udfordringer, vi står over for, 

og deltagerne bliver klædt på til at tage dialogen med 

fagpersoner og politikere lokalt i egen kommune. 

På dagen vil der blandt andet være oplæg af Per Okkels, 

som stod i spidsen for et rådgivende panel og tre ek-

spertgrupper, der har haft til opgave at rådgive regerin-

gen i arbejdet med en ny ældrelov. Per Okkels fortæller 

om de erfaringer, processen har givet ham. 

Nanna Skriver, der er innovations- og evalueringschef i 

Københavns Kommune fortæller om, hvordan kommu-

nen arbejder med at formulere en ældrepolitik, der har 

det gode ældreliv i fokus, og som samtidig tager højde 

for de udfordringer, kommunerne står i. 

Endelig vil Jacob Birkler, tidligere formand for Det Eti-

ske Råd, belyse, hvordan centrale værdier og normer 

kan få rodfæste i den konkrete praksis i mødet mellem 

den ældre borger og systemet. 

Herudover er der mulighed for at vælge mellem fem 

seminarer, der stiller skarpt på forskellige dilemmaer og 

løsninger i udviklingen af ældreplejen. 

Se hele programmet her, hvor der også er mulighed for 

tilmelding 

https://www.tilmeld.dk/daekonference16november/conference
https://www.tilmeld.dk/daekonference16november/conference
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Årets internationale ældredag blev markeret 

over hele landet 

Den 1. oktober har i mere end 30 år været FN’s Interna-

tionale Ældredag. En dag som bruges til at sætte fokus 

på nogle af de emner, der optager ældre borgere i hele 

verden. I år var ingen undtagelse.  

I Danmark blev dagen markeret af mange af landets 

ældre- og seniorråd.   

Markeret med værdighed 

I Faxe Kommune brugte Seniorrådet dagen til at sætte 

fokus på værdighed.  

- Faxe Kommune har gennem flere måneder arbejdet 

med en ny værdighedspolitik. Derfor syntes vi i Senior-

rådet, at det gav god mening at bruge ældredagen til 

sætte fokus på værdighed, fortæller Gitte Blume, for-

mand for Seniorrådet i Faxe Kommune. 

Seniorrådet havde derfor inviteret kommunens borgere 

til foredrag med hospitalspræst på Rigshospitalet Lotte 

Blicher Mørk.  

- Lotte holdt et blændende godt foredrag om værdig-

hed. Hun krydrede det med sin dagligdag på Rigshospi-

talet, og der var mulighed for at drøfte og spørge ind 

efterfølgende. Alt i alt en rigtig fin eftermiddag, hvor vi 

hver især gik hjem med nogen eftertænksomhed og en 

følelse af, at være beriget med vise ord, beretter Gitte 

Blume. 

Der kom cirka 50-60 mennesker til foredraget, der blev 

afholdt i Kultunariet i Haslev, og som blandt andet var 

blevet annonceret via flyers, aviser, reklamesøjler og 

mund til mund.  

Fokus på overgangen til et liv som pensionist 

”Godt vi blev ældre”, lød en af overskrifterne på det 

program, som Ældrerådet i Vejle havde sammensat. 

Her fortalte skuespiller og forfatter Finn Nørbygaard 

om, hvordan overgangen fra et arbejdsliv til et liv som 

pensionist åbner udviklingsmæssigt op for en energi-

omlægning – fra præstation til refleksion. 

På dagen var der også fællessang og musikalske indslag, 

ligesom Gitte Frederiksen, formand for Seniorudvalget 

og Morten Kristensen, formand for Ældrerådet gav et 

indblik i deres arbejde.  

- Det var en dag med god stemning, og en dag hvor vi 

som ældreråd fik en god anledning til kort at fortælle 

om, hvad vi arbejder for. Og ikke mindst gøre  

Over hele landet var der arrangementer, der markerede FN’s årlige ældredag. Vanen tro stod ældreråd bag  

mange. Læs her, hvordan tre råd markerede dagen.  

Tekst Morten Larsen 

Ældrerådet i Faxe Kommune satte på Ældredagen fokus på, hvad et begreb som værdighed betyder. Her er det  

hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, der fortæller om sine betragtninger med afsæt i sin dagligdag på Rigshospitalet.  



14 

 

Nyhedsbrev 6 2022 

//  // Årets internationale ældredag blev markeret over hele landet 

kommunens borgere opmærksom på, at de altid kan 

kontakte os med deres input, fortæller Morten Kristen-

sen, formand for Ældrerådet i Vejle Kommune.  

Næsten 200 deltog i arrangementet, der blev afholdt i 

Vejle for alle 60+ borgere i Vejle Kommune. 

 

 

Underholdning, socialt samvær og faglige oplæg 

Også Ældrerådet i Langeland Kommune brugte ældre-

dagen som en anledning til at give indblik i Ældrerådets 

virke og kaste lys over,  hvad der sker på ældreområdet 

i kommunen.  

Arrangementet, der blev afholdt i samarbejde med Æl-

dre Sagen, bestod af musik og underholdning, faglige 

oplæg og socialt samvær.  

Ældrerådet og Ældre Sagen startede med, at fortælle 

om, hvad de arbejder for i kommunen. Herefter gav 

formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, Winni Kiel-

strup Hansen indblik i sit arbejde. Fynbus havde også 

lagt vejen forbi til en snak om de langelandske busruter 

og hvilke kort og typer billetter, det som ældre kan væ-

re mest hensigtsmæssigt at købe.  

Underholdningen stod den lokale musikskole for.  

- Alt i alt var den en meget vellykket dag, hvor deltager-

ne hyggede sig og samtidig blev klogere på, hvad Ældre-

rådet arbejder for, og hvad der sker på ældreområdet i 

kommunen, fortæller Elisa Hansen, næstformand, Æld-

rerådet i Langeland Kommune. 

Kort nyt 

Ny hjemmeside om  

værdig ældrepleje 

Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrel-

sen er gået i luften med en ny hjemmeside. Her kan 

man finde udgivelser, redskaber, film og webinarer, 

der handler om værdig ældrepleje. 

Videnscentret er sat i verden for at hjælpe kommu-

nerne med at skabe værdighed i ældreplejen. Centret 

har eksisteret i fire år og har fra starten tilbudt en lang 

række aktiviteter og tilbud til blandt andet kommu-

nerne med værdig ældrepleje som omdrejningspunkt. 

Nu suppleres tilbuddene af hjemmesiden  

Besøg hjemmesiden her  

Husk, at du også kan følge  

Danske Ældreråd på Twitter 

Her bidrager vi med viden, holdninger og anbefalinger. 

@aeldreraad.dk  

https://twitter.com/aldreraad 

Skuespiller og forfatter Finn Nørbygaard talte i Vejle om, 

hvordan overgangen fra et arbejdsliv til et liv som pensi-

onist åbner udviklingsmæssigt op for en energiomlæg-

ning. 

https://sst.dk/da/Vaerdighed
https://twitter.com/aldreraad
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Estimat på årsværk af visitatorer i 

den kommunale hjemmepleje 

VIVE estimerer, at der i 2022 er i omegnen af 1.500 

årsværk beskæftiget som visitatorer på ældreområ-

det. Med visitatorer på ældreområdet forstås her an-

satte i den centrale myndighedsafdeling, der visiterer 

til hjemmepleje, plejebolig, rehabiliteringsforløb og/

eller træning efter serviceloven. Denne afgrænsning 

indfanger ældreområdet bredt og altså ikke kun med-

arbejdere, der visiterer til hjemmepleje/

rehabiliteringsforløb. 

Baggrunden for VIVE’s estimat er, at flere kommuner 

arbejder med nye og mere decentrale visitationsmo-

deller samt nye organiserings- og samarbejdsformer 

på ældreområdet. I forbindelse med dette arbejde er 

der fra flere steder udtrykt interesse i at få belyst, 

hvor mange kommunale medarbejdere der arbejder 

som visitatorer på ældreområdet.  

Læs VIVEs notat her 

Evaluering af læringsforløb 

efter påbud 

Det seneste år har plejeenheder, der har fået påbud, 

gennemgået målrettede opfølgnings- og læringsforløb. 

Evalueringen af forløbene viser, at de har gavnet både 

borgere, pårørende og medarbejdere. 

Evalueringen omfatter 13 plejeenheder, der har gen-

nemgået opfølgnings- og læringsforløb efter et påbud fra 

Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn. Den viser, at 

mange plejeenheder allerede oplever, at forløbet har 

smittet positivt af på den faglige kvalitet, tilgangen til 

borgerne og samarbejdet med de pårørende. 

Blandt andet har medarbejderne fået en bedre forståel-

se for, hvad der ligger bag den ældres ønsker og adfærd. 

Flere medarbejdere oplever desuden et større engage-

ment og et tættere sammenhold på tværs af afdelinger 

og teams.   

Læs evalueringen her 

Vil halvere antallet af registreringer  

Antallet af registreringer i ældreplejen skal halveres, 

og medarbejdere i forvaltningen med relevant faglig 

baggrund skal være en del af hverdagen i ældreplejen. 

Sådan lyder nogle af initiativerne i regeringens udspil 

”Danmark kan mere III”, der blev offentliggjort den 

26. september 2022. 

Regeringen skriver i udspillet blandt andet, at medar-

bejdere med en velfærdsuddannelse, for eksempel 

sygeplejersker, pædagoger, terapeuter og sosu-

assistenter, der sidder som konsulenter eller speciali-

ster inde på forvaltningen, også skal tage del i hverda-

gen ude i ældreplejen.  

https://www.vive.dk/da/udgivelser/estimat-paa-aarsvaerk-af-visitatorer-ansat-paa-det-kommunale-aeldreomraade-18284/
https://www.sst.dk/da/Vaerdighed/Udgivelser-cases-og-film/2022/Evaluering-af-opfoelgnings--og-laeringsforloeb-i-plejeenheder_-der-har-modtaget-et-paabud
https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/danmark-kan-mere-iii-bedre-uddannelser-og-mere-velfaerd/
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// Arrangementer  

Arrangementer 

 

Temadage om sundhedsområdet 

Mandag den 10. oktober, Scandic Hvidovre (er afholdt) 

Tirsdag den 11. oktober, Ringsted Kongrescenter (er afholdt) 

Tirsdag den 25. oktober, Viborg Lounge 

Mandag den 31. oktober, Milling Park 1 Middelfart 

Torsdag den 3.  november, Søparken Aabybro 

Klik her for tilmelding og mere information 

 

Ældrepolitisk konference: Mere omsorg og nærvær  

i ældreplejen - dilemmaer og mulige løsninger 

Onsdag den 16. november 2022, Odense Congress Center 

Se hele programmet her, hvor der også er mulighed for tilmelding 

 

Formand-/næstformandsmøder 2023 

Tirsdag den 17. januar, Milling Park, Middelfart 

Onsdag den 18. januar, BDO lounge, Viborg 

Onsdag den 25. januar, Søparken, Aabybro 

Tirsdag den 31. januar, Lautrup Park Hotel, Ballerup 

Onsdag den 1. februar, Scandic, Ringsted 
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