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Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 23. aug. 2017 
 –  godkendt 
 

Tid: 23. august 2017   

Sted: Hotel Hesselet 

Afbud: Ingen 

Referent: Marianne Lundsgaard og Charlotte Broe 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt 

2. Sager til behandling 

2.1 Opfølgningspunkter fra repræsentantskabsmødet d. 24. april 2017 

Sagen: Opsamling på fire sager i forbindelse med drøftelse af beretningen og under 

eventuelt.  

 

2.1.1 Ønske om en kulturpolitik for ældre i de enkelte kommuner:  

Sagen: En taler opfordrede bestyrelsen til at arbejde for, at alle kommuner udarbejder en 

kulturpolitik for ældre. Politikken skal beskrive tilbud til og for ældre, samt tilgængelighed og 

transportmuligheder til tilbuddene.  

Indstilling: Formandskabet indstiller til bestyrelsen at beslutte, at dette ikke er en 

bestyrelsesopgave, men en opgave der påhviler de enkelte ældreråd at tage stilling til.  

Beslutning: Indstilling blev vedtaget. 

 

 

2.1.2 Diskrimination på grund af alder: 

Sagen: En anden taler udtrykte harme over, at en ny lov gjorde det muligt at regionen/hospitalet 

opkræver kommuner en ekstra høj takst for indlæggelse af ældre borgere. Taleren fandt dette 

diskriminerende og alarmerende. 

Indstilling: Formandskabet indstiller til bestyrelsen at beslutte, at hvis ældreråd oplever konkrete 

eksempler på diskriminering på grund af alder lokalt i kommunen eller DANSKE ÆLDRERÅDs 

bestyrelse oplever tilsvarende nationalt ift. gældende eller kommende lovgivning og disse er 

indsendt til DANSKE ÆLDRERÅD, kan bestyrelsen vælge at reagere. 

Beslutning: Indstilling blev vedtaget. 

 

 

2.1.3 Akutfunktionen i den kommunale hjemmepleje: 

Sagen: Sundhedsstyrelsen har i år udgivet sine anbefalinger og krav til fremtidens 

akutfunktioner, og taleren opfordrede ældre-/seniorrådene samt regionsældreråd og medlemmer 

af PatientInddragelsesUdvalg til at være opmærksomme på, om der budgetteres tilstrækkelige 

midler til at opfylde behov og krav, som fremover er gældende for kommuner. Taleren oplyste 

eksempelvis, at nogle kommuner opkræver betaling for borgerens transport frem til 

akutfunktionen, og at dette kan være bekosteligt. 

Indstilling: Formandskabet indstiller til bestyrelsen at beslutte, at hvis et ældreråd indrapporterer 

konkrete eksempler på egenbetaling for borgeres transport frem til akutfunktionen kan 

bestyrelsen vælge at reagere. 
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Beslutning: Det blev præciseret at indstillingen gælder for den kommunale akutfunktion, så 

beslutningen lyder: Hvis et ældreråd indrapporterer konkrete eksempler på egenbetaling for 

borgeres transport frem til den kommunale akutfunktionen kan bestyrelsen vælge at reagere. 

 

2.1.4 Rådet for Sikker Trafik: 

Sagen: Jørgen Fischer, formand for Danske Seniorer opfordrede til, at DANSKE ÆLDRERÅD 

søgte optagelse som medlem af Rådet for Sikker Trafik, hvor der er 48 medlemmer fra 

diverse organisationer.  Der er to årlige møder. 

Indstilling: Formandskabet indstiller, at DANSKE ÆLDRERÅD søger optagelse i Rådet for 

sikker trafik ved et bestyrelsesmedlem, og at der udpeges et bestyrelsesmedlem. 

Beslutning: Indstilling blev vedtaget og Jørgen Larsen blev udpeget. Sekretariatet kontakter 

Rådet for Sikker Trafik med henblik på optagelse og meddeler at Jørgen Larsen er DANSKE 

ÆLDRERÅDs repræsentant og at materiale skal sendes til bestyrelsesmedlem samt 

sekretariatet.  

 

2.2: Procedure for høringer – hvordan sikres politiske høringssvar og hvor mange kræfter/ tid skal 

DANSKE ÆLDRERÅD bruge på høringer og høringssvar. 

Punkt skubbet fra bestyrelsesmødet d. 16. maj til dette bestyrelsesmøde, behandlet af 

formandskabet på mødet i juni. 

Indstilling: Formandskabet indstiller til bestyrelsen at beslutte at, høringer, der ikke har 

relevans for bestyrelsens mærkesager, handleplanens områder eller ældrerådenes 

virksomhed besvares af sekretariatet som rent administrative høringer. 

Sekretariatet har f.eks. i maj/juni fået høringer på følgende og givet et administrativt svar: 

 Vedr. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring og indberetningspligt i forbindelse med 

manipulationsbehandling af rygsøjlen – Sagsnummer: 1610478 

 Vedr. Høring over ændring af bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra 

Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister, samt opdateret vejledning - Sag. 1703508 

 Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis  

Høringer der har relevans for bestyrelsens mærkesager, handleplanens områder eller 

ældrerådenes virksomhed udsendes til bestyrelsen som vanligt med læsevejledning. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat vurderer om en 

høring har relevans for bestyrelsens mærkesager, handleplanens områder eller 

ældrerådenes virksomhed. De høringer, som ligger inden for disse områder, udarbejder 

sekretariatet et svarudkast til og fremsender til bestyrelsen tillige med høringsmateriale, 

læsevejledning og svarfrist for forslag. Såfremt en høring ikke har relevans for ovennævnte 

områder afgiver sekretariatet et administrativt svar. 

Bestyrelsen besluttede at sekretariatet fremover offentliggøre høringer fremsendt til 

DANSKE ÆLDRERÅD på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. 

 

 

2.3. Repræsentation i Forum for ældre- og socialtandpleje 

Sagen: Skal DANSKE ÆLDRERÅD have en repræsentation i Forum for ældre- og 

socialtandpleje? Hvem skal repræsentere DANSKE ÆLDRERÅD. Næste møde er d. 18. 

oktober i Aarhus.  
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Indstilling: Det er formandskabets indstilling, at DANSKE ÆLDRERÅD skal være med i så 

mange fora som muligt, og at der udpejes et bestyrelsesmedlem. Læs mere om Forum på 

følgende link: http://aeldreogsocialtand.dk/ 

Beslutning: Indstilling blev vedtaget og Inger Zander blev udpeget. Sekretariatet kontakter 

Forum for ældre- og socialtandpleje og meddeler at materiale sendes til bestyrelsesmedlem og 

sekretariatet. 

 

 

2.4 Temaer for drøftelser med partiernes ældrepolitiske ordførere (sundhed og social), samt med 

KL’s social – og sundhedsudvalg, når dette er konstitueret efter valget.  

Indstilling: Formandskabet beder bestyrelsen overveje temaer til drøftelse på disse møder.  

Beslutning: Følgende emner blev foreslået 

 Det nære sundhedsvæsen 

 Demografireguleret budgetlægning 

 Håndtering af akutfunktion 

 Præsentations af ældrerådsvalget 

 Det sammenhængende patientforløb 

 DANSKE ÆLDRERÅDs mærkesag – underernæring 

Bestyrelsen besluttede at eventuelt yderligere emner kan fremsendes til sekretariatet frem til 

d. 3. sept. 2017. 

 

 

2.5 Beslutninger ift. gårsdagens drøftelser om bestyrelsens arbejde.  

 

2.5.1. Bestyrelsens arbejdsform og opgaver 
Fremlæggelse af gårdsdagens konklusion fra de tre gruppedrøftelser vedrørende 
nedenstående spørgsmål til beslutning. V. Erik Stagsted. 
 

 Kan de enkelte medlemmer inddrages mere ift. egen valgkreds? 

 Kan resultaterne fra den telefoniske miniundersøgelse om medlemmernes ønsker til 
bestyrelsen understøtte bestyrelsens arbejde?  

 Kan handleplanens mange områder dækkes af bestyrelsen ift. egne interessefelter og 
hvem er ansvarlig for hvilke områder? 

Beslutning: Følgende blev fremlagt og besluttet: 

Bestyrelsesmedlemmerne i DANSKE ÆLDRERÅD er det omdrejningspunkt, der i egne 
valgkredse understøtter relevant informationsudveksling mellem bestyrelsen og medlemmer 
i valgkredsen. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan, gennem dialog med medlemmerne i egen 
valgkreds, støtte disse. 
 
I forhold til handleplanen finder bestyrelsen en ny måde at tilrettelægge arbejdet på. 
Bestyrelsen formulerer konkrete mærkesager, som videreformidles, dels til de lokale 
ældreråd og dels til resten af omverdenen, således at ældrerådenes synlighed øges, både 
internt og eksternt.  

 
Dagsorden til bestyrelsesmøder er et internt arbejdsredskab der udelukkende udsendes til 
bestyrelsesmedlemmer, mens referatet udsendes til alle medlemmer og offentliggøres på 
DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. 

 

http://aeldreogsocialtand.dk/
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2.5.2. DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder 

Fremlæggelse af gårdsdagens konklusion fra de tre gruppedrøftelser vedrørende 
nedenstående spørgsmål til beslutning. V. Mogens Rasmussen. 
 

 Kan bestyrelsen fortsat tilslutte sig dokumentet og hvis ikke hvilke 
ændringer/tilføjelser ønskes? 

Beslutning: Bestyrelsen udtrykte overvejende tilfredshed med dokumentet, men havde 

enkelte ønsker til ændringer. 

Bestyrelsen besluttede, at den sidste frist for at fremsende kommentarer, uddybning eller 

konkrete tekstforslag til sekretariatet er d. 3. september 2017. På baggrund af det 

fremkomne udarbejder sekretariatet et forslag der behandles på Formandsskabsmødet og 

herefter besluttes på bestyrelsesmødet 12. okt. 2017. 

 
2.5.3. Mærkesager for DANSKE ÆLDRERÅD frem til repræsentantskabsmødet 

Fremlæggelse af gårdsdagens konklusion fra de tre gruppedrøftelser vedrørende 
nedenstående spørgsmål til beslutning. V. Kirsten Nissen 
 

 Kan bestyrelsen fra den omfattende handleplan pege på 2-3 konkrete mærkesager 
som den vil prioritere at arbejde med? 

Beslutning: Følgende mærkesager blev foreslået 

 Værdig død 

 Underernæring 

 Forebyggelsesråd 

 Det sammenhængende patientforløb 

 Demografireguleret budget 

 Bruger/ pårørenderåd i version 2 (Trivselsråd) 

 Håndhævning af akutfunktion 

 

Bestyrelsen besluttede at DANSKE ÆLDRERÅD frem over arbejder med mærkesager. 

Som overgang mellem at arbejde med handleplan og mærkesager besluttede bestyrelsen 

at arbejde med ”Underernæring” som DANSKE ÆLDRERÅDs mærkesag frem til 

Repræsentantskabsmødet 2018. 

På repræsentantskabsmødet 2018 fremlægger bestyrelsen at DANSKE ÆLDRERÅD 

frem over arbejder med 2-3 mærkesager i mindst en to-årig periode.  

 

 

2.6. Repræsentation i Center for menneskerettigheder 

Sagen: Skal DANSKE ÆLDRERÅD fortsat være repræsenteret i Center for 

menneskerettigheder? 

Beslutning: Efter forslag fra Jørgen Larsen, der er DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentant i 

Center for menneskerettigheder, besluttede bestyrelsen at trække sig fra repræsentationen.  

 

2.7 Punkter sat på af Finn Kamper 

  

2.7.1 Hvad skal DANSKE ÆLDRERÅD melde ud til sine medlemmer om de anbefalinger, som 

”Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” har udarbejdet?  

Beslutning: Sekretariat og formanskab følger op så snart der kommer en 

pressemeddelelse fra Sundheds og ældreministeriet.  
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2.7.2 Evt. satspuljeansøgning fra DANSKE ÆLDRERÅD. 

Finn Kamper har fremsendt materiale med ønske om, at det medtages til mødet med 

ældreminister Thyra Frank. Materialet er en viderebearbejdning af Finn Kampers forslag til 3 

områder DANSKE ÆLDRERÅD skal pege på ift. de kommende finanslovsforhandlinger. 

Materialet blev fremlagt for bestyrelsen på mødet i maj og kort drøftet. 

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at fremsende to forslag til Ældreminister Thyra Frank og 

kontorchef i Sundhedsministeriet snarest muligt  

 

3. Økonomi 
3.0 Halvårsregnskab 2017 

Sagen: Halvårsregnskab fremlægges på bestyrelsesmødet. Regnskabet er mere positivt end 

budgetteret.  Det skyldes først og fremmest, at lønomkostninger i første halvår er lavere end 

budgetteret. Se bilag 6. 

Beslutning: Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

 

4. Øvrige sager 
4.0 DANSKE ÆLDRERÅDs temadage i 2018 

Sekretariatet indstiller at temadagene rettes mod nyvalgte medlemmer af ældre- og seniorråd 

ift. den opgave som rådene er valgt til 

Drøftelse: Der var bred enighed herom. 

 

4.1 Er der særlige emner bestyrelsen ønsker drøftet med 

Regionsældrerådsrepræsentanterne på det efterfølgende møde? 

Beslutning: Der fremkom ikke punkter. 

 

 

5. Orientering fra formanden/formandskabet 
Møde med Ældresagen d. 5. september. 

DANSKE ÆLDRERAD var igen repræsenteret på Folkemødet i juni. Denne gang 

repræsenteret ved landsformand Erik Stagsted, næstformand Mogens Rasmussen og 

sekretariatsleder Marianne Lundsgaard.   

Formanden har talt med et par formænd for ældreråd i løbet af sommerferien. 

 

 

6. Orientering fra repræsentationer mv. 
 DANSKE ÆLDRERÅD har repræsentationer i følgende fora: 

Center for Menneskerettigheder. V. Jørgen Larsen 

Jørgen Larsen foreslog at DANSKE ÆLDRERÅD trækker sig fra repræsentationen. Se punkt 

2.6. 

 
Folkebevægelsen mod Ensomhed. V. Inge Jacobsen 

Første møde afholdes 28. september 2017 

 

Forum for underernæring. V. Kirsten Nissen 

Det indledende møde blev afholdt 26. juni 2017. Kirsten Nissen anbefalede at orientere sig på 

hjemmesiden http://www.lf.dk/aktuelt/forum-for-underernaering 

http://www.lf.dk/aktuelt/forum-for-underernaering
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7. Orientering fra sekretariatet 
 

Medarbejdere: 

Charlotte Broe er pr. 7. august 2017 ansat som organisationskonsulent og fra 1/1 2018 som 

souschef i Sekretariatet. Charlotte er dels ansat på Finanslovsbevillingen om Rådgivning, dels 

på DANSKE ÆLDRERÅDs kontingentmidler 

Thomas Jensen er pr. 7. august 2017 ansat som kommunikationskonsulent på 

Finanslovsbevillingen om Sundhed. 

DANSKE ÆLDRERÅD indgår i følgegruppe for et projekt, der har fået midler fra puljen til 

bedre mad – på politikerplan. PT ved Erik Stagsted 

Sekretariatschef Marianne Lundsgaard går fra en ansættelse på 37 timer pr uge til 30 timer pr 

uge d. 1/10  

 

Møder: 
5. september - DAE møde med Ældresagens direktør og formand (formand og 
sekretariatsleder) 
10. oktober - Forventeligt invitation til DANSKE Seniorers kongres (formand og 
sekretariatsleder) 
5. september – møde i sekretariatet mellem formænd for DANSKE ÆLDRERÅD, SUFO og 
DKDK de øvrige organisationer i Fællessekretariatet (formand og sekretariatsleder) 
25. september – KL’s ældrekonference – formand, næstformand Mogens Rasmussen og 
sekretariatsleder  
25. oktober - Underviser delegation fra Finland om ældreråd ML 
5. oktober - Møde med formand Bent Hansen og sekretariat for Danske Regioner (formand 
og sekretariatsleder) 

 
Møder for medlemmer 
28. august - Oplæg regionsældreråd Midt - LG 
31. august - DANSKE ÆLDRERÅD og Patientinddragelsesrådene - LG 

 
 

Møder i ministerier/styrelser: 
11. september– 3 møde i følgegruppe for Handleplan for den ældre medicinske Patient - ML 
14. august - Foranalyse af kvalitetsindikatorer og brugertilfredshedsundersøgelser i 
ældreplejen - LG 
Workshop om forenkling og dokumentationskrav i ældreplejen - LG 
7. september: Dialogmøde brugerorganisationer i Sundhedsstyrelsen - ML 
11. oktober: udmøntning af demenshandleplan - ML 

 
Nye følgegrupper 
1 projekt under ældreministeriets udmøntning af midler til ældremaden – DAE går med i 
følgegruppe. Person endnu ikke udpeget 
DANSKE ÆLDRERÅD indgår i en følgegruppe for samarbejdet om udarbejdelse af en for-

analyse om kvalitetsindikatorer og brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen – v. Lisbeth 

Grøndahl.  
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DANSKE ÆLDRERÅD indgår i følgegruppe om forenkling af regler og dokumentationskrav i 

ældreplejen v. Marianne Lundsgaard. Lisbeth Grøndahl har deltaget i en workshop i projektet 

d. 12. juni 2017 

 

DANSKE ÆLDRERÅD indgår i referencegruppe om eftersyn af magtanvendelsesreglerne i 

socialministeriet. 

ML deltaget i Vidensseminar d. 2. juni 2017 

 
Folkemødet 
Orientering om Folkemødet: økonomi. Udgifter – uden personaletimer – godt 20.000 kroner 

 
Orientering om 2018 aktiviteter til medlemmer: 
Uge 9 og 10 - Temadage for nyvalgte ældreråds om lovgivning, formål, opgaver m.m. 
Uge 14 og 15 - Møder for formænd og næstformænd for ældreråd  
7. maj – repræsentantskabsmøde 
8. maj – ældrepolitisk konference – har bestyrelsen ideer til temaer/oplægsholdere? 
Uge 39 og 40 - Temadage efterår 
15. november Vingstedkonference  

 
Dragør ældreråd 
Orientering valg til ældreråd i Dragør Kommune – opfølgning sidste møde. 
Kommunen har ansøgt Sundheds- og ældreministeriet om og fået tilladelse til at fungere 
uden ældreråd frem til 1. november 2017. 
 
Stedfortrædere 
Der mangler stedfortrædere i fire valgkredse, men bestyrelsen har tidligere besluttet at der 
ikke foretages suppleringsvalg til stedfortræderposter. 

 
 

 

8. Orientering fra regionsældreråd 
Punktet udgår grundet efterfølgende møde med regionsældrerådene. 

 

 

 

9. Eventuelt  
  

 

 

Referent: Marianne Lundsgaard og Charlotte Broe 29. aug. 2017 

 

 

 

 


