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Leder 

Tak for sidst! 
Tirsdag den 8. maj var Nyborg Strand ramme om Danske 
Îldrer¬ds Þldrepolitiske konference, som havde titlen 
òHar vi et vÞrdigt samfund at blive Þldre i?ò. Og sikke en 
dag, det blev! Vi var flere end 550 deltagere, hvilket er ny 
rekord. Det var p¬ alle m¬der en flot dag, og jeg tror, at 
alle forlod Nyborg Strand klogere, end vi var, da vi satte 
os tilrette om morgenen. VÞrdighed er noget vi har talt, 
og taler, meget om, og en dag som vores konference un-
derstreger, at det er der ogs¬ god grund til. Vi fik mange 
gode og tankevÞkkende indlÞg, som, i hvert fald hos 
mig, har skabt grobund for eftertanke og refleksion. Jeg vil 
gerne her opsummere nogle f¬ af de ting, der gjorde ind-
tryk p¬ mig: 

Borgmester Joy Frederiksen fra Roskolde indledte med at 
tale om Þldrer¬denes svÞre opgave i at vÞre med til at 
prioritere, ogs¬ n¬r det gßr ondt. Hun opsummerede med 
tre konkrete r¬d til Þldrer¬dene: Gem jer selv lidt vÞk og 
sÞt jer lidt ud over jer selv, vÞr proaktiv og pas p¬ med at 
alliere jer med nogen bestemt, men hold fast i at have 
konsensus.  

Danmark som socialt foregangsland 
Knud Aarup, som er formand for Socialpolitisk Forening, 
talte i det nÞste hovedoplÞg om, at vi oplever en skÞv-
vridning i Danmark, hvor de rige bliver rigere og de fattige, 
fattigere. Han advokerede for behovet for, at kommunerne 
bliver genplaceret i en demokratisk rolle, hvor det er kom-
munalbestyrelsen, der formidler og sammenbinder. Knud 
Aarup sagde, at der skal vÞre en balance mellem sam-
fundets sektorer: Det offentlige, private, civilsamfundet.  

Knud Aarup slutter af med at fastsl¬, at Danmark skal vÞ-
re et socialt foregangsland, og at vi skal Þndre vores 
tÞnkning for at blive det.  

GrÞnser for det frivillige 

I det nÞste hovedoplÞg fortalte Thomas Bßje, som er 

professor ved Roskilde Universitet, om borgerinddragelse. 

Thomas Bßje talte bl.a. om vigtigheden af at genopfinde 

det civile samfund, som forbinder borgeren med det of-

fentlige. Det er vigtigt, fordi det aktive civilsamfund er vig-

tigt for at skabe fornyelse, dialog og kreativitet blandt bor-

gerne i sammenhÞng med myndighederne. Thomas Bßje 

fortsatte med at sige, at skal civilsamfundet gennem dia-

log og sociale relationer sikre, at borgerne bliver knyttet til 

fÞllesskabet, da m¬ bestemte forudsÞtninger vÞre tilste-

de: Lighed i ßkonomiske og sociale ressourcer. Anerken-

delse og respekt for sociale og kulturelle forskelle. Sikre, 

at mindretalsrettigheder tilgodeses. Thomas Bßje sluttede 

med at understrege, at der er grÞnser for, hvad frivillighe-

den kan p¬tage sig, og at man aldrig kan forlange det 

samme af en frivillig, som af en offentligt ansat. Han opfor-

drede Þldrer¬dene til at involvere borgerne gennem Þld-

rer¬d, men med respekt for den enkelte borger. 

Hvad er vÞrdighed? 

Den sidste hovedoplÞgsholder var Jacob Birkler, filosof, 

forfatter og fhv. formand for Etisk R¬d som talte under 

overskriften: òEn etisk og vÞrdig alderdom i kommunale 

hÞnderò. Jacob Birkler lagde ud med at tale om, hvad 

vÞrdighed er, og han slog fast, at det ikke er en objektiv 

stßrrelse men i den grad afhÞnger af ßjnene, der ser. Ja-

cob Birkler taler om ordet òvÞrdigò, som han mener er 

lettere at opfatte, ved at se dets betydning som òVÞr Digò. 

Det vil sige, at vi skal skabe rammer for, at man kan vÞre 

den, man ßnsker at vÞre. Der er ifßlge Jacob Birkler tre 

etiske lakmusprßver, som han mener, vi bßr gßre brug af 

og reflektere over i kommunalpolitikken og kommunikatio-

nen. De tre lakmusprßver er: òTeknologi som supplement 

eller erstatningò òKan lßsninger fravÞlges?ò 

òP¬rßrendeinddragelse eller p¬rßrendeunddragelse?ò Ja-

cob Birkler sl¬r fast, at det er s¬ vigtigt, at vi reflekterer 

over, hvad der virkelig krÞver nÞrvÞr ï alts¬, at man 

SKAL tale sammen ansigt til ansigt. Og med den stigende 

tilgÞngelighed i forhold til data, er det ogs¬ vigtigt at vi 

forholder os til, at fortroligheden bliver mindre, i takt med 

den stigende tilgÞngelighed. 

Ud over de spÞndende hovedoplÞg havde vi p¬ konfe-

rencen 11 forskellige og interessante seminarer med in-

spirerende oplÞgsholdere og livlig debat. I kan lÞse refe-

rater fra seminarene her i konferencerapporten. 

Vi ses p¬ Vingsted 

Jeg vil gerne opfordre til, at I giver jer tid til at lÞse denne 

konferencerapport, for der er masser af god og relevant 

viden, der kan bruges i arbejdet i Þldrer¬det. I rapporten 

finder I desuden links til de enkelte oplÞgsholderes slides 

i de enkelte referater. 

Endelig vil jeg gerne sige p¬ gensyn til efter¬ret, hvor vi i 

Vingstedcentret afholder Þldrepolitisk konference den 15. 

november. 

 

 

Erik Stagsted, 

Landsformand 
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Tale ved Îldreminister, Thyra Frank 

 

Îldreminister Thyra Frank deltog den 7. maj i Dan-

ske Îldrer¬ds reprÞsentantskabsmßde. Îldremini-

steren indledte med rosende ord til de fremmßdte 

Þldrer¬d, for at vÞre meget aktive frontkÞmpere og 

spydspidser ude i kommunerne. Hun pointerede: 

òSammen er det vigtigt, at vi har tydelige vÞrdier at 

kÞmpe for og bidrage med for at sÞtte rammerne 

og kursen for en respektfuld Þldrepleje. Jeg kalder 

jer for frontkÞmpere og spydspidser ude i kommu-

nerne, for det er netop jer lokalt, som er med til at 

sßrge for, at Þldres hverdag er tryg og vÞrdig, og 

det skal I have en inderlig tak forò! 

 

Îldreministeren fortsÞtter: òPeter A.G. har skrevet ï 

N¬r jeg bliver gammel, skal bugten vÞre s¬ fuld af 

liv, der hvor solen g¬r ned. For intet liv gemmes vÞk, 

for at forsvinde helt alene med sin ensomhedò. òDet 

er vigtigt, at ogs¬ Þldre medborgere har mulighed 

for at bestemme over deres eget liv. Ingens liv skal 

gemmes vÞk. Ingen skal forsvinde alene med sin 

ensomhed. Vi skal derfor huske at mßde det enkelte 

menneske med medmenneskelighed og respekt, s¬ 

man ogs¬ i sine sidste leve¬r kan bevare egen selv-

forst¬else og vÞrdighedò.  

 

Îldreministeren taler herefter om den kommende 

plejehjemsoversigt. Plejehjemsoversigten skal give 

klarhed og tryghed i et af de vigtigste valg i den tred-

je alder. Alle plejehjem er forskellige, og det er Þldre 

ogs¬. òVi mennesker er forskellige. Og som jeg plejer 

at sige, s¬ fßdes vi som originaler og skal ikke dß 

som kopier. Derfor fremhÞver ministeren det positi-

ve ved, at det nu bliver muligt via oversigten at sÞtte 

sig ind i, hvilket plejehjem, som har de faciliteter, der 

passer bedst til den enkelte Þldreò.  

 

Holdninger og vÞrdier har vi fortsat et stort behov for 

at forholde os til. Det var derfor en stor glÞde for Þl-

dreministeren at kunne prÞsentere Sundheds- og 

Îldreministeriets nye katalog òVÞrdighed i Îldre-

plejen ï En Hjertesagò p¬ Filskov Friplejehjem i 

marts m¬ned. I kataloget samles op p¬ de initiativer, 

som skal styrke de grundlÞggende vÞrdier i Þldre-

plejen.  

 

Netop p¬ baggrund af kataloget samt en snak om 

holdninger og vÞrdier, vil Þldreministeren gerne in-

vitere Þldrer¬dene til en rÞkke dialogmßder rundt i 

landet (Se datoer og steder nedenfor). Îldreministe-

ren h¬ber, at mange Þldrer¬d vil deltage, og hun vil 

glÞde sig til at hßre om gode ideer og forslag til om-

r¬det for Þldreomsorg.    

       

Ministeren vender tilbage til kataloget òVÞrdighed i 

Îldreplejen ï En Hjertesagò. Hun siger: òFor mig er 

det netop en hjertesag med fire pejlemÞrker. De fire 

pejlemÞrker for den gode Þldrepleje, er styrkelse af 

Þldres selvbestemmelse, bedre plads til p¬rßrende, 

adgang til fÞlleskab for alle og mere nÞrvÞr i livets 

slutning. òJeg mener, at disse fire forhold er helt es-

sentielle for en god og vÞrdig Þldreomsorgò. Îldre-

ministeren fremfßrer, at hun er klar over, at langt de 

fleste steder er disse vÞrdier tilstede, men alle skal 

med, og alle skal have fokus p¬ vÞrdierne og aldrig 

slippe dem af syne. 

 

Îldreministeren taler herefter om, at der i den sene-

ste tid heldigvis har vÞret ßget fokus p¬ en vÞrdig 

dßd. Livet fßr dßden er dog den vigtigste, fremhÞver 

ministeren, samt at vi skal vÞre optaget af at leve 

livet fuldt ud ï hele livet. Dette er ogs¬ et omr¬de 

som Þldreministeren meget gerne taler mere om p¬ 

de fem dialogmßder med Þldrer¬dene rundt i landet. 

Ministeren fremhÞver, at hun i det hele taget holder 

meget af at f¬ gode r¬d og inspiration, n¬r hun er 

rundt i landet. Indtil videre har ministeren haft fornß-

jelsen af at besßge 78 af landets 98 kommuner.   

 

Afslutningsvis, og som lovet, siger Þldreministeren 

noget om, hvordan hun mener, at Þldrer¬dene kan 

spille en rolle og vÞre med til at lßfte Þldreomsor-

gen. Atter fremhÞver hun Þldrer¬dene som spyd-

spidser i dialogen med borgerne og kommunalbesty-
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relsen. òI skal bruge jeres gode intentioner til at ska-

be konstruktive forbedringer i Þldreplejen. I har en 

sÞrlig indsigt, som I skal bruge til at sikre, at kom-

munerne lßfter deres del af indsatsen, og I skal spille 

ind med vigtig viden om, hvad der Þldrepolitisk har 

virket, skal mere af, og om Þldrepolitikken er for ge-

nerel mm.ò. 

 

Îldreministeren fremhÞver, at der p¬ ¬rets Finans-

lov er afsat midler til et nyt omr¬de i vÞrdighedspoli-

tikken, nemlig de p¬rßrende. P¬rßrende er s¬ vÞ-

sentlig en spiller i Þldreomsorgen, og derfor skal vi 

have langt bedre fokus p¬ den store indsats de bi-

drager med, og skabe nogle rammer for dem som er 

vÞrdige, kommenterer hun. VÞrdighedspolitikkerne 

skal fornyes, og her skal de p¬rßrende nu indg¬.  

 

òVÞrdighedspolitikkernes fornyelse er en vigtig op-

gave for jer. I skal huske, at I er en vigtig stemme, for 

I ved, hvor skoen trykker. Mange af jer er p¬rßrende, 

og I ved, hvordan man som p¬rßrende gerne vil ind-

drages, stßttes og hvad der skal til. Jeg opfordrer jer 

derfor p¬ det varmeste til, at sÞtte jeres egne erfa-

ringer i spil, og bl.a. ogs¬ blande jer i debatten om 

hvad der skal til for at skabe rammer for en vÞrdig 

dßd. I min tid ude i virkeligheden sagde jeg altid til 

mit personale, at de p¬rßrende er vores nÞrmeste 

samarbejdspartnere. Det mener jeg i den grad sta-

dig.ò   

 

Ministeren slutter af med at fremhÞve, at for hende 

er kernen i en vÞrdig Þldrepleje, at man som Þldre i 

vid udstrÞkning har samme grad af valgfrihed som 

Þldre, som man havde da man var yngre. òMister 

man fßrst retten til at vÞre forskellig, mister man og-

s¬ let gnisten, lysten og troen p¬ livetò. Det vil Þldre-

ministeren gerne, at Þldrer¬dene er med til at mod-

virke, ved at sßge indflydelse og bidrage med deres 

specielle erfaringer, indsigt og medmenneskelighed.       

 

òTak fordi I bruger noget af det allervigtigste, som vi 

mennesker har, nemlig jeres tid. Tak for alt det I gßr 

for at gßre en forskel og bidrage til at skabe en vÞr-

dig Þldrepleje og omsorgò, afslutter Þldreministeren. 

 

 

DIALOGMÏDE MED ÎLDREMINISTEREN 

Datoer og steder 

DATO REGION 

21. juni SjÞlland 

25. juni Fyn 

16. august Nordjylland 

24. august Midtjylland 

27. august NordsjÞlland 

NÞrmere information om tidspunkt og sted for 

hvert enkelt arrangement udsendes til formÞnd 

for Þldre-/seniorr¬d. 
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Kommunens opgaver, ßkonomi og samarbejde med Þldrer¬det 
Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune 

Joy Mogensen har bygget sit oplÞg op om tre anbe-
falinger til Þldrer¬dene og analyserer Þldreomsorg 
og -indsats i kommunen op mod Halfdan Rasmus-
sens digt, Livet er en morgengave.  
 
Hun takker for invitationen og siger, at hun forestiller 
sig, at det nok ikke er embedsmanden, borgmeste-
ren, som Danske Îldrer¬d har inviteret til at komme 
og tale, men at vi gerne vil hßre om det hun har at 
sige om, hvor det af og til gßr ondt at vÞre i politik.  
 
Herefter tager Joy Mogensen fat i Halfdan Rasmus-
sens kvad om helte: òLivet er en morgengave, sjÞ-
len er et pilgrimskor, der st¬r krokus i min have, 
der st¬r ßller p¬ mit bordò. N¬r Halfdan Rasmus-
sen skriver s¬dan, om det gode liv, s¬ er der ingen 
tvivl om, hvad vi alle opfanger som det gode ved at 
vÞre dansker, og hvad vi sÞtter vÞrd i, siger Joy 
Mogensen. Livet handler s¬ledes ikke altid om kro-
ner og ßre, men om hvad livet egentlig handler 
om. Og det er lige netop det, der er svÞrt at tage 
med ind i en organisation, og ind i et demokrati, 
fordi man er nßdt til at prioritere.  
 
Og her er det, fortsÞtter Joy Mogensen, at Þldre-
r¬det kommer ind i billedet. For i sin kerne er det jo 
lige netop det, som Þldrer¬det skal bist¬ med - 
nemlig at prioritere, trÞffe de svÞre beslutninger 
og agere i det felt, hvor det gßr ondt. òI er et folke-
valgt forum ï vi har alle sammen 
muligheder for at involvere os, 
men I, som Þldrer¬d, har en op-
gave. I har en fornem opgave, 
som del af demokratiet, er lovbe-
stemt, sekretariatsbetjent, og I 
har lov til at kommentere p¬ alle 
sager, men det giver ogs¬ et an-
svarò, pointerer Joy Mogensen. 
òOg det er netop derfor, at jeg 
gerne vil tale om, hvad der gßr 
ondt, og hvor Þldrer¬det har en 
opgaveò, siger Joy Mogensen. 
Hun fortsÞtter med at give Þld-
rer¬dene tre r¬d til det gode sam-
arbejde med byr¬det.   
 
Joy Mogensens fßrste r¬d lyder: 
òÎldrer¬det skal pakke sine politiske holdninger 
sammen, pakke sig selv lidt vÞk og samarbejde kon-
struktivt, s¬ har og f¬r Þldrer¬det en stor gennem-
slagskraftò. Joy Mogensen uddyber med at tilfßje, at 
det kan vÞre svÞrt at prioritere og samtidig skulle 
pakke sig selv lidt vÞk, men at det er nßdvendigt, 
n¬r vi skal handle vÞrdigt. Der er mange sager at 
forholde sig til, og mange ydelser som en kommune 
er ansvarlig for. Omr¬der som pleje, omsorg, ensom-
hed m.v. kan godt vÞre emner, som ikke er relevan-
te for en selv, og der er det bl.a., at man skal kunne 
sÞtte sig selv lidt vÞk og alligevel handle og priorite-

re vÞrdigt i forhold til opgaverne. Forst¬r man det, 
siger Joy Mogensen, s¬ f¬r man ßrenlyd hos politik-
kerne og en kÞmpe gennemslagskraft i sit byr¬d.  
 
Joy Mogensens andet r¬d lyder: òVÞr proaktivò. Her 
taler Joy Mogensen om, hvordan hun ser at vores 
samfund er blevet prÞget af, at det hele skal g¬ lidt 
hurtigere, og her kan det vÞre vanskeligt ikke at fare 
vild, n¬r livet g¬r op og ned. Man kan godt tro, at alt 
er muligt i s¬dan en verden. Men nej i vores verden 
er det vÞsentligt at spille med og spille ind med ide-
er. Joy Mogensen siger, at Þldrer¬dets opgave i hßj 
grad drejer sig om at spille kommunalbestyrelsen 

bedre. Men at spille kommunalbe-
styrelsen bedre, er ikke det samme 
som at p¬pege alle fejlene, men 
ved proaktivt at bidrage ï s¬dan 
f¬r man lydhßrhed, indflydelse og 
anerkendelse. 
 
Det tredje r¬d lyder: òPas p¬ med 
at alliere jer med nogen bestemteò. 
Joy Mogensen uddyber, at det 
godt kan vÞre en god ide i en en-
kelt sag og i et kort tidsrum, men 
ikke n¬r det gÞlder lokalpolitik i 
det lange lßb. I Danmark har vi 
konsensus lokalpolitik, og det bety-
der, at der lÞgges op til beslutnin-
ger og kompromiser p¬ tvÞrs, og 
kan vi ikke det, s¬ er der noget 

grundlÞggende som g¬r tabt, siger Joy Mogensen. 
Og hun tilfßjer: òJa, s¬ g¬r der noget tab i det Dan-
mark, som Halfdan Rasmussen beskriver s¬ godt for 
os alle. S¬ husk, n¬r I sidder der, s¬ er det vigtigt, at 
vi f¬r alle medò.  
 
Joy Mogensens afslutter med at opsummere de tre 
anbefalinger til Þldrer¬dene: Gem jer selv lidt vÞk 
og sÞt jer lidt ud over jer selv, vÞre proaktiv og pas 
p¬ med at alliere jer med nogen bestemt, men hold 
fast i at have konsensus.  

Îldrer¬det skal pakke sine 

politiske holdninger sam-

men, pakke sig selv lidt 

vÞk og samarbejde kon-

struktivt, s¬ har og f¬r Þld-

rer¬det en stor gennem-

slagskraft 
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Hvad kan og bßr vi gßre i Danmark for at skabe et bedre velfÞrds-

samfund? 
Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening, fhv. direktßr i Socialstyrelsen 

Knud Aarup startede med at konstatere, at fattigdom-

men stiger i Danmark, og at vi har et problem med 

navnlig bßrn, der vokser op i fattigdom. Der er ogs¬ 

problemer med fattige Þldre, selvom aldersgruppen 

65+ Þldre har haft den stßrste stigning i disponibel 

indkomst af alle aldersgrupper. De rige Þldre er ble-

vet rigere, og folkepensionen har mistet betydningen 

for den bedst stillede tredjedel.  

Det fremgik ogs¬, at anbragte bßrn kommer ud af 

anbringelsen uden positive effekter. Knud Aarup be-

mÞrkede, at hvis det samme var sket for krÞftomr¬-

det, var der straks kommet en handlingsplan.  

Mennesker med sÞrlige behov f¬r ikke den fornßdne 

stßtte. Lave beskÞftigelsesgrader for mennesker 

med mobilitetshandicap. Endnu vÞrre for mennesker 

med psykisk sygdom. De ender p¬ overfßrselsind-

komst. Samme for mennesker med anden etnisk 

baggrund. 

Vi lever lÞngere, men de rige lever bedre og lÞnge-

re. Stor stigning i antallet af hjemlßse og tilgang til 

varmestuer. Psykisk s¬rbare Þldre f¬r ikke i samme 

omfang stßtte som ikke psykisk s¬rbare Þldre. IsÞr 

dem indvandrerbaggrund.  

Stor forskel p¬ fordelingen af antallet af mennesker 

p¬ overfßrselsindkomst i Danmark.  

Et velfÞrdssamfund for de 60-70 pct.? 

I Danmark vedligeholder vi problemerne i dag, ifßlge 

Knud Aarup. Flere end 20 pct. af de voksne er p¬ 

overfßrselsindkomst. Der er 1,1 mio. unge under 18 

¬r, og en stor andel af dem har ikke gennemfßrt 

grundskolen. 29 pct. af ikke-vestlige efterkommere 

har grundskolen som hßjeste uddannelse som 30-

¬rig.  

Vi sender som samfund bßrn og unge i udenforskab, 

alts¬ det at st¬ uden for samfundet. Det kan medfßre 

misbrug, mistrivsel etc. I Danmark har vi 200.000 

voksne som ikke fik et liv, de selv var herre over ud-

viklingen af. Det koster 100 mia. kr. = 7 pct. af BNP. 

Knud Aarup mener, at vi har en velfÞrdsillusion, alt-

s¬ en illusion om, at velfÞrdssamfundet er for alle til 

alle tider. Men i virkeligheden er Danmark et vel-

fÞrdssamfund for de 80 pct., og vi er ved at miste 

troen p¬, at samfundet holder h¬nden under den en-

kelte.  

Vi er bange for ikke at have penge nok, ikke at f¬ be-

handling n¬r vi er syge og ikke at have penge til 

uventede udgifter. Vi er ogs¬ bange for ikke at f¬ 

hjÞlp, n¬r vi bliver gamle. Det er velfÞrdssamfun-

dets historiske kerneopgave.  

Knud Aarup stiller spßrgsm¬let, om vi i Danmark vil 

vÞre et 60-70 pct. samfund i 2040?  

Veje til velfÞrdssamfund for det 21. ¬rhundrede. Tre 

afgßrende/centrale vÞrdier: FÞllesskab, Lighed, Til-

lid. Universelt gyldige velfÞrdsordninger blev etable-

ret (Kanslergadeforliget) forskellige fra England, 

Tyskland, Sverige. Derfor har vi et sÞrligt samfund, 

ogs¬ i Norden.  Vi har brugt omfordeling til fordel for 

dem, der har for lidt. I ßjeblikket omfordeler vi til for-

del for de rige. Vi bevÞger os mod stadig stßrre ulig-

hed. 

Hvad gßr vi? 

Knud Aarup mener, at der skal skiftes retning i den 

tilgang, man har til udfordringerne. Alle har noget at 

bidrage med til fÞllesskabet, men mange flere end 

fßr krÞver kompensation! Det er vigtigt at give det 

personlige ansvar tilbage, men ogs¬ at give stßtte til, 

at den enkelte bliver i stand til at kunne tage det. Vi 

skal vÞk fra servicetÞnkningen, og institutionerne 

skal have fokus p¬ sociale behov; hjÞlp til selvhjÞlp 

òkan man selv ï skal man selvò. 

Knud Aarup pointerer desuden vigtigheden af en tid-

lig social indsats. I Danmark har det offentlige kon-

takt med nÞsten alle bßrn, og derfor har vi mulighed 

for at sÞtte tidligt ind. Et bedre velfÞrdssamfund 

krÞver flere forandringer for at kunne opfylde m¬l-

sÞtningen om, at alle skal hjÞlpes. 

Civilsamfundets betydning og rolle 

Knud Aarup har et bud p¬, hvad ovennÞvnte foran-

dringer skal best¬ i:  


