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Julen nærmer sig med hastige skridt, men inden vi 
kaster os over julegodter og ris á la mande, vil vi i 
bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at sige tak 
for et godt 2018.  

I et tidligere nyhedsbrev skrev jeg i min leder, at ef-
teråret kom til at stå i sundhedens tegn. Det er jo ik-
ke, fordi vi ikke har diskuteret sundhed og lokalt har 
ældrerådene i den grad også arbejdet med sundhed, 
men alligevel kom det hele til at gå lidt anderledes 
end vi, og mange andre, havde forudsagt. For vi fik 
jo ikke sundhedsreformen her i efteråret, den er 
nemlig blevet udskudt til januar, så vidt vi da ved. Så 
vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu. 

Men den manglende reform forhindrede os ikke i at 
tale om sundhed på årets ældrepolitiske konference i 
Vingsted. Slet ikke. Vi hørte gode hovedoplæg fra 
talerstolen, vi var vidne til en interessant paneldebat 
med hovedaktørerne på sundhedsområdet, og vi var 
til interessante og oplysende seminarer, som hver 
især belyste relevante aspekter af det sundhedspoli-
tiske område. Der er ingen tvivl om, at der er foran-
dringer på vej på sundhedsområdet, og vi i ældre-/
seniorrådene får en vigtig rolle at spille i den foran-
dring. 

Finanslovsaftale 2019 
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en afta-
le om Finansloven 2019 allersidst i november må-
ned. Og her kunne vi med glæde konstatere, at man 
nu i lovgivningen præciserer, at det ikke skal koste 
penge at være indlagt på en kommunal akutplads. 
Netop spørgsmålet om egenbetaling for akutpladser 
har Danske Ældreråd gjort til sin mærkesag, sam-
men med målsætningen om, at alle kommuner skal 
leve op til Sundhedsstyrelsens krav til en akutfunkti-
on. Det har været vigtigt for os i bestyrelsen at rejse 
sagen med egenbetaling for akutpladser over for po-
litikerne, og det gjorde vi i oktober måned, da vi 
sendte et brev til sundhedsministeren om akutfunkti-
onen. Nu er der så kommet en god løsning på  

 

problemet, og det er vi selvfølgelig glade for. 

Tilbage står så spørgsmålet om kvaliteten i akutfunk-
tionerne, og det kommer både vi i bestyrelsen og I 
ude i ældrerådene til at arbejde videre med i 2019. Vi 
i ældre-/seniorrådene skal være med til at sikre, at 
kommunerne lever op til de krav, Sundhedsstyrelsen 
stiller til akutfunktionerne. 

Vi ser frem mod 2019 
Snart skriver vi år 2019, og her kommer vi heller ikke 
til at forfalde til lediggang i ældrerådene. 1. juli skal 
sundhedsaftalerne være færdiggjort, og her kommer 
mange ældreråd på banen som høringspart. Inden 
da skal vi til temadage i februar/marts, hvor der også 
vil være valg til Danske Ældreråds bestyrelse. Indstil-
ling af kandidater skal ske senest 30. januar. Senere 
på året har vi repræsentantskabsmøde den 29. april 
og ældrepolitisk konference den 30. april, begge dele 
foregår i Nyborg.  

Der bliver nok at se til, men sådan er det, når man er 
med i noget, hvor man gerne vil have, og har, politisk 
indflydelse. Den indflydelse gjorde vi også gælden-
de, da vi i november måned som de første interes-
senter var til møde med ældreministeren om regerin-
gens forslag om at afskaffe de kommunale tilsynspo-
litikker i ældreplejen. Det er vores indtryk at ministe-
ren var lydhør over for Danske Ældreråds argumen-
ter, og det skal blive interessant at følge sagen i 
2019. 

Med dette ønsker Danske Ældreråds bestyrelse alle 
medlemmer af ældre-/seniorrådene en rigtig glæde-
lig jul og et lykkebringende nytår. 

 

Erik Stagsted, 
Landsformand Danske Ældreråd 
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Nyt fra Danske Ældreråd 

Videnscenter for Værdig Ældrepleje åbnet 

På en konference i Middelfart den 29. november blev åbningen af det Nationale Videns-

center for Værdig Ældrepleje markeret. Centret som skal virke fra 2018-21, og som har 

opbakning fra alle partierne bag satspuljen. Formålet med videnscentret er at understøtte 

kommunerne i at skabe mere værdighed i ældrepleje med blandt andet tilbud om kompe-

tenceudvikling, rådgivning og deling af nyeste viden og best practice-metoder. Seniorkon-

sulent i Danske Ældreråd, Marianne Lundsgaard, sidder i videnscentrets følgegruppe. 

 

Læs mere her 

Velbesøgt konference i Vingsted 

Danske Ældreråds konference ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – hvad 
er udfordringerne?” løb af stablen den 15. november i Vingstedcentret nær Vejle. Cirka 
365 ældre-/seniorrådsmedlemmer fra 85 kommuner deltog i konferencen, som bød på en 
blanding af hovedoplæg og seminarer. På Danske Ældreråds hjemmeside kan du se alle 
oplægsholderes præsentationer, ligesom alle deltagere i løbet af december måned vil 
modtage en konferencerapport. 

 

Læs mere her 

Bestyrelselsvalg 2019 
Der skal være valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Fristen for at an-

melde kandidater er 30. januar 2019. 

 

Se mere på Danske Ældreråds hjemmeside. 

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2018/November/Videnscenter-for-Vaerdig-Aeldrepleje-aabnes.aspx
https://danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/
https://danske-aeldreraad.dk/bestyrelsesvalg-2019/
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Den brogede statistik – og forebyggende hjemmebesøg! 
- af Anne Dorthe Prisak, formand for SUFO 

 

 

Under overskriften ”Ringkøbing-Skjern leverer færrest hjemmebesøg” havde Ugeavisen Vesterhavsposten en arti-

kel i avisen d. 16. juli 2018.  

Baggrunden for artiklen var DR´s fokus på tal fra Danmarks Statistik, der viser, at der fra kommune til kommune er 

store forskelle på antal gennemførte besøg til borgere over 75 år. Der er tale om forebyggende hjemmebesøg, som 

efter Servicelovens §79a bl.a. skal tilbydes alle borgere, når de er fyldt 75 år. 

 

Tallene fra Danmarks statistik fremgår af et noget broget kort over Danmark fra 

2017, jf. https://www.dst.dk/da/Statistik/kommunekort/aeldreomraadet/

forebyggende-hjemmebesoeg. 

Kortet viser fx, at det i Ringkøbing-Skjern Kommune er ca. 2 procent af de plus-75

-årige, der tager imod et forebyggende hjemmebesøg, mens det i Rebild Kommu-

ne er omkring 40 procent af de plus-75-årige, der får et besøg. 

Det er selvsagt store forskelle, som fortjener nysgerrighed og bevågenhed! 

Formanden for Danske Ældreråd, Erik Stagsted, udtalte bl.a. til DR Nordjylland:  

”Man kan være bekymret for de kommuner, som ligger lavest. At de ikke er aktive 

i forhold til at tilbyde ældre den service, som de har krav på”.  

I SUFO, Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende  

 

hjemmebesøg, er forskellene i besøgsfrekvens naturligvis noget, der optager os meget. Hvordan kan en lov, der er 

ens for os alle, alligevel forvaltes så forskelligt, at disse skæve tal opstår? 

Vi ser flere svar på dette spørgsmål, og vi vil gerne nuancere ”sagen” i det følgende. 

Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der træffer beslutninger om indhold, omfang og udførelse af 

tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Det vil bl.a. sige, om der sendes ”dato-brev” eller ”åbent brev” med til-

buddet. Med et ”dato-brev” får borgeren tilbudt en dato og et tidspunkt for besøget, som den enkelte så kan takke ja 

eller nej til. Med et ”åbent brev” får borgeren oplysning om muligheden for et besøg, og skal her selv henvende sig, 

hvis han/hun ønsker besøg. De kommuner, der anvender ”dato-breve” til de forebyggende hjemmebesøg, har ge-

nerelt en langt højere besøgsfrekvens end de kommuner, der benytter sig af ”åbne breve”. Det er en af forskellene 

mellem Ringkøbing-Skjern og Rebild kommune, hvor man henholdsvis sender åbne breve og dato-breve - og det er 

en af de forskelle, der fortjener nysgerrighed og bevågenhed!  

Uens registrering af data 

Et faktum er også, at kommunerne arbejder med meget forskellige omsorgsjournaler. Dette betyder, at registrerin-

gen af data foregår forskelligt. Et andet faktum er, at flere kommuner i disse år er ved at omlægge deres journalsy-

stemer, og flere data bliver utilgængelige eller kan ikke registreres i denne omlægningsfase. Danmarks Statistik 

trækker tal direkte fra kommunernes omsorgsjournaler, - og tager ikke højde for de ”huller”, der er i registreringer-

ne. Dette er en ganske betydelig fejlkilde til tallene om forebyggende hjemmebesøg – og hvor valide kan man så 

sige, at tallene fra Danmarks Statistik er? 

Derudover ligger der også en forklaring i, at reglerne om forebyggende hjemmebesøg.  blev ændret fra 1. ja-

nuar 2016, og bl.a. betød tre markante ændringer, nemlig: 

 Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 65 år til 79 år, der er ”i særlig risiko for at få sociale, 
psykiskeeller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation”. 

 Fleksibel tilrettelæggelse, så der fx kan tilbydes kollektive arrangementer i stedet for et forebyggende hjem-
mebesøg.  

 Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunernes kvalitetsstandarder 
 

Den nye målgruppe - borgere fra 65-79 år - er en meget meningsfuld målgruppe, der også har betydet meget æn 

Anne Dorthe Prisak, formand for SUFO 

https://www.dst.dk/da/Statistik/kommunekort/aeldreomraadet/forebyggende-hjemmebesoeg
https://www.dst.dk/da/Statistik/kommunekort/aeldreomraadet/forebyggende-hjemmebesoeg
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drede tilgange i de forebyggende hjemmebesøg. Det er en målgruppe, hvor vi som forebyggelseskonsulenter ofte 

oplever behov for flere besøg med korte mellemrum til den samme borger. Samtidig kræver det et stort tovholder-

arbejde for os i forhold til samarbejdspartnere og civilsamfund. Det er i høj grad forebyggende og sundhedsfrem-

mende arbejde, men det er besøg, der ikke fremgår af det brogede Danmarkskort fra Danmarks Statistik. Den 

nye målgruppe er således ikke en del af statistikken, selvom den er en tiltagende del af vores arbejde. Her rejser 

sig endnu et spørgsmål: Hvordan kan denne skævvridning gøres synlig? 

I forhold til muligheden for ”kollektive arrangementer” er det et tiltag, som flere og flere kommuner benytter sig af. 

Fx afholdes der flere steder ”75-års-arrangementer”, hvor der - afhængigt af organisering og kommunestørrelse – 

kan komme alt mellem tredive og flere hundrede borgere. Det er arrangementer, der afholdes i regi af forebyg-

gende hjemmebesøg, - men oftest foretages der ikke registrering af deltagerne. Arrangementet figurerer således 

heller ikke i statistikken over forebyggende hjemmebesøg. Endnu et spørgsmål opstår: Er denne forskel i regi-

streringspraksis rimelig, når man sammenligner tal kommuner imellem? 

Muligheden for kollektive arrangementer er tænkt som et differentieret tilbud, der kan appellere til forskellige bor-

geres forskellige behov. Det kan der være rigtig god ræson i, men: kan det samtidig være en risiko, at kommuner-

ne sidestiller et kollektivt arrangement med et forebyggende hjemmebesøg i borgerens eget hjem? 

Dette spørgsmål leder frem til den sidste ”pind” i den nye lov, nemlig kommunernes forpligtigelse til at lave kvali-

tetsstandarder omkring forebyggende hjemmebesøg. At der er krav om en kvalitetsstandard understreger kun 

vigtigheden af området! Kvalitetsstandarden kan være det værktøj, man i kommunen bruger for at sikre sig, at 

kvalitet og kvantitet går hånd i hånd.  

Det er bl.a. her, at I som ældreråd kan gøre indflydelse. 

Ældrerådenes rolle 

Reglerne om forebyggende hjemmebesøg har eksisteret i over 20 år. Der er masser af sundhedsfremme og fore-

byggelse i tilbuddet – for ikke at tale om økonomi! Det understreges af Tine Rostgaard, professor ved VIVE, det 

Nationale Forskningscenter for Analyse og Velfærd, der også tilbage i juli udtaler til DR Nordjylland:   

”Vi har ret god evidens fra danske studier, men også fra Australien og England, som viser, at der er en klar posi-

tiv effekt i forhold til borgerens sundhed. Man kan simpelthen skride ind tidligere og hjælpe borgeren i forhold til 

helbredsproblemer. Det giver rigtig god mening for borgeren, men rent sundhedsøkonomisk har det også en god 

effekt, fordi vi sparer simpelthen.” 

Det forebyggende hjemmebesøg ”virker”, og som det fremgår, er der rigtig mange grunde til, at vi skal være nys-

gerrige og vågne i forhold til tal og brogede Danmarkskort. 

Som ældreråd kan I hjælpe her, - ved bl.a. at have fokus på kommunens kvalitetsstandard for forebyggende 

hjemmebesøg. Findes der fx en kvalitetsstandard på området i jeres kommune? Svarer kvalitetsstandarden til 

lovteksten for forebyggende hjemmebesøg? Er der prioriteret nogle fokusområder i besøgene? Osv. 

Vi stiller os meget gerne til rådighed for spørgsmål, diskussioner -  og det videre arbejde. 

Forudbetaling for repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference  

Flere har spurgt, om det er muligt i indeværende år at betale for deltagelse i repræsentantskabsmøde og æl-

drepolitisk konference. Ønsket bunder i, at flere råd ikke kan overføre midler fra 2017 til 2018. 

 

Vi vil gerne være behjælpelige med forudbetaling. 

Repræsentantskabsmøde afholdes mandag d. 29. april  2019. Ældrepolitisk konference tirsdag d. 30 april. 

Forventet pris på repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference i enkeltværelse er kr. 3.345,00 pr. del-

tager. 

  

Send en mail med overskriften: Forudbetaling for repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference, med 

det antal deltagere I ønsker at forudbetale for (I behøver ikke skrive navne) til Mbl@danske-aeldreraad.dk 

 

Vi skal have mailen senest torsdag d. 14. december og fakturerer umiddelbart herefter. 

Vi skal først have navnene ved tilmeldingen, hvor I selvfølgelig også kan tilmelde flere deltagere og betale for 

disse. 

mailto:Mbl@danske-aeldreraad.dk
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Nyt fra ministerier og styrelser 

Finanslovsaftalen på plads 

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om finansloven for 2019. Af betydning for 

ældreområdet er:  

 

En præcisering af, at begrebet ”kommunal akutplads” er en del af hjemmesygeplejen, som ale-

ne er reguleret efter sundhedsloven. Præciseringen indebærer, at kost, linned, tøjvask o.lign. 

indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en akutfunktion, 

der er organiseret som en kommunal akutplads.   

 

Man vil med finanslovsaftalen understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme æl-

dre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere, herunder 

med inddragelse af civilsamfundet. Som led i initiativet ændres bekendtgørelsen om værdig-

hedspolitikker for ældreplejen, så der indføres en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive i 

deres værdighedspolitikker, hvordan ensomhed blandt ældre borgere bekæmpes. Der afsættes 

100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud 

på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.  

 

Endelig er aftaleparterne enige om, at Dansk Selskab for Patientsikkerhed skal udvikle og af-

prøve en metode i regi af demonstrationsprojektet ”I sikre hænder”, der har vist, hvordan pati-

entsikkerheden og kvaliteten kan forbedres i kommunerne med enkle og systematiske indsat-

ser. Konkret skal den nye metode bidrage til at begrænse uplanlagt vægttab og underernæring 

hos ældre borgere, der modtager hjemmepleje eller hjemmesygepleje i eget hjem eller på pleje-

hjem og plejecentre mv. Der afsættes 5 mio. kr. i 2019.  

 

Se hele finanslovsaftalen her 

Regeringens sundhedsreform udskudt 

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby meddelte i slutningen af november, at regeringens vente-

de sundhedsreform bliver udskudt til begyndelsen af 2019. Begrundelsen er, ifølge ministeren, 

”politisk pladsmangel”.   

Forebyggelige indlæggelser 

Der er store forskelle på, hvor gode kommunerne er til at forhindre forebyggelige indlæggelser 

blandt hjemmeplejemodtagere – også når der tages højde for, at kommunerne har forskellige 

rammevilkår. I en benchmarkanalyse har Økonomi– og Indenrigsministeriet samlet tallene for, 

hvordan kommunerne placerer sig i forhold til forebyggelige indlæggelser. Du kan også se, 

hvordan din kommune placerer sig, ligesom der er eksempler fra de fem kommuner, der klarer 

sig bedst. 

 

Se mere her   

https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/temadag-saetter-fokus-paa-ensomhed-blandt-aeldre
file:///C:/Users/Thomas/Downloads/aftale om finansloven for 2019.pdf
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/temadag-saetter-fokus-paa-ensomhed-blandt-aeldre
https://oimb.dk/analyser/aeldre-og-sundhed/forebyggelige-indlaeggelser-blandt-hjemmeplejemodtagere/
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Kort og godt 

TILMELD DIG DANSKE ÆLDRERÅDS NYHEDSBREV HER 

Nyt værktøj til evaluering af satspuljen 

VIVE har udarbejdet et metodeværktøj, der kan understøtte en tværgående vurdering af, om 

satspuljen lever op til sit formål – nemlig at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsind-

komst og svage grupper på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det nye metode-

værktøj giver mulighed for at få indblik i satspuljens samlede anvendelse fra 2019 og frem.  

 

Læs mere her 

KL sætter fokus på arbejdskraftmangel 

Kommunernes Landsforening har sat  fokus på arbejdskraftsmanglen på ældreområdet og præ-

senteret en handlingsplan med 38 konkrete initiativer rettet mod både kommuner, regioner og 

skoler. 
Læs mere her 

Hotline til hospitaler skal forebygge akutte indlæggelser 

32.721 ældre over 70 år bliver akut indlagt, fordi deres sygdom ikke er blevet forebygget eller 

ikke opdaget og behandlet i hjemmet med støtte fra kommune og praktiserende læge.  Dette tal 

vil regionerne nedbringe med nyt udspil. 
Læs mere her 

 

Halvt så mange 70-74-årige dør om 30 år 

KL’s blad, Momentum, slår i en ny analyse fast, at det i de næste 30 år især vil være de 70-74-

årige, der forbedrer deres levetid.  

 
Læs mere her 

http://danske-aeldreraad.us3.list-manage2.com/subscribe?u=33cec941ddc3514a084b96cae&id=42aa662cbf
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/temadag-saetter-fokus-paa-ensomhed-blandt-aeldre
https://vive.dk/2018/10/tvaergaaende-evaluering-af-satspuljen-et-metodevaerktoej/?utm_campaign=Integration%20%7C%20Satspuljen%20%7C%20Vagtl%C3%A6geordning%20og%201813%20%7C%20Sundhedsreform%20%7C%20Kommunernes%20%C3%B8konomistyring%20%7C%20Landdistrikspoli
http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/Oktober/30/Katastrofal-arbejdskraftmangel-truer/
https://www.denoffentlige.dk/hotline-til-hospitaler-skal-forebygge-akutte-indlaeggelser
http://www.kl.dk/Momentum/Om-30-ar-dor-halvt-sa-mange-70-74-arige-id243074/?utm_source=kl.dk&utm_source=kl.dk&utm_medium=email&utm_medium=email&utm_content=nyhedsbrev&utm_content=advisering&utm_campaign=email-nyhedsbrev-Momentum+nr.+19/2018,+13.+november&u
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Ældrerådene spørger 

Kan ældrerådsmedlemmer give fuldmagter til hinanden? 

Et ældreråd spurgte i 2015 Socialministeriet og Danske Ældreråd, om et ældreråd kan have en 
bestemmelse i sin forretningsorden om, at et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at 
repræsentere sig og eventuelt stemme på et Ældrerådsmøde, hvor medlemmet ikke selv er til 
stede.  
 
Det enslydende svar fra ministeriet og Danske Ældreråd var:  
Nej, der kan ikke gives indbyrdes fuldmagter mellem medlemmer af ældreråd. Der findes ingen 
hjemmel til det i lovgivningen. 
 
Ombudsmandens vurdering 

Uddybende kan det oplyses, at Folketingets Ombudsmand i sag FOB.2000.552 om ældreråds 
brug af suppleanter har udtalt, at regler vedrørende møder for kommunalbestyrelsen og dennes 
udvalg ville finde anvendelse for ældreråd. Uddrag fra Ombudsmandens udtalelse: 
 
"Er det i strid med loven når de valgte suppleanter deltager i rådets møder? 
Socialministeriet har i vejledningen om ’Sociale tilbud til ældre m.fl.’(tidligere navn for Vejled-
ning om ældreråd. Red.) anført, at en stedfortræder ikke skal træde til, blot fordi et medlem er 
forhindret i at deltage i et eller flere møder i ældrerådet. Kun hvis et medlem – fx i forbindelse 
med flytning til en anden kommune – udtræder af ældrerådet, skal en stedfortræder indtræde. 
 
Da ældrerådet er sammensat ved direkte valg og medlemmerne oftest er valgt ved personlige 
stemmer, kan de valgte suppleanter ikke deltage i ældrerådets møder, da suppleanternes delta-
gelse vil give en ændret sammensætning af rådet. Den ændrede sammensætning er ikke i 
overensstemmelse med den sammensætning, som blev resultat af valget.” 
 
Konklusion 
Herefter kan det sammenfattes således: 
 
 at fuldmagter ikke kan gives mellem medlemmer af ældre-/seniorråd til brug for rådsmøder, 
 at stedfortrædere først indkaldes ved et medlems udtræden eller længerevarende fravær fra råds-

møder, 
 at tvivlsspørgsmål om rådsmøder løses med henvisning til regler for møder i kommunale 

udvalg.  
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Temadage og konferencer 

Temadage Forår 2019 
Temaet for forårets temadage er ”Interessevaretagelse, 
kommunikation og kommunal budgetlægning”. Du kan finde 
tid og sted samt tilmelde dig på Danske Ældreråds hjemme-
side. 

 
Se mere her  

 

Repræsentantskabsmøde 2019 

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019  finder 

sted den 29. april på Hotel Nyborg Strand. Dagen efter, den 

30. april, afholder Danske Ældreråd vanen tro en ældrepoli-

tisk konference. Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 

 

 

AKTIVITETSKALENDER 

Bestyrelsesmøde  

24. januar 2019 

Temadag Allerød 

7. marts 2019 

Temadag - Køge 

26. februar 2019 

Bestyrelsesmøde  

21. marts 2019 

Temadag - Middelfart 

27. februar 2019 

Repræsentantskabsmøde 

29. april 2019 

Temadag - Viborg 

28. februar 2019 

Ældrepolitisk konference 

30. april 2019 

Temadag - Aalborg 

5. marts 2019 
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