
Program 

08:30 - 09:00 Morgenkaffe/the med brød 
 

09:00 - 09:10 Velkomst og indledning til dagens emner 
 

09:10 - 09:50 Aktuelle ældrepolitiske initiativer og økonomi anno 2018 og 2019 
 Gennemgang af kommuneøkonomi, Finanslovs- og Satspuljeaftaler, samt bevillin-

ger.  
 Gennemgang af især demenshandlingsplanens bevillinger, puljer til pårørendestøt-

te og en værdig død, samt værdighedsmilliardens midler.     
 Gennemgang af fordele/ulemper ved hhv. Satspulje-, Finanslovs- og Kommuneøko-

nomiske midler.  
 Fællesdialog og erfaringsudveksling med deltagerne om emnerne. 
 
v/Lisbeth M. Grøndahl, ældrepolitisk konsulent, Danske Ældreråd  

09:50 - 10:00 Pause 

10:00 - 10:40 Kvalitetsstandarder - et redskab til at arbejde med det kommunale serviceniveau 
 Hvad er formålet med servicelovens bestemmelser om kvalitetsstandarder? 
 Hvad siger loven og vejledningen om, hvad kvalitetsstandarderne skal?  
 Hvad betyder den rehabiliterende tilgang for kvalitetsstandarderne? 
 Krav til indhold og opbygning af kvalitetsstandarder. Hvad kendetegner en god/

dårlig standard?  
 Hvem skal bruge kvalitetsstandarder og er der brug for flere? 
 
v/Lisbeth M. Grøndahl, ældrepolitisk konsulent, Danske Ældreråd  

Temadag med fokus på: 

 

 Demensvenlighed 

   Pårørendeindsats 

     En værdig død 

       Kvalitetsstandarder m.m. 

Snekkersten, mandag den 24. september 2018 



10:40 - 10:50 Pause 
 

10:50 - 11:30 Udviklingsseminar - med fokus på kvalitetsstandarder 
 Grupper bestående af 6-8 personer udveksler oplysninger efter tur. Brug ca. 10 min 

på hvert spørgsmål/emne. 
 Hvilke kvalitetsstandarder arbejdes der med at ændre i år i din kommune og hvilke 

forhold har haft betydning?  
 Oplever du/I, at forventninger til pårørendes rolle er ved at ændres og afspejles det-

te i kvalitetsstandarderne?  
 Oplever du/I, at der er en god sammenhæng i kvalitetsstandarderne mellem værdi-

grundlag, målsætning, serviceniveau og økonomi? 
 Oplever du/I, at ældre-/seniorrådets indsats har betydning for - og indflydelse på 

kommunens kvalitetsstandarder?   

11:30 - 12:30 Frokost 

12:30 - 14:00 Kommunens arbejde med demensvenlighed, pårørendestøtte og en værdig død 
 Gennemgang af kommunens arbejde med værdighedsmilliarden, herunder værdig-

hedspolitik, demenshandlingsplanens udmøntning og initiativer vedr. pårørende-
støtte. 

 Praksisnære eksempler på, hvordan man har valgt at gribe initiativerne an for 2018 
og frem i Helsingør Kommune. 

 Overvejelser og fokus er på det vigtige samspil imellem ældre-/seniorråd, borgere 
og forvaltning med det formål at lade borgerne medskabe velfærdsløsningerne.  

 
Margrethe Kusk, centerchef, Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune 

14.00 - 14.15 Kaffepause 

14:15 - 15:00 Udviklingsseminar - fokus på aktuelle ældrepolitiske indsatsområder 
Grupper bestående af 6-8 personer udveksler oplysninger efter tur. Brug ca. 15 min. 
på hvert spørgsmål/emne. 
 Hvordan har din kommune arbejdet med initiativerne anno 2018 og 2019 - fremhæv 

gerne de forhold, der har haft den mest positive effekt? 
 Har dit ældre-/seniorrådets haft indflydelse på kommunens måde at beslutte og få 

løst de aktuelle ældrepolitiske indsatsområder på – fremhæv gerne specifikke ind-
satser? 

 Har dit ældre-/seniorrådet oplevet, at der har været sammenhæng mellem målsæt-
ning bag initiativerne, økonomien afsat hertil og det/de løsningsforslag/output, som 
er blevet resultatet? 

 

15:00 - 15:30 Opsamling fra dagen - Hvad tager vi med os hjem? 
 Er der noget fra dagens udviklingsseminarer eller fra dagens tre oplæg, som har 

overrasket, været nyt, en god ide, og som du/I gerne tager med hjem til overvejelse 
i eget ældre-/seniorråd?  

 Er der nogle overvejelser, ideer m.v. fra dagen, som du/I gerne tager med hjem til 
samarbejdet med egen kommunalbestyrelse og forvaltning? 

 Er der på baggrund af dagens emner nogle ideer eller et budskab, som du/I gerne 
vil bringe videre til Danske Ældreråds bestyrelse?    

 
v/Lisbeth M. Grøndahl, ældrepolitisk konsulent, Danske Ældreråd  
Margrethe Kusk, centerchef, Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune 


