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Danske Ældreråd finder det meget bekymrende, at 

flere kommuner afskaffer klippekortsordningen.  

I de seneste år har plejehjemsbeboere og de sva-

geste hjemmehjælpsmodtagere via klippekortsord-

ningen haft mulighed for at få en halv times ekstra 

hjælp om ugen til aktiviteter efter eget valg. 

Den mulighed tager cirka hver femte kommune nu 

fra plejehjemsbeboerne. Det fremgår af et svar til 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg fra sund-

heds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), 

som også oplyser, at han nu vil kontakte de rele-

vante kommuner for at få en forklaring.  

Læs svaret her 

 

Flere kommuner nedlægger ordningen 

Danske Ældreråd finder det kritisabelt, at kommu-

ner nedlægger en velfungerende ordning som klip-

pekortet, der har spredt glæde blandt de svageste 

ældre.  

Klippekortsordningen giver de svageste ældre mu-

lighed for større selvbestemmelse, fordi klippekor-

tet er de ældres egen tid og kan bruges til alt det, 

som giver livskvalitet for lige præcis dem.  

Men Danske Ældreråd kan samtidig konstatere, at 

kommunerne har ret til at tage klippekortet fra æl-

dre, eftersom pengene til ordningen ikke længere 

udmøntes som puljer, kommunerne søger om, 

men er overgået til det generelle bloktilskud.  

Derfor anbefaler Danske Ældreråd, at klippekortet 

bliver skrevet ind i serviceloven. Et synpunkt, som 

heldigvis møder opbakning hos partier i Folketin-

get. 

Risiko for at ordningen bliver udvandet 

Samtidig opfordrer vi til, at ældrerådene i de kom-

muner, der viderefører klippekortsordningen, er 

opmærksomme på, om kommunen reducerer ord-

ningen eller ændrer den grundlæggende. 

Det er nemlig tilfældet nogle steder. Danske Æld-

reråd har modtaget flere tilbagemeldinger fra æld-

reråd om, at klippekortet godt nok videreføres, 

men at det sker i en reduceret eller ændret form.  

Et billede man også kan finde i en afdækning som 

TV2 Lorry gennemførte for nylig. Afdækningen vi-

ser, at hver tredje af de 34 adspurgte kommuner i 

TV2 Lorrys sendeflade har afskaffet klippekorts-

ordningen til plejehjemsbeboere. Men nogle kom-

muner oplyser samtidig, at de har ændret klippe-

kortsordningen, sådan at de ældre for eksempel 

kun modtager den halve tid.  

Se TV2 Lorrys afdækning her 

 

Hvis dit ældreråd har kendskab til eksempler, vil 

jeg opfordre jer til at kontakte Danske Ældreråds 

sekretariat. 

Mogens Rasmusen 

formand 

 

Akut behov for at beskytte 
klippekortsordningen 

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/suu/spm/85/svar/1626564/2137830.pdf
https://www.tv2lorry.dk/lorryland/kommuner-dropper-saerlig-ordning-til-svage-aeldre
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Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et fagligt oplæg til handlingsplanen for ’Det gode ældreliv’. Danske 
Ældreråd har siddet med i arbejdet. Læs her, hvilke anbefalinger som har været vigtige for Danske Æld-
reråd at få med. Side 5. 

Skærmbesøg, træningsteknologi, medicinhåndte-

ring, tryghedsskabende teknologi og hygiejnetek-

nologi, er de fem velfærdsteknologier, som kom-

munerne i 2020 vil prioritere højest, viser en ny 

statusrapport fra KL. Side 7. 
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// Sundhedsaftale 

Regeringen vil ikke love  
en sundhedsaftale i 2020 

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke 

(S) vil ikke garantere, at der kommer en sund-

hedsaftale i løbet af 2020. Det var budskabet på 

et samråd i Folketingets Sundheds- og Ældre-

udvalg, som ministeren var indkaldt til i begyn-

delse af året. 

I stedet for at sætte en dato på en sundhedsaftale 

kunne ministeren på samrådet fortælle, at vejen 

mod en ny sundhedsaftale vil forløbe i tre faser.  

Tre faser 

Første fase er startet og drejer sig om skaffe flere 

ressourcer til sundsvæsenet. Ifølge Magnus Heu-

nicke er det blandt andet prioriteret med finans-

lovsaftalen og sidste års økonomiaftaler med hen-

holdsvis KL og Danske Regioner. 

Anden fase er endnu ikke begyndt, men den hand-

ler om at inddrage aktører fra blandt andet sund-

hedsvæsenet og faglige organisationer. De skal 

bidrage til at finde de kloge løsninger til strukturelle 

forbedringer.  

I tredje fase vil regeringen indkalde til forhandlin-

ger om et konkret udspil.  

Eksisterende rammer bevares 

På samrådet kom det også frem, at regeringen vil 

bevare de eksisterende rammer i sundhedsvæse-

net. 

- Vi vil bevare regionerne for at sikre et fortsat de-

centralt sundhedsvæsen. Og det skal grundigt 

overvejes, hvordan vi inden for den eksisterende 

ramme skaber handlekraftige og forpligtende sam-

arbejder på tværs, hvordan vi sikrer manøvredyg-

tighed, høj ensartet kvalitet og samtidig får en 

stærk forankring hos aktørerne. Det svar skal vi nu 

med inddragelse af eksperter og lokale erfaringer 

finde, sagde Magnus Heunicke, ifølge Altinget.  

Læs her Altingets dækning af samrådet (kræver 

login) 

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/heunicke-vil-ikke-garantere-sundhedsaftale-i-2020
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// Oplæg til handlingsplan 

Fagligt oplæg til handlingsplan  
for ”Det gode ældreliv” 

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et fagligt 

oplæg til handlingsplanen for ’Det gode ældre-

liv’.  

Det faglige oplæg er en opfølgning på satspuljeaf-

talen for 2019, hvor der blev afsat i alt 165,1 mio. 

kr. over fire år til en national handlingsplan for ’Det 

gode ældreliv’. Oplægget skal danne baggrund for 

politiske forhandlinger om en national handlings-

plan for ’Det gode ældreliv’ mellem partierne bag 

satspuljeaftalen. 

Det er dog vigtigt at bide mærke i, at der inden of-

fentliggørelsen af det faglige oplæg er sket en om-

prioritering af de 100 millioner kroner, som i stedet 

skal finansiere en opfølgning på demenshand-

lingsplanen 2025. Det skete i november 2019 som 

led i aftalen om reserven på social-, sundheds- og 

arbejdsmarkedsområdet.  

Der er således kun 65,1 millioner kroner tilbage til 

de igangværende politiske forhandlinger om en 

handlingsplan for ’Det gode ældreliv’. Det er vi ær-

gerlige over i Danske Ældreråd, da der er mange 

vigtige anbefalinger at tage fat på. 

14 anbefalinger 

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg indeholder 14 

anbefalinger, der skal forbedre indsatsen for alle 

ældre borgere, herunder de svageste ældre, med 

særligt fokus på at fremme gode ældreliv.  

Handlingsplanen skal:  

 Sikre at færre ældre rammes af svækkelse, en-

somhed og tab af livsmod. 

 Understøtte at de svageste ældre får den nød-

vendige støtte til at forebygge dårlig livskvalitet. 

 Understøtte at borgere får en værdig død i tryg-

ge omgivelser. 

Sundhedsstyrelsen er i udarbejdelsen af det fagli-

ge oplæg blevet rådgivet af en bredt sammensat 

referencegruppe med både faglige selskaber, æl-

dreorganisationer, interesseorganisationer, faglige 

organisationer, forskningsinstitutioner samt andre 

aktører med aktiviteter og viden inden for ældre-

området i forhold til de forskellige temaer.  

Danske Ældreråd har siddet med i arbejdet repræ-

senteret ved sekretariatet.  

Danske Ældreråd vil især fremhæve følgende an-

befalinger i det faglige oplæg, som har været vigti-

ge for os at få med, og som støtter op om Danske 

Ældreråds mærkesager.   

Anbefaling 6: Styrke forebyggelse af fysisk og 

psykisk belastning hos pårørende til svækkede 

ældre gennem afdækning og udbredelse af go-

de erfaringer med aflastning og afløsning. 

For at understøtte pårørende til svækkede ældres 

individuelle og skiftende behov for aflastning og 

afløsning anbefales det, at der fra nationalt hold 

afdækkes eksisterende gode erfaringer med flek-

sible aflastnings- og afløsningstilbud til pårørende 

til svækkede ældre i kommunerne efter § 84 i lov 

om social service, både på demensområdet og 

ældreområdet generelt, herunder eksisterende 

samarbejdsmodeller med civilsamfundet 

I Danske Ældreråd er vi optagede af at sikre gode 

tilbud om aflastning til de mange pårørende, der 

hver dag løfter en kæmpe opgave, når det handler 

om at drage omsorg og støtte deres nærmeste. De 

pårørende skal vide, at der er hjælp at hente, når 

de trænger til et pusterum. Derfor er vi også tilfred-

se med, at afdækning af aflastningstilbud til pårø-

rende er en del af det faglige oplæg.   
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// Oplæg til handlingsplan 

Servicelovens regler om aflastningstilbud er i dag 

ikke særlig præcise i forhold til, hvilken hjælp de 

pårørende kan få. Danske Ældreråd ser derfor ger-

ne, at ny viden om, hvilke tilbud om aflastning der 

efterspørges og virker, senere vil blive fulgt op af 

en præcisering af reglerne på området.  

Anbefaling 8: Understøtte information om og 

udbredelsen af forskellige boformer for ældre, 

som understøtter meningsfulde fællesskaber, 

trivsel og sund aldring  

For at sikre størst mulig fleksibilitet i forhold til 

fremtidige boformer for ældre borgere, kan over-

gangen til pensionistlivet være et godt tidspunkt at 

overveje fremtidige boformer. Det anbefales derfor 

at styrke arbejdet med information om og udbre-

delse af forskellige boformer, der fremmer et godt 

ældreliv, herunder seniorbofællesskaber, der un-

derstøtter meningsfulde fællesskaber, trivsel og 

sund aldring. 

Danske Ældreråd er helt enig i behovet for at tæn-

ke i nye boligformer, der kan fremme tryghed og 

fællesskab for det stigende antal ældre. For ek-

sempel seniorbofælleskaber eller tryghedsboliger. 

Der er behov for en gennemtænkt og langsigtet 

boligpolitik, der kan sikre et tilstrækkeligt udbud af 

boliger til ældre, og som kan medvirke til, at beho-

vet for en plejehjemsplads udskydes eller måske 

slet ikke opstår.  

Anbefaling 12: Evaluering af de forebyggende 

hjemmebesøg med fokus på at give viden, som 

kan styrke høj kvalitet i de forebyggende hjem-

mebesøg.  

For at styrke de forebyggende hjemmebesøg og 

dermed understøtte borgernes livskvalitet og triv-

sel, anbefales det, at der gennemføres en evalue-

ring af ordningen om forebyggende hjemmebesøg 

(jf. §79 a i lov om social service). Evalueringen 

skal give et solidt videns- og dokumentations-

grundlag for det fremadrettede arbejde med den 

faglige udvikling af de forebyggende hjemmebe-

søg. 

Danske Ældreråd har i flere høringssvar og ved 

flere lejligheder efterspurgt en evaluering af de fo-

rebyggende hjemmebesøg og herunder de sene-

ste ændringer af reglerne på området. Vi er derfor 

meget tilfredse med, at det nu indgår som en del af 

det faglige oplæg.  

Anbefaling 13: Fremme rehabiliteringsindsat-

ser af høj kvalitet på tværs af landet gennem en 

styrkelse af vidensgrundlaget med fokus på 

blandt andet organisering af indsatsen § 83 a 

og udbyttet for borgerne  

Det anbefales at fremme rehabiliteringsindsatser 

af høj kvalitet til gavn for svækkede ældre ved at 

skabe mere viden om, hvad der virker gennem en 

afdækning og systematisk evaluering af de rehabi-

literende indsatser i kommunerne med særligt fo-

kus på rehabilitering efter § 83 a i lov om social 

service.   

Som led i evalueringen kan det med fordel under-

søges, hvilke forskellige modeller, der anvendes i 

kommunerne, hvilken virkning de enkelte modeller 

har for borgeren, hvilke borgere, der visiteres til 

rehabiliteringsforløb, og hvordan forskellige kom-

munale medarbejdere arbejder rehabiliterende. 

Danske Ældreråd vurderer ligeledes, at der er be-

hov for et serviceeftersyn af kvaliteten i kommu-

nernes indsats på rehabiliteringsområdet. Danske 

Ældreråd oplever, at praksis er meget forskellig på 

tværs af landet, og vi ser desværre eksempler på 

kommuner, der er begyndt at skære i de rehabilite-

rende indsatser – det har vi ikke råd til, hverken 

menneskeligt eller økonomisk.  

Det faglige oplæg til handlingsplanen for ”Det gode 

ældreliv” kan downloades her.  

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/det-gode-aeldreliv
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/det-gode-aeldreliv
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// Ny statusrapport for kommunernes brug af velfærdsteknologi 

Disse fem velfærdsteknologier 
prioriterer kommunerne højest i 2020 

Skærmbesøg, træningsteknologi, medicin-

håndtering, tryghedsskabende teknologi og 

hygiejneteknologi er de fem velfærdsteknologi-

er, som kommunerne i 2020 vil prioritere hø-

jest. Det viser en ny statusrapport fra KL.  

I rapporten kan man blandt andet læse, at de fle-

ste kommunerne forventer at være i gang med 

skærmbesøg i 2020. I øjeblikket afprøver eller im-

plementerer 53 procent af kommunerne skærmbe-

søg i hjemmesygeplejen, mens tallet i hjemmeple-

jen er på 43 procent.  

Den største bevægelse siden 2017 er sket i hjem-

mesygeplejen, hvor 29 kommuner i dag svarer, at 

de leverer sygeplejeindsatser via en skærm, hvor 

kun fem kommuner arbejdede på denne måde i 

2017. 

Ifølge kommunerne peger borgere, der får skærm-

besøg i syge- og hjemmeplejen typisk på fem for-

dele: Øget fleksibilitet i støtten og hverdagen, at de 

får besøg til aftalt tid, at der er tale om fokuserede 

og afgrænsede samtaler, der er diskretion i ydel-

sen, og at der er tale om en god afslutning på en 

indsats.  

I modsætning til på social og handicapområdet, er 

der i hjemme- og sygeplejen stort set ingen ek-

sempler på, at borgeren har mulighed for på eget 

initiativ kan kalde op til personalet via en skærm.  

Stigning i træningsteknologier 

Ifølge rapporten er der også sket en stigning i ud-

bredelsen af såkaldte træningsteknologier.  

Træningsteknologier dækker over en bred vifte af 

apps, webplatforme, sensorer, virtual reality og 

robotteknologier, som kommunerne anvender og 

afprøver i arbejdet med træning på tværs af både 

servicelov og sundhedslov.   

Rapporten viser, at 60 procent af kommunerne 

allerede i dag anvender digitalt understøttet træ-

ning. Hvilket er en stigning på 15 procent i forhold 

til 2018. 

Flere end halvdelen af kommunerne angiver, at 

træningsteknologier styrker borgerens motivation. I 

forlængelse heraf fremhæver 48 procent af kom-

munerne, at borgerne tager større ansvar for egen 

træning, samt at teknologien giver mulighed for en 

mere fleksibel tilrettelæggelse af borgerens hver-

dag. 

Også teknologi til medicinhåndtering, tryghedsska-

bende teknologi og hygiejneteknologi bliver ud-

bredt til stadig flere borgere i 2020.  

Læs rapporten her 

https://www.kl.dk/media/22569/statusrapport-2019.pdf


8 

 

Nyhedsbrev 1 2020 

// Lokalt 

Nyt fra ældreråd 
Fremover vil du i nyhedsbrevet få en oversigt over nogle af de sager, der optager ældreråd rundt 

omkring i landet. Send en mail til mol@danske-aeldreraad.dk, hvis du har en sag, som du vil dele.  

Ældrerådet i Frederikshavn kan  

ikke få armene ned 

- Det er så godt det her. De ældre får lidt mere op-

mærksomhed, end de er vant til, fordi det faste per-

sonale altid har travlt. Og de unge får en chance for 

at lære ældre mennesker at kende, og på den må-

de lærer de unge for eksempel at lytte. Samtidig 

tror jeg, at de unge har godt af at se, hvordan det er 

at blive gammel. Det her er en god ordning for alle 

parter, siger Hanne Andersen, formand for Ældre-

rådet i Frederikshavn Kommune til Nordjyske Stifts-

tidende i forbindelse med, at Frederikshavn Kom-

mune opretter fritidsjob til unge mellem 13 og 17 år 

på kommunes plejecentre. Opgaven for de unge 

bliver at spille spil, snakke, gå tur, læse højt og i det 

hele taget sprede hygge om de ældre. 

Tanken med projektet er også, at man ved at få 
flere til at prøve at arbejde inden for ældreområdet, 
kan få flere til at vælge en uddannelse på området. 

Læs historien her 

 

Ældrerådet i Kolding 

Kommune protesterer 

mod afskaffelse af føl-

geskab 

Et politisk flertal i Kolding 

Kommune har i forbindel-

se med budgetforliget 

besluttet at spare, så hjemmehjælpen ikke længere 

må følge ældre til og fra et kommunalt cafeteria, så 

de kan spise deres varme middagsmad sammen 

med andre ældre. Beslutningen betyder, at ydelsen 

om følgeskab bortfalder.  

Formand for Ældrerådet i Kolding, Henry Clausen, 

siger til Jyske Vestkysten: - Det er første gang i de 

ti år, jeg har siddet i ældrerådet, at vi ikke godken-

der kvalitetsstandarderne. Det er fordi, besparelser-

ne er helt uacceptable, og set med mine øjne, så er 

bortfald af følgeskab den besparelse, der rammer 

hårdest. De ældre er bange, og det er forståeligt. 

For følgeskab ud af lejligheden og ned til det kom-

munale cafeteria betyder meget for at undgå en-

somhed. Det rimer ikke med, at kommunen har 

meldt ud, at den vil forsøge at bekæmpe ensomhed 

blandt ældre. Vi vil løbende følge med i sagen. 

Læs mere i Jyske Vestkysten 

Ældrerådet i København kritiserer afskaffelse af 

mimrekortet  

- Ældre københavnere risikerer at opleve store pris-

stigninger med DOT’s varslede ændringer for pen-

sionisttaksterne herunder også afskaffelse af mim-

rekortet. Vi frygter, at de store prisstigninger kan 

medføre, at nogle ældre begynder at rejse mindre.  

Vi ved, at ensomhed i forvejen er et udbredt pro-

blem blandt nogle ældre, og det her tiltag er absolut 

ikke med til at mindske risikoen.  

Det var nogle af budskaberne, som Kirsten Nissen, 

formand for Ældrerådet i Københavns Kommune, 

fremførte i forbindelse med, at trafikselskabet DOT 

fremlagde deres planer om at afskaffe mimrekortet.  

Planer, der efter heftig kritik fra blandt andre Ældre-

rådet i København, er taget af bordet. I stedet vil 

trafikselskabet forsøge at finde en anden løsning.  

Læs mere på blandt andet Altinget 

Seniorrådsformand: Rudersdals borgmester 

lever i 30ernes Korsbæk 

En kontroversiel udmelding fra Rudersdals Borg-

mester om, at ”Ansvaret for at tage sig af de ældre 

og plejekrævende skal tilbage til familie og pårøren-

de”, har fået formanden for Rudersdals Seniorråd til 

tasterne.  

I et debatindlæg i Berlingske skriver seniorrådsfor-

mand Ib Hedegaard Sørensen: - Borgmesteren 

overser tilsyneladende, at helt almindelige familier 

har en hverdag med børn i institutioner og ofte kræ-

vende jobs. Den hverdag indeholder ikke tid til re-

gelmæssig omsorg for ældre familiemedlemmer 

med indkøb, madlavning, tøjvask, rengøring og per-

sonlig hygiejne. Den indeholder måske tid til besøg 

og nærvær af og til. 

 Læs debatten i Berlingske 

mailto:mol@danske-aeldreraad.dk
https://www.magasinetpleje.dk/article/view/694950/skoleelever_ansaettes_pa_plejehjem_kan_ikke_fa_armene_ned
https://jv.dk/artikel/%C3%A6ldrer%C3%A5det-sender-kraftigt-signal-besparelse-er-uacceptabel
https://www.altinget.dk/aeldre/artikel/aeldreraad-afskaffelsen-af-mimrekortet-rammer-koebenhavns-pensionister-haardt
https://www.berlingske.dk/laesere/rudersdals-borgmester-lever-i-30ernes-korsbaek
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Høringssvar 

Danske Ældreråd støtter et lovforslag, der gør 

det muligt for borgerne frivilligt at anvende et 

kommende digitalt sundhedskort.  

I høringsvaret lægger Danske Ældreråd afgø-

rende vægt på, at det med lovforslaget gøres 

frivilligt for borgerne at anvende det digitale 

sundhedskort, og at det fysiske kort fortsat vil 

kunne anvendes af alle, der ønsker det.  

Danske Ældreråd finder det desuden vigtigt, at 
borgere, der frivilligt har frameldt det fysiske 
sundhedskort, vil få mulighed for på ny at til-
melde sig det fysiske sundhedskort, hvis bor-
gerne måtte have behov for dette – eller et øn-
ske om dette. Det vil eksempelvis kunne være 
relevant for borgere, som har været kompeten-
te brugere at det digitale sundhedskort, men 
som følge af demens eller anden sygdom mi-
ster denne evne. 

Læs høringssvaret her  

Kommunerne efterlyser klarere 
rammer 

En ny undersøgelse fra KL, viser næsten 8 ud af 10 

kommuner det seneste år har oplevet et pres for at 

overtage nye eller flere behandlingsopgaver fra sy-

gehusene, men at de mangler aftaler, der giver kla-

re rammer om blandt andet ansvar og økonomi. 

Udviklingen har været i gang i flere år. 98 procent af 

kommunerne melder, at de i dag løser særlige behand-

lingsopgaver, som tidligere lå i sygehusregi.  

Mens stort set alle kommuner løser sundhedsopgaver, 

så er det dog langt fra alle, der har aftaler med sygehu-

sene eller regionen, der sætter de overordnede ram-

mer for opgaveløsningen på enkelte område. 

På tværs af opgaverne mangler der især aftaler om, 

hvordan regningen skal betales, og hvem der har det 

overordnede faglige ansvar gennem forløbet. De for-

skellige behandlinger sættes altid i gang på sygehuset, 

men undersøgelsen viser, at kun 54 procent af kommu-

nerne har kunnet indgå aftaler med sygehusene, hvor 

det i alle aftalerne står klart, at det lægelige behand-

lingsansvar entydigt kan placeres på en navngiven per-

son, mens 18 procent ingen aftaler har om, hvor ansva-

ret placeres, skriver nyhedsbrevet Momentum. 

Læs undersøgelsen fra nyhedsbrevet Momentum her 

Ny demenshåndbog 

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny de-

menshåndbog, der introducerer ledere og 

medarbejdere til en systematisk metode, 

som kan anvendes i arbejdet med at for-

bygge, håndtere og lære af adfærdsmæs-

sige og psykiske symptomer hos borgere 

med demens.  

Der er tale om en ny håndbog i en lang 

række af håndbøger på demensområdet.  

Læs håndbogen her 

 

// Kort nyt 

Årsberetninger efterlyses 

Send gerne dit ældreråds årsberetning til  

info@danske-aeldreraad.dk, så lægger vi 

den på Danske Ældreråds hjemmeside.  

Planlægger dit ældreråd at lave en årsbe-

retning, er der inspiration at hente her, 

hvor der er eksempler på årsberetninger 

fra ældreråd. 

https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/12/H%C3%B8ring-over-udkast-til-forslag-til-lov-om-%C3%A6ndring-sundhedsloven.-19.12.2019..pdf
https://danske-aeldreraad.dk/wordPress/wp-content/uploads/2019/12/Høring-over-udkast-til-forslag-til-lov-om-ændring-sundhedsloven.-19.12.2019..pdf
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2020/nr-1/uklare-rammer-udfordrer-kommuners-sygdomsbehandling-af-borgerne/
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Ny-haandbog-giver-viden-om-psykiske-symptomer-ved-demens
mailto:info@danske-aeldreraad.dk
https://danske-aeldreraad.dk/vidensbank/arsberetninger-fra-aeldrerad/
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Kortlægning af demografimodeller  

på ældreområdet 

Vive er i færd med at undersøge kommunernes brug af 

demografimodeller på ældreområdet i forbindelse med 

Budget 2020.  

Modellerne kan bruges i kommunernes budgetlægning til at 

beregne de forventede økonomiske konsekvenser af æn-

dringer i antallet af ældre borgere i kommunen. 

Kortlægningen undersøger blandt andet, hvor mange kom-

muner der anvender demografimodeller i budgetlægningen 

på ældreområdet, hvordan modellerne konkret er indrettet, 

og hvordan modellernes beregninger indgår i budgetproces-

sen.  

Hensigten er, at kommunerne kan bruge den viden til at dis-

kutere og eventuelt justere den aktuelle håndtering af de-

mografiske udviklinger på ældreområdet. 

En tidligere undersøgelse fra Vive (dengang Kora) viste, at 

mange kommuner i forbindelse med Budget 2013 anvendte 

demografimodeller på ældreområdet.  

Da det demografiske pres på ældreområdet siden er blevet 

større, er det blevet endnu mere relevant at få et opdateret 

billede af, hvordan kommunerne i forbindelse med budget 

2020 anvender demografimodeller. 

Undersøgelsen forventes offentliggjort i årets første halvdel. 

17 kommuner og private leverandører på ældre-

området får besøg af Sundhedsstyrelsens Vær-

dighedsrejsehold i 2020. 

I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje er der 

etableret et rejsehold, der gennemfører praksisnæ-

re læringsforløb om værdighed i ældreplejen i de 

enkelte plejeenheder.  

Det har været muligt for kommuner og private leve-

randører på ældreområdet at ansøge om to former 

for læringsforløb: Henholdsvis et praksisnært læ-

ringsforløb om værdighed i ældreplejen, der er mål-

rettet medarbejdere og har fokus på at skabe positi-

ve forandringer i det daglige arbejde gennem viden 

og metoder. Og henholdsvis et læringsforløb om 

værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledel-

se og samarbejde, der er målrettet ledelsen.  

12 kommuner og private leverandører modtager et 

læringsforløb, der har fokus på at skabe positive 

forandringer i det daglige arbejdet. Det er Frederiks-

berg Kommune, Odder Kommune, Odense Kom-

mune, OK-Hjemmet Arendse, Ringsted Kommune, 

Slagelse Kommune, Køge Kommune, Brønderslev 

Kommune, Haderslev Kommune, Provstegaards-

hjemmet Odense Friplejehjem, Ringkøbing-Skjern 

Kommune og Samsø Kommune. 

Fem kommuner får et læringsforløb målrettet ledel-

serne. Det er Helsingør Kommune, Ishøj Kommune, 

Odder Kommune, Roskilde Kommune og Ærø 

Kommune. 

Værdighedsrejseholdet er en del af satspuljeaftalen 

2018-2021, hvor der blev afsat midler til etablerin-

gen af Videnscenter for værdig ældrepleje. Videns-

centret har fokus på at sikre og understøtte ældre 

og deres pårørende en værdig ældrepleje.  

Læs mere her  

 

// Kort nyt 

Værdighedsrejseholdet rykker ud 

https://www.sst.dk/da/Puljer/Praksisnaert-laeringsforloeb-om-vaerdighed-i-aeldreplejen-ved-vaerdighedsrejsehold-2
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// Arrangementer  

 

Repræsentantskabsmøde  

og ældrepolitisk konference 2020 

 

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2020 finder sted den 

27. april på Hotel Nyborg Strand. Dagen efter, den 28. april, afholder 

Danske Ældreråd traditionen tro en ældrepolitisk konference.  

 

Tilmelding åbner den 6. februar 2020. 

Temadage og konferencer 

Forårets temadage sætter fokus på  
samarbejdsrelationer og forebyggelse 

På temadagen dykker vi ned i hvordan ældrerådene udvikler deres 

samarbejdsrelationer i kommunerne. Både ældrerådenes og kommu-

nernes syn på, hvad der kendetegner det gode samarbejde sættes i 

fokus.  

Du kan blandt andre høre ældrerådsformænd fra fem kommuner giver de-

res syn på, hvorfor det gode samarbejde er vigtigt, hvordan de får det til at 

lykkes, og hvilke resultater det i sidste ende medfører for kommunens æl-

dre.  

Herudover fortæller fem kommunale udvalgsformænds om deres oplevelser 

og overvejelser om det gode samarbejde mellem ældreråd og kommune. 

Anden halvdel af dagen, handler om tidlig opsporing og forebyggelse i for-

hold til sårbare ældre. Du hører om de initiativer, kommunerne er forpligti-

gede til at løse på området, og du hører om de gode eksempler og initiati-

ver, som meget gerne må sprede sig fra kommune til kommune. 

De fem temadage afholdes: 

Hillerød - Mandag d. 24. februar 2020 

Frederiksborgcenteret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød 

Køge - Onsdag d. 26. februar 2020 

Theilgaarden, Den Hvide By, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge 

Fredericia - Mandag d. 2. marts 2020 

Fuglsangcenteret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia 

Viborg - Tirsdag d. 3. marts 2020 

Tinghallen, Tingvej 7, 8800 Viborg 

Aalborg - Onsdag d. 4. marts 2020 

Hotel Scheelsminde, Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg 

Du kan se det fulde program og tilmelde dig her  

mailto:ttl@danske-aeldreraad.dk
mailto:ml@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
mailto:ls@danske-aeldreraad.dk
mailto:nsc@danske-aeldreraad.dk
mailto:dn@danske-aeldreraad.dk
https://www.tilmeld.dk/temadageforaar2020/programtemadag.html

