
Temadage om 
samarbejdsrelationer 
og 
forebyggelse



To spørgsmål, som temadagen sætter fokus på!

- Hvordan udvikler ældrerådene deres 
samarbejdsrelationer i kommunerne, 

- og hvordan arbejder kommunerne med forebyggelse 
på ældreområdet. 

Fra sekretariatet:
Lisbeth Grøndahl

Morten Larsen



Dagens program - Formiddag

09:30 - 09:35 Velkomst og sang 

09:35 - 10:00 Indledning til ældrerådets samarbejdsrelationer 

10:00 - 10:30 Ældrerådets samarbejde med kommune, andre 
organisationer og borgere – (Bent Aa Rasmussen –
Svendborg)

10:30 - 10:45 Strække ben-PAUSE 

10:45 - 11:25 ”Der skal to til en tango” – (Kenneth Fredslund Petersen

– Vejle Kommune)

11:25 - 12:00 Gruppedrøftelse – Hvordan ser ”samarbejdsrelationerne” 
ud for dit ældreråd? 

12:00 - 13:00 FROKOST 



Dagens program - Eftermiddag

13:00 - 13:50 Tidlig opsporing og forebyggelse i kommunen - (Kirsten 
Stabel, Guldborgsund)

13:50 - 14:20 Gruppedrøftelse – Initiativer til tidlig opsporing og 
forebyggelse i din kommune? 

14:20 - 14:35 Hente kaffe og kage – PAUSE (tag gerne med til næste 
oplæg) 

14:35 - 15:25 I Sikre Hænder – Tidlig opsporing og forebyggelse der 
virker? (Bodil Andersen, Dansk selskab for patientsikkerhed)

15:25 - 15:30 Afrunding



SANG

”Det er i dag et vejr”
Poul Schierbeck, Komponist 

Ludvig Holstein, Tekst



1.

Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!
O søde vår, så er du atter nær!
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,
nu vil jeg gå og købe hyacinter
og bringe dem til én, som jeg har kær.



2.

Hun købte af de hvide og de blå
hun købte af de smukkeste, hun så.
Det er i dag et vejr! Og solen skinner!
Og om mig svæver lutter lyse minder,
dem ta'r jeg med til den, jeg tænker på.



3. 

Og de kom svævende i ring og rad,
Hun gik imellem dem og var så glad.
Det er i dag et solskin uden mage!
Og jeg har solskin nok til mange dage,
og jeg må kysse hvert et lille blad.



4.

Hun kyssede dem alle, hver især,
hun bragte dem til den, hun havde kær.
Min ven, her kommer jeg med hyacinter!
Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter!
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!



Samarbejdsrelationer 

• Væsentligt for ældrerådenes eksistensberettigelse 

• Væsentligt for muligheder for indflydelse



Hele 18 steder er ”samarbejde” et 
bærende ord i Vejledning om ældreråd 

(Ministerialtidende 2011 
Udgivet den 19. maj 2011)



Ved begyndelsen af en kommunal valgperiode fastlægger kommunalbestyrelsen i samarbejde med 
ældrerådet det nærmere indhold af rådets arbejde og kan tilpasse samarbejdet efter de lokale 
forhold, således at ældrerådet inddrages …… 

Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet.

Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen 
fastholdes og udbygges ……..

Samarbejde med f.eks. pensionistforeninger og ældreorganisationer, fælles møder, mm. …. kan 
ligeledes medvirke til at synliggøre ældrerådet.

Det forudsættes, at ældrerådet selv aktivt indgår i samarbejdet med kommunalbestyrelsen, dels ved 
at komme med ideer og forslag om ældres forhold, dels ved at rejse spørgsmål og komme med 
synspunkter inden for de områder, som kommunalbestyrelsen og ældrerådet i fællesskab har 
besluttet, at ældrerådet skal beskæftige sig med.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til ældrerådet, og fastsætter i samarbejde 
med ældrerådet regler for valgets afholdelse. 

Kommunalbestyrelsen og ældrerådet beslutter i samarbejde, hvor ofte (mindst hvert fjerde år), 
hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges i den enkelte kommune.

Udarbejdelse af information, om valget, der forudsættes at være neutral, kan ske i samarbejde med 
ældrerådet. 



Samarbejdsrelationer 

Danske Ældreråd har derfor ”sat lup på” forudsætninger for bl.a. 
samarbejde i sommeren 2019



Medlemsundersøgelse 2019 

• Formænd for de 98 ældreråd

• Undersøgelsen skulle afdække ældrerådenes 
arbejdsbetingelser – om samarbejde, indflydelse og 
relationer

• I alt 95 ud af 98 ældrerådsformænd har deltaget



Medlemsundersøgelse – Formål?
Hjælpe i Danske Ældreråds arbejde for at understøtte 
ældrerådene bedst muligt,

Nu ved vi mere om ”problem- og styrkeområder” i ældrerådene, i 
jeres samarbejdsrelationer m.v. og vi kan bedre etablere 
initiativer: 

• Udarbejde en håndbog i ældrerådsarbejde  

• Afdække temaet – og derfor tage ”samarbejde” op på temadage, 
så vi kan få dialogen og de gode eksempler på banen 

• I dialog med Velux Fonden om nyt kursustilbud til formænd (god 
mødeledelse, opbygning af en samarbejdskultur m.v.) 



Medlemsundersøgelse – Resultater 

Formandsskift

Ja 56

Nej 39

I alt 95

Var der formandsskifte efter sidste ældrerådsvalg?



Hvor mange år har du været formand for ældrerådet?

År som formand

0 - 3 år 61

3,5 - 6 år 21

6,5 - 9 år 4

9,5 - 12 år 5

12,5 - 15 år 3

15,5 - 18 år 1

95

0 - 3 år 3,5 - 6 år 6,5 - 9 år

9,5 - 12 år 12,5 - 15 år 15,5 - 18 år

19 her været formænd siden 
indtrådt i ældrerådet



Medlemmer udtrådt af ældrerådet i rådets 
indeværende valgperiode?

Udtrådte medlemmer

Ingen udtrådte 53

Én udtrådt 23

Flere udtrådte 19

95
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Samarbejde med kommunalbestyrelse 

Svar

Meget godt 39

Godt 43

Rimeligt 12

Dårligt 1

Meget dårligt 0

95

Hvordan er ældrerådets samarbejde med kommunalbestyrelsen?

Rimeligt godt! 
Den politiske tango



Samarbejde med kommunalbestyrelse 

Svar

I høj grad 53

I nogen grad 41

I mindre grad 0

Slet ikke 1

95

Bliver ældrerådet hørt i 
relevante sager?

Har ældrerådet indflydelse på 
politiske beslutninger på 
ældreområdet?

Svar

I høj grad 17

I nogen grad 71

I ringe grad 5

Slet ikke 2

95



Samarbejde med kommunalbestyrelse 

Svar

I høj grad 12

I nogen grad 65

I ringe grad 17

Slet ikke 1

95

Påvirkes politiske beslutninger 
som følge af ældrerådets 
høringssvar? 2+2=4 Ikke denne gang!



Samarbejde med kommunalbestyrelse 

Svar

Inddrage ældreråd tidligere i relevante sager 65

Inddrage ældrerådet i flere sager, der vedrører ældre 33

Lytte til ældrerådets forslag 22

Deltage i ældrerådets arrangementer 8

Stille de nødvendige ressourcer til rådighed 9

Kommunalbestyrelsen gør, hvad den kan for at udvikle samarbejdet 33

Hvad kan kommunalbestyrelsen gøre, som den ikke gør i dag, for at udvikle 
samarbejdet med ældrerådet? 



Samarbejde med kommunalbestyrelse 

Være mere skarp i indstillinger og høringssvar 

Selv tage initiativ til bredere samarbejde - bruge pressen

Være bedre forberedt – Forberede præcise svar og spørgsmål

Tage flere initiativer omkring relevante problemstillinger

Tage vare på og skønne på det gode samarbejde - og udvikle det. 

Udbygge det gode samspil med øvrige seniorforeninger, som middel til at tale med større 

vægt i f.t. kommunalpolitikerne. 

Mere insisterende på at blive inddraget tidligt i beslutningsprocesser 

- og vi skal optræde mere som én enhed.

Hvad kan ældrerådet gøre, som rådet ikke gør i dag, for at udvikle 
samarbejdet med kommunalpolitikere?



Samarbejde med forvaltning 
Spurgt om de samme ting 

og svar er ”næsten”, de samme

blot lidt mere positive!



Samarbejde med kommunens borgere og organisationer

Hvilke brugerorganisationer samarbejder ældrerådet med?
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Samarbejde med kommunens borgere og organisationer 
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Hvilke frivillige foreninger samarbejder ældrerådet med?



Hvordan arbejder ældrerådet med synlighed, og med 
samarbejde til gavn for borgerene?
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Forudsætning for det gode samarbejde 

Professionelt 
samarbejde

Saglighed

Personligt

engagement 
og indsats

Faglighed 



10:00 - 10:30 

Ældrerådets samarbejde med kommune, andre 
organisationer og borgere

Bent Aa Rasmussen
Formand Svendborg Ældreråd



10:45 - 11:25

”Der skal to til en tango” 

Kenneth Fredslund Petersen,
Formand for Socialudvalget,
Vejle kommune



11:25 - 12:00 

Gruppedrøftelse - 1

– Hvordan ser 
”samarbejdsrelationerne” ud 
for dit ældreråd? 

Gå i grupper og drøfte 3 spørgsmål



Gruppedebatten 1

 Hvad er de vigtigste pointer i relation til ”samarbejde”, som du har 

taget med dig fra dagens to første oplæg? 

 Hvad oplever du kan være hhv. fremmende eller begrænsende for 
samarbejde og det gode ældrerådsarbejde?

 Hvilke udfordringer ligger der i som ældreråd at skulle og ville 

opbygge et tillidsfuldt samarbejde med kommunen - og på samme 
tid være de ældres vagthund?



FROKOST
12:00 - 13:00



Danske Ældreråd – Mærkesag:
Vi vil sikre forebyggelse så ældre kan få et godt liv
Der skal gennemføres en evaluering af forebyggende hjemmebesøg. 

Der bør arbejdes med faldforebyggelse i alle kommuner - bør være 
obligatorisk for svækkede ældre i eget hjem og på plejehjem. 

Ældre med kronisk sygdom skal hjælpes til bedre at mestre deres sygdom.

Der skal gennemføres en national undersøgelse af kommunernes praksis og 
resultater i den rehabiliterende indsats. 

Det er vigtigt, at kommunerne afdækker aktivitetstilbud vedrørende 
sundhedsfremme og forebyggelse til ældre i lokalområderne og sikrer god 
information til ældre om mulighederne.



13:00 - 13:50 

Tidlig opsporing og forebyggelse i kommunen 

Kirsten Stabel,
Leder af Sundhed og Sygepleje,
Kolding Kommune



13:50 - 14:20 

Gruppedrøftelse – 2

Initiativer til tidlig opsporing 
og forebyggelse i din kommune?

Gå i grupper og drøfte 3 spørgsmål



Gruppedebatten 2

 Hvilke initiativer til tidlig opsporing og forebyggelse kender du til i 
din kommune?

 Oplever du, at din kommune vægter tidlig opsporing og 
forebyggelse tilstrækkeligt – er der noget, du kunne tænke dig 
mere fokus på?

 Hvilke initiativer til tidlig opsporing og forebyggelse for ældre bør 
være helt indlysende at få med som krav i et nyt sundhedsudspil 
fra Christiansborg?



KAFFE og KAGE
14:20 - 14:35



14:35 - 15:25 

I Sikre Hænder – Tidlig opsporing og 
forebyggelse der virker? 

Bodil Andersen, 
Chefkonsulent, 
Dansk selskab for patientsikkerhed



AFSLUTNING
15:25 - 15:30


