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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med informationer og nyheder 

tilpasset dig og dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Ny EU lov for nethandel gennem Bookingsystemet 
  

14. september trådte en ny EU-lov i kraft om 2-step-verifikation ved online 

betaling.  

 

Det betyder, at ved transaktioner over 450,- kr. får betaleren tilsendt en 

kode på SMS, som de skal indtaste i betalingsvinduet. Kan man ikke 

modtage SMS, kan man benytte sit Nem-ID. Det gælder for betaling med 

betalingskort, men ikke for MobilePay. 

 

Der vil ikke være nogen ekstra omkostning for hverken sekretariatet eller de 

lokalafdelinger, som har betalingsløsning til deres bookingsystem.  

 

Der er en 18 måneders implementeringsperiode, hvilket vil sige, at 

Finanstilsynet ikke uddeler bøder eller påbud i den periode. Men loven er 

gældende, og vi har derfor valgt at implementere 2-step-verifikation fra 14. 

september 2019 

 
 
Læs mere her 

 

    

 

https://blog.dibs.dk/sca-og-psd2-s%C3%A5dan-fungerer-de-nye-eu-krav-til-online-kortbetalinger


Vi inviterer til spisning – og bekæmper ensomhed 
  

Igen i år afholder Ældre Sagen spisearrangementer i uge 45 – og denne gang 

inviterer vi vores mange besøgsvenner og besøgsværter med. 

 

Mange ældre mennesker sidder alene. Det kan være fordi de ikke længere er 

så mobile som før – de har måske mistet deres ægtefælle og venner – de bor 

på plejehjem og får sjældent besøg – og den lange dag mangler kontakt, 

samtale og nogen at dele oplevelser med. 

 

Måske er det en besøgsven, der er brug for. 

I Ældre Sagen kæmper vi dagligt for at bryde tabuet og komme ensomheden 

til livs. Det kan nemlig være rigtig svært at tale om. Heldigvis kan ensomhed 

forebygges og bekæmpes – men det kræver en fælles indsats. 

 

I uge 45 arrangerer vi fælles spisearrangementer over hele landet, og står 

sammen med 83 andre organisationer, kommuner og virksomheder i 

Folkebevægelsen mod Ensomhed.  

 
 
Se forslag til en lokal pressemeddelelse 

 

    

 

Debat: Tillidskrisen afslører huller i fundamentet 
  

Regeringens forslag til finanslov var skuffende for de svageste ældre i 

Danmark. 

Der er sat godt 2 mia. kr. af til øget velfærd, og de skal dække alle de ønsker, 

som regeringens støttepartier har, bl.a. også børn og klima. 

 

Ingen skal være i tvivl om, at Ældre Sagen vil bruge al sin politiske 

indflydelse på at fremme de forslag, vi mener, bør prioriteres på 

ældreområdet. 

Vi holder møder med både ministre og ordførere fra partierne. Samtidig skal 

https://www.aeldresagen.dk/-/media/Frivilligportal/Aktuelt-nyheder/Filer/Uge%2045%20-%20pressemeddelelse%20-%202019


vi sikre mediernes bevågenhed over for, at samtidig med at regeringen 

forhandler finanslov, så er kommunerne i fuld gang med at planlægge nye 

besparelser. 

 

Ældre Sagens debatindlæg fra vicedirektør Michael Teit Nielsen er i dag 

sendt til redaktionerne på lokale medier over hele landet.  

 
 
Læs hele debatindlægget 

 

    

 

Netcompany vinder udbud om Digital Post 
  

Som borgere vil vi i 2021 opleve, at vi skal bruge en anden app eller 

hjemmeside til at læse posten fra det offentlige. Leverandøren er valgt, 

kontrakten er underskrevet og udviklingsforløbet begynder. 

 

Digitaliseringsstyrelsen ønsker, at alle borgere og virksomheder vil blive 

guidet trygt og sikkert gennem overgangen til en ny løsning, så alle kommer 

godt i gang med den nye digitale postkasse. 

 

Ældre Sagen er i dialog med Digitaliseringsstyrelsen om, at den nye løsning 

skal være så brugervenlig som muligt, og at Borgerservice rundt om i 

kommunerne bliver rustet til at klæde borgerne på til at anvende den nye 

løsning. Ældre Sagen har også ønsket, at det offentlige parallelt udarbejder 

en undervisningspakke med materialer, som vores it-frivillige kan bruge, 

hvis/når ældre søger hjælp i lokalafdelingerne. 

 

Der er endnu et par år til, at den nye løsning for offentlig Digital Post 

kommer. 

Vi følger processen og orienterer løbende.  
 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/-/media/Frivilligportal/Aktuelt-nyheder/Filer/Debatindlg%20Michael%20Teit%20om%20New%20Deal%20og%20finanslov%20max%202500%20anslag


Nu har du muligheden for at komme til orde 
  

For at høre borgernes mening om de idéer og konkrete løsninger, som 

Digitaliseringsstyrelsen arbejder med, har de oprettet et brugerpanel. Som 

medlem af brugerpanelet får du mulighed for at dele dine erfaringer og 

komme med input. 

 

Du kan eksempelvis bidrage med input til den kommende kørekort-app eller 

forbedringer af Digital Post og NemID. Men det kan også være i forhold til 

offentlige hjemmesider som borger.dk eller sikkerdigital.dk 

 

Digitaliseringsstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at de løbende vil 

udvikle, tilpasse og skrotte idéer, indhold, systemer og løsninger på basis af 

tilbagemeldingerne fra panelet.  

 
 
Læs mere om brugerpanelet og tilmeld dig her! 

 

    

 

Book et inspirationsbesøg 
  

Efteråret er over os og måske planlægningen af næste sæson. 

 

IT udvikler sig hele tiden. Det er svært at møde en, der ikke har behov for 

flere it-kompetencer.  

Ifølge Danmarks Statistik har stadig mange ældre (af de der ikke har 

fravalgt eller midlertidigt fravalgt det) haft behov for hjælp, sidst de 

benyttede digital selvbetjening. 

 

Foruden ikke mindst alt det dejlige, som man kan bruge it – og teknologi til 

– hvis man kan følge med. 

 

• Er der udfordringer lokalt? 

• Hvad er behovet? 

https://digst.dk/digital-service/brugeroplevelse/brugerpanel/


• Hvad er nyt? 

• Hvad er muligt? 

• Hvordan får vi fortalt, at der er hjælp at hente hos den lokale Ældre Sagen 

afdeling? 

 

Udnyt muligheden og få it-konsulent Jesper Holst på inspirationsbesøg 

lokalt. 

Kontakt Jesper på tlf. 30 45 49 54 eller e-mail: jho@aeldresagen.dk og aftal 

nærmere. 

 

[Sendt til alle IT-aktivitetsledere] 

 
 
Læs mere om muligheden for et inspirationsbesøg 

 

    

 

Landsbestyrelsen Informerer – fra mødet 24.09.2019 
  

Så er der igen nyt fra landsbestyrelsen. Denne gang bl.a. om 

 

• Nyt ad hoc udvalg om seniorbofællesskaber 

• Møder med ministre og kommuner 

• Seniorførtidspension og præmie til seniorer, som vælger at blive på 

arbejdsmarkedet 

• Sygehusudvalg bliver til Regionale Sundhedsudvalg 

 

og meget mere!  

 
 
Gå til landsbestyrelsens side på Frivilligportalen 

 

    

 

Udmeldelse af Ældre Sagen 
  

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/it-og-teknologi/redskaber-og-inspiration-til-undervisning-og-it-hjaelp/dialogvaerktoej_til_it-aktiviteter
https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Organisationsarbejde/Organisation/Landsbestyrelsen


I Medlemsservice modtager vi løbende henvendelser fra medlemmer, der 

har henvendt sig til deres lokalafdeling for at melde sig ud. I nogle tilfælde 

får de beskeden, at ”de bare kan lade være med at betale”. 

 

Det medfører desværre, at vi får en del opkald fra nogle meget utilfredse 

personer, der ikke kan forstå, vi fortsætter med at sende 

betalingspåmindelser, bladpakker m.m. til dem. 

 

Det giver også en del unødvendig administration og udgifter til trykning, 

pakning og porto, og det vil derfor være en stor hjælp, hvis I enten tager 

imod udmeldelsen og sender den til os i Medlemsservice, eller henviser 

medlemmet til at ringe eller skrive til Medlemsservice. 

Der er også en formular på hjemmesiden, hvor man kan udmelde sig. 

 

På forhånd tak for hjælpen!  
 

    

 

Sygehusudvalg bliver til Sundhedsudvalg 
  

Beslutning om at ændre sygehusudvalg til sundhedsudvalg 

 

Det er blevet foreslået, at udtrykket ”Sygehusudvalg” ændres til ”Regionalt 

sundhedsudvalg”. 

Det er mere dækkende, da det ikke alene relaterer til sygehusvæsenet, men 

også til kommuner.  

 

Landsbestyrelsen har tilsluttet sig dette på mødet i september, og 

medarbejdere i sekretariatet er begyndt at rette de relevante tekster på 

Frivilligportalen. 
 

    

 


