Argumenter, folkelig opbakning og
dokumentation giver resultater
Vi har siden Ældre Sagen blev stiftet for nu 30 år siden, arbejdet for at alle kan leve et godt og langt liv. Det betyder også, at en
stor del af vores indsats er at være i dialog med politikere og embedsmænd – uanset partifarve. Med vedholdenhed, argumenter
bakket op med en grundig dokumentation og ikke mindst den store legitimitet, som vores medlemstal bidrager med, har vi også
sat vores spor i dansk politik. Her et lille udsnit fra de seneste 10 år.
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Tilbud om gratis influenzavaccine for 65 + årige gjort permanent
Forbedring af tilsyn med forbrug af antipsykotisk medicin på plejehjem
Afsat 100 mio. kr. i 2 år til initiativer der sigter mod at gøre det mere attraktivt at arbejde på plejeområdet
Ældrecheckens maksimale beløb forhøjet til 7.600 kr. I 2006 modtog 219.000 folkepensionister hel eller delvis ældrecheck

Principiel afgørelse i Arbejdsmarkedets ankenævn: Efterlønsmodtagere sikres ret til optjente feriepenge uden modregning i efterløn – et tab der ellers ville have været i størrelsesordenen 600 mio. kr.
Indført bundfradrag på 30.000 kr. for indkomst, før der modregnes i folkepension, hvorved det bedre kan betale sig for folkepensionister af arbejde
Kvalitetsreformen vedtaget, hvorved der afsættes 438 mio. kr. til bedre sammenhæng for kronikere samt kvalitetsarbejde på
sundhedsområdet fra 2008-2011
3 mia. kr. til ny velfærdsteknologi til brug i bl.a. ældreplejen
Indførsel af faste kontaktpersoner på sygehuse og i hjemmeplejen gældende fra 2009

Nyt patientklagesystem fra 2010 med én fælles indgang for klager på sundhedsområdet med en Patientombudsmandsinstitution
Prisloft for mad på plejehjem og i plejeboliger på 3.000 kr. om måneden
Udvidelse af patientsikkerhedsordning til også at gælde (fra 2009) for den primære sundhedsektor, dvs. kommuner, apoteker
og praktiserende læger

Prisloft for udbragt mad til svækkede, hjemmeboende ældre på 45 kr. pr. måltid
Forhøjelse af pensionstillægget i folkepensionen på 2.000 kr. pr. måned.
Sænkning af bundskat på 1,5 procentpoint til gavn for bl.a. folkepensionister
Hævelse af aldersgrænsen for sidste udbetaling af kapitalpension fra 70 til 75 år
Ældrecheckens maksimale beløb hævet til 10.300 kr.

Afværget en 2-årig fastfrysning af folkepension og efterløn
Formuegrænsen for modtagelse af ældrecheck forhøjet med 10.000 kr., så omkring 13.000 flere personer vil modtage checken. Det maksimale beløb i ældrechecken hæves til 10.700 kr. pr. år.
Forlængelse af udbetalingsperioden for ratepension under udbetaling
Bidrag til national handlingsplan for demensindsatsen og efterfølgende deltagelse i følgegruppe under Socialstyrelsen til opfølgning på indsatsen

National handlingsplan for ældre medicinske patienter, hvor der afsættes 200 mio. kr. i perioden 2012-2015 til reducering af
antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og styrkelse af sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet. Primære indsatser er opfølgende hjemmebesøg hos udskrevne ældre patienter og fælles kommunal regionale forløbskoordinator
funktioner
Loft for egenbetaling i forbindelse med behandling af sjældne tandsygdomme
Igangsat forsøg med fasttilknyttede plejehjemslæger i syv kommuner
Nedsættelse af Ældrekommission om plejehjem med Ældre Sagens direktør først som alm. medlem, siden formand

Afværget skattereform med aldersdiskrimination: topskat skulle sænkes for ikke-pensionister, men ikke for pensionister
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Folkepensionens pensionstillæg forhøjes ekstraordinært med 750 kr. pr. år i løbet af 2015-16
Ældrecheckens maksimale beløb hævet med 4.700 kr. pr. måned til 15.900 kr. (i 2013)
Nedsættelse af Hjemmehjælps-kommission, hvor Ældre Sagens direktør deltog, og flere af Ældre Sagens synspunkter vandt
genklang
Lovforslaget om obligatorisk Digital Post, der indføres fra november 2014, ændres, så finansministeren ”skal” og ikke blot
”kan” fastsætte regler for, at man som borger kan fritages for pligten til at modtage digital post fra det offentlige
Statsforvaltningen stadfæster, at ældre, der af kommunen har fået bevilget hjælp til indkøb, også får dækket leveringsomkostninger ved køb af varer på internettet

Bevilling af en ekstra, årlig milliard til kommunernes ældrepleje – ”Ældremilliarden” øremærket i 2014-2015, siden del af
bloktilskud
Medhold fra Forbrugerombudsmanden i sag om forsvundet mindsteudbetalingsgaranti i Sampension

Forhøjelse af folkepensionisters bundfradrag for arbejdsindkomst fra 30.000 til 60.000 kr. årligt
Efter en positiv evaluering af en forsøgsordning træffes politisk principbeslutning om at indføre fast tilknyttede læger til plejehjem, sådan som Ældre Sagen længe havde argumenteret for
Afsat 725 mio. kr. i årene 2015-18 til en styrket indsats for ældre medicinske patienter, herunder indsats mod overbelægning
på landets sygehuse
Ny lovgivning fra 1. januar 2015: Alle hjemme-hjælps---modtagere skal tilbydes rehabilitering, hvis det skønnes, at det kan forbedre funktionsevnen. Afbrydes forløbet, er kommunen forpligtet til på ny at vurdere behovet for hjemmehjælp uanset årsagen til
afbrydelsen, et vedholdende ønske fra Ældre Sagen
97 mio. kr. fra satspuljen til nedbringelse af ventetiden på genoptræning i kommunerne
11 mio. kr. fra satspuljen over tre år til at forbedre måltider for ældre i hjemmeplejen og på plejehjem
Ny lovgivning pr. 1. januar 2016, der betyder, at det i individuelle ansættelseskontrakter samt i nye overenskomster ikke er
lovligt at have bestemmelse om automatisk fratrædelse, når man fylder 70 år
Præcisering af pensionisters vilkår for at optage afdragsfrie lån
Demensalliancen medstiftes af Ældre Sagen
Ældre Sagen tager initiativ til grundlæggelse af Folkebevægelsen mod Ensomhed

Genåbning af forhandling om finanslov for 2016, hvorved forringelse af boligydelsen til pensionister med lav indkomst og
høj husleje, fx på plejehjem, blev afværget
Danmark får for første gang en (sundheds-) og ældreminister
Aldersgrænsen for krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekort hævet fra 70 til 75 år
75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. fremover til klippekortsordning for svageste hjemmehjælps-modtagere
100 mio. kr. afsat til faste læger på plejehjem fra 2016-2018
29 mio. kr. afsat til opfølgende hjemmebesøg fra 2016-2019
82 mio. kr. afsat til projekter, der skaber styrket sammenhæng for de svageste patienter fra 2016-2019
90 mio. kr. omprioriteret og afsat til at nedbringe ventetid på genoptræning fra 2016-2019



Ny national handlingsplan for ældre, medicinske patienter med fokus på sammenhæng, patient- og pårørendeinddragelse,
værdighed og patientsikkerhed, hvortil der afsættes 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019, hvorefter der varigt er afsat 300 mio.
kr. årligt. Indeholdt i handlingsplanen er akutpakke med 415 mio. kr. til bedring af medicinske afdelinger og bekæmpelse af
overbelægning på landets sygehuse
Årlig værdighedsmilliard til og med 2019 til at sikre mere værdig ældrepleje. Herefter udbetales midlerne sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet
Kommuner forpligtet ved lov til at udarbejde en værdighedspolitik
Ny national demenshandlingsplan fremlagt. Ældre Sagen har sammen med Demensalliancen stærk medvirket til, at demens
stod prioriteret i regeringsprogrammet efter valget 2015 samt desuden deltaget aktivt i følge- og arbejdsgruppe og bidraget
med viden om demensindretning af boliger samt pårørendepolitik
Af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 fremgår det, at pårørendes muligheder for at hjælpe digitalt skal understøttes
Forslag om besparelse på boligydelse i 2017 og de følgende år fjernes fra finansloven
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Banks gebyr på 50 kr. overfor ikke-digitale kunders opkald til banken angående saldooplysninger afværges
De midlertidige fritagelser for Digital Post afskaffes og gøres tidsubegrænsede
Regeringen opgiver at forhøje pensionsalderen i 2025. Forhøjelsen af pensionsalderen følger dermed velfærdsaftalen fra 2006






















Folketinget indfører ens gyldighed på kørekort uanset alder og afskaffer kravet om, at personer over 75 år skal have lægeattest
ved fornyelse af kørekort
Ny lov løser problemet for de folkepensionister, der har fået modregnet deres folkepension på grund af tilbagebetalt efterlønsog fleksydelsesbidrag
Ankestyrelsen slår fast, at der skal være lige ret til hjemmehjælp, uanset hvor i landet man bor (Fejø-sagen)
Afværget skærpede regler for nedsparingslån, som ville have forhindret en del pensionister i at nedspare i boligen
Skærpede regler for private plejefirmaer (bl.a. krav om beredskabsplaner og bankgarantier) for at undgå konkurser
Regeringen har tilkendegivet, at den på den kommende finanslov vil bevilge 60 mio. kr. årligt til kommunernes støtte til pårørende
Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje: 60,2 mio. kr. (2018-2021)
Styrket tilsyn på ældreområdet: 60 mio. kr. (2018-2021)
Pulje til mere hjemlighed på plejehjem: 19,7 mio. kr. (2021)
Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre: 34 mio. kr. (2018-2020)
Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse: 28,8 mio. kr. (20182021)
National udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende: 15,8 mio. kr. (2018-2021)
Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab: 13,5 mio. kr.
(2018-2021)
Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose: 44,7 mio. kr. (2018-2021
Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse: 1,9 mio. kr. (2018)
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Folkepensionisters økonomi
 Samlet er folkepensionisternes økonomi blevet forbedret med ca. 3,0 mia. kr. før skat og ca. 1,7 mia. kr. efter skat som følge
af Finansloven for 2019. Det svarer til ca. 1.500 kr. i gennemsnit pr. folkepensionist efter skat i 2019.
 I 2019 og fremover reguleres folkepensionen i samme takt som den generelle lønudvikling (uden fradrag på 0,3 % til
satspuljen). I løbet af 10 år vil det give en gevinst på ca. 6.000 kr. pr. år før skat for en enlig folkepensionist med fuld
folkepension.
 Der indføres en kompensation til pensionister, som er ramt af meget høj modregning i pensionsydelserne
(samspilsproblemet). Kompensationen gives som en forhøjelse i bundfradraget for modregning på 15.000 kr.
 Man forhøjer grænsen for, hvornår arbejdsindkomst indgår i beregningen af folkepensionen. Grænsen hæves fra 60.000 kr. til
100.000 kr. om året, og dermed får man økonomisk mere ud af at arbejde som folkepensionist.
 Der indføres en seniorpræmie på 30.000 skattefri kroner til de seniorer, der fortsætter med at arbejde i det første år efter, at de
har nået folkepensionsalderen.
 Der påbegyndes en pensionsopsparing til folk på overførselsindkomst som et første og vigtigt skridt i forhold til at løse
problemet med, at der fortsat er en del, der ikke har nogen pensionsopsparing (restgruppen).
 Beskæftigelsesministeren har slået fast, at feriepenge, der udbetales i forbindelse med fratræden ved overgang til pension,
ikke skal modregnes i folkepensionen, selvom arbejdsgiveren udbetaler feriepengene for sent, dvs. efter den ansatte er
overgået til folkepension. Udbetaling Danmark har herefter ændret praksis i overensstemmelse med dette.
Sundhedsområdet
 Der er afsat midler til sundhedsreformen for en styrket sammenhæng i sundhedsvæsnet på i alt ca. 536 mio. kr. i årene 20192022.
 Stop for egenbetaling for kost og vask på kommunale akutpladser efter sundhedsloven.
Ældrepleje
 Fra 2019-2022 iværksættes en række initiativer for at løse rekrutteringsudfordringerne på sundheds og ældreområdet.
 Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i
ældreplejen.
 Der er i 2019-2022 afsat ca. 180 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen og Nationalt Videnscenter på ældreområdet, der skal
udarbejde en handlingsplan for ”Det gode ældreliv”.
Ensomhed, mental sundhed og sorg
 Der afsættes 400 mio. kr. i perioden 2019-2022 til kommunerne til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og
selvmord blandt ældre. Kommunerne skal indskrive i værdighedspolitikken, hvordan de vil bekæmpe ensomhed mv. blandt
ældre.
 Der er afsat en pulje på 36 mio. kr. i 2019 til at bekæmpe ensomhed og mistrivsel med særligt fokus på ældre mænd. Puljen
kan søges af private aktører, civilsamfundet og kommuner.
 Der er afsat en pulje på 21,1 mio. kr. i 2019-2021 til fællesskabsklippekort, der skal give hjemmehjælpsmodtagere mulighed
for civilsamfundsdeltagelse.
 Der er afsat 5,2 mio. kr. i fra 2019-2022 til gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner.
 Der er afsat 1 mio. kr. til en undersøgelse i 2019 om mulighederne for nærvær med nærtstående til døende.

Demens
 Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, som Ældre Sagen er medlem af, modtager i perioden 2019-2022 12,2 mio.
kr. til ”Bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum”.
 Der er afsat 7 mio. kr. i perioden fra 2019-2022 til frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens.
 Der er kommet 30 demensvenlige kommuner i Demensalliancens Nationale Demensrum i regi af Demens Alliancen, som
Ældre Sagen er medlem af.
 Sundhedsstyrelsen har udgivet ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens”.
 Der afsættes 15 mio. kr. årligt i perioden fra 2019-2022 til en sammenhængende indsats for at reducere udadreagerende
adfærd overfor personalet i ældreplejen, herunder at tydeliggøre servicelovens regler om magtanvendelse.

