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29. oktober 2020 • DVN/AW 

Kære Magnus Heunicke, Astrid Krag og Joy Mogensen 

 

Under Coronakrisen skal der hele tiden ske afvejninger mellem på den ene side 

restriktioner og aflysninger, herunder af arrangementer af social karakter, og på den anden 

side hensynet til befolkningens sociale og mentale sundhed. I forbindelse med denne 

afvejning har vi nogle ønsker til jer. Vi er i Ældre Sagen nemlig stærkt bekymrede for 

udviklingen i mange ældres mentale og fysiske helbred som følge af Coronakrisen.  

 

Konkret ønsker vi følgende: 

 

• Kravet om, at alle sociale aktiviteter skal aflyses, som fremgår af både 
Kulturministeriets og Sundheds-og Ældreministeriets vejledninger, ændres til, at 
sociale aktiviteter skal følge de gældende forsamlingsforbud og de kendte regler om 
forebyggelse af smittespredning, herunder afstand, hygiejne, m2 i lokalerne etc.  

• De afsatte midler til aktiviteter i sommerpakken forlænges ind i 2021, således at de 
kan bruges til gavn og glæde for ældre, så snart smittetallet falder. 

• Ældre inkluderes i regeringens initiativer for at modvirke ensomhed.     
 

Vores ønsker er uddybet nedenfor. 

 

Mental og fysisk sundhed blandt ældre under Coronakrisen 

Undersøgelser på Københavns Universitet i foråret viste, at antallet af svært ensomme 

ældre blev fordoblet under den indledende nedlukning og dermed nåede op over 100.000 

personer. En helt ny analyse fra den svenske sundhedsstyrelse viser, at nedlukningen har 

ramt personer over 70 år hårdt, og styrelsen konkluderer, at konsekvenserne risikerer at 

forværres, jo længere tid restriktionerne gælder. Ensomhed og mental mistrivsel fortsætter 

med at vokse blandt ældre selv under den genåbning af samfundene, som har fundet sted 

hen over sommeren, bl.a. fordi en del ældre i vid udstrækning selvisolerer sig for at undgå 

smitte med COVID-19.  
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Vi ved fra forskning, at længere tids isolering og fravær af social kontakt øger risikoen for 

mistrivsel, depression, angst, søvnbesvær, misbrug og selvmord. Også det fysiske helbred 

og funktionsevne lider skade grundet større fysisk inaktivitet og flere timer indendørs.  

 

I forbindelse med vedtagelsen af sommerpakken udtalte sundheds- og ældreministeren, at 

svækkede ældre havde betalt en høj pris under nedlukningen, og at også de mere friske 

ældre havde oplevet begrænsninger og savn. Simpelthen fordi ”socialt samvær er helt 

essentielt for livskvaliteten”. Ældre Sagen kunne ikke være mere enige. 

 

Derfor synes vi, det er meget uhensigtsmæssigt, at myndighederne nu anbefaler aflysning af 

alle arrangementer, ”der primært har et socialt formål”, altså arrangementer der netop er 

essentielle for ældres livskvalitet. Det betyder konkret, at Ældre Sagens lokalafdelinger 

netop nu er i gang med at aflyse 189 arrangementer hidrørende fra sommerpakken og mere 

end 120 fællesspisninger i forbindelse med Danmark Spiser Sammen i uge 45. Tilsvarende 

aflysninger vil ramme alle steder i ældres foreningsliv. Selvfølgelig skal vi også på 

ældreområdet følge det nye forsamlingsforbud på max 10 personer, men mange af 

ovenstående arrangementer kunne sagtens deles op i mindre grupper over flere dage, så 

alle de tilmeldte havde haft muligheden for at opleve det essentielle, sociale samvær. Nu må 

de alle blive hjemme, og det er mange naturligvis meget skuffede og kede af.  

 

Opfordring til ændring af retningslinjerne for sociale arrangementer 

Ældre Sagen opfordrer derfor regeringen til at justere retningslinjerne, så arrangementer 

med et primært socialt formål ikke som udgangspunkt anbefales aflyst, men kan 

gennemføres på linje med alle andre aktiviteter under iagttagelse af forsamlingsforbud, 

hygiejneregler mv. Ellers bliver prisen meget høj for mange ældre, som fortsat isoleres. Vi 

er sikre på, at vi har en fælles interesse i denne mere afbalancerede afvejning af 

restriktioner contra hensynet til den mentale sundhed. 

 

Vi opfordrer også til, at midler til aktiviteter i sommerpakken forlænges ind i 2021, således 

at de kan bruges til gavn og glæde for ældre, så snart smittetallet falder. 

 

Opfordring til at inkludere ældre i regeringens initiativer for at modvirke 

ensomhed 

Ikke mindst fordi mange ældre således rammes særligt hårdt af de nye restriktioner, er vi 

også ærgerlige over, at regeringens helt nye initiativer til bekæmpelse af ensomhed 

udelukkende omfatter socialområdet. Der blev i foråret nedsat tre partnerskaber på 

socialområdet og ét på ældreområdet – alle med det formål at forbygge og bekæmpe 

ensomhed blandt særligt udsatte og svækkede borgere. Ældre Sagen har faciliteret 

ældrepartnerskabet sammen med FOA og blandt andet taget initiativ til sammen med de 

tre partnerskaber på socialområdet at lave fem fælles anbefalinger til arbejdet med at 

bekæmpe ensomhed. Vi vil hermed gøre op med silotænkningen på ensomhedsområdet, for 

ensomhed rammer på tværs af alders- og risikogrupper. Disse anbefalinger blev fremsendt 

til social- og indenrigsministeren og til sundheds- og ældreministeren samt til relevante 

ordførere i begyndelsen af oktober. Derfor bør ældreområdet naturligvis også være 
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omfattet, når regeringen nu inviterer til forhandlinger om anvendelsen af 50 mio. kr. til 

bekæmpelse af ensomhed blandt udsatte i lyset af de nye restriktioner.  

 

Ældre Sagen opfordrer derfor til, at også ældreområdet hurtigst muligt inddrages i disse 

forhandlinger. I modsat fald kommer mange ældre til at betale en urimelig høj pris for 

nedlukningen, og samfundet risikerer på et tidspunkt at komme til at stå med en betydelig 

ekstra udgift, når resultaterne af isolationen viser sig ved flere ældre med nedsat 

funktionsevne og ringere mental sundhed. 

 

Vi håber meget, at I vil se positivt på ovenstående ønsker og deltager selvfølgelig gerne i 

drøftelser af, hvordan de kan føres ud i livet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 

 


