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Ældre Sagens forslag til ny ældreminister - ”Krav til Krag” 

Kære Astrid Krag 
 
Tillykke med din nylige udnævnelse til ældreminister. Vi ser i Ældre Sagen frem til en tæt 
dialog og udveksling af ideer til gavn for landets ældre mennesker. 
 
Forud for vores kommende møde sender vi dig her vores vigtigste bud for at sikre ældre 
mennesker en værdig ældrepleje. Overblikket dækker flere vigtige emner med tilhørende 
uddybende bilagsmateriale, og jeg håber, det vil vække din interesse som inspiration til 
dine politiske visioner for et godt liv som ældre. Vores budskaber går på: 

• En robust dansk økonomi giver et godt fundament for en værdig ældrepleje 

• Genopretning af ældreplejen – værdig ældrepleje 

• Ensomhed skal bekæmpes – også blandt ældre 

• Plan for genåbning af plejehjem – besøg til glæde for ældre og pårørende 

• Sammenhæng i ældrepleje og sundhedstilbud til ældre med flere sygdomme 

• Behov for løsning af udfordringer vedr. sociale ydelser til pensionister 

• Ældreorganisationer omfattes i model for finansiering af civilsamfundet 
 
En robust og holdbar økonomi, der sikrer et godt fundament for en værdig 
ældrepleje 
Til trods for, at ekstra udgifter til at håndtere Coronakrisen har medført, at der aktuelt er 
underskud på de offentlige finanser, er dansk økonomi heldigvis stadigvæk grundlæggende 
robust og overholdbar på lang sigt. En væsentlig årsag til dette er, at pensionsalderen stiger. 
Den betyder, at flere seniorer vil være aktive på arbejdsmarkedet og dermed bidrager til 
økonomien. 
 
Med en robust dansk økonomi er vi godt rustet til den stigende efterspørgsel på 
ældreområdet, der naturligt vil følge med det stigende antal ældre de kommende år. De 
økonomiske forudsætninger for en værdig ældrepleje, trods den demografiske udvikling, er 
med andre ord til stede. Jeg har vedlagt plancher, der bl.a. beskriver demografisk udvikling 
og udfordringer på såvel ældrepleje- som sundhedsområdet 
 
Genopretning af ældreplejen – værdig ældrepleje 
Over 73.000 svækkede ældre får ikke hjælp, selvom de ikke kan klare sig selv i hverdagen. 
Og hver tredje hjemmehjælpsmodtager oplever ikke at få tilstrækkelig hjælp. Samtidig 
afslørede TV2-dokumentaren om omsorgssvigt på plejehjem en skræmmende forråelse i 
hjælpen til de svageste ældre. Behovet for en genopretning af ældreplejen er tydelig! 
Ældre Sagen hilser på den baggrund regeringens intentioner om en ny velfærdslov 
velkommen. Vi skal have stoppet den nedadgående spiral i hjælpen til svækkede ældre. Det 
er dog langt fra nok. En genopretning af ældreplejen, så alle kan få en værdig og 
tilstrækkelig pleje og omsorg, kræver både flere ressourcer og grundlæggende forandringer 
i såvel tildeling som udførsel af hjælpen. 
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På ældretopmødet i 2020 drøftede eksperter, pårørende, kommunale ledere og 
medarbejdere forbedring af ældreplejen. Tre hovedkonklusioner fra topmødet er, at 
hjælpen til ældre mennesker skal:  

• tildeles og udføres med den svækkede ældres behov i centrum. 

• tilrettelægges og udføres i et tæt samspil mellem hjælperen og 
plejehjemsbeboeren/hjemmehjælpsmodtageren (og nogle gange også i et 
samarbejde med pårørende og andre).  

• organiseres, så der kommer færre forskellige hjælpere i den enkeltes hjem for at 
styrke relationerne i hverdagen. 

 
Vi opfordrer til, at genopretningen af ældreplejen bygger videre på disse principper og ser 
frem til din deltagelse i dette fortsatte politiske arbejde og samarbejdet om et nyt 
ældretopmøde senere på året. 
 
Plan for genåbning af plejehjem – besøg til glæde for ældre og pårørende 
Beboere på plejehjem har siden den første nedlukning tilbage i marts 2020 været underlagt 
de strammeste restriktioner, hvad angår besøg af og samvær med deres kære. Og nu – knap 
et år senere – er dette stadig tilfældet. De stramme restriktioner har haft store 
menneskelige omkostninger i form af sorg, savn, ensomhed og forværret både fysisk og 
psykisk helbred. Konkrete eksempler er dokumenteret i vores bilag med nyhedsbrev ”Nyt 
fra de klemte og glemte”. 
 
I Ældre Sagen har vi løbende understreget den manglende proportionalitet og det 
uhensigtsmæssige i det meget ensidige fokus på smitterisiko - og appelleret til, at der ved 
fastsættelse af besøgsrestriktioner kom en bedre balance mellem på den ene side hensynet 
til smitterisiko - og på den anden side hensynet til livskvalitet og selvbestemmelse. Men 
selvom restriktionerne løbende er blevet reguleret, mener vi stadig, at den gældende 
bekendtgørelse udgør en urimelig forskelsbehandling af beboere på plejehjem 
sammenholdt med den øvrige befolkning. En forskelsbehandling vi har haft svært ved at 
forstå, da vi endnu ikke – trods vi har efterspurgt det - har set nogen dokumentation for, at 
netop de pårørende udgjorde en særlig stor smitterisiko. 
 
Nu står vi i en ny situation, hvor majoriteten af beboere på plejehjem forventes at være 
færdigvaccinerede inden for få uger. Og derfor mener vi, at det nu – om muligt - er endnu 
mere på tide, at der fremlægges en konkret plan for, hvornår og hvordan landets plejehjem 
forventes genåbnet. De ældre og deres pårørende har allerede ventet uhyggeligt længe. Og 
for mange er tiden desværre rindet ud, mens de ventede. Men der bor stadig mere end 
40.000 ældre på plejehjem. De og deres pårørende fortjener en afklaring af, hvornår livet 
igen kan få lov at komme ind på plejehjemmene.  
 
I Ældre Sagen bakker vi naturligvis op om, at dette skal ske på sundhedsmæssigt forsvarlig 
vis, hvorfor skærpet hygiejne, systematisk testning af både personale og pårørende, 
zoneopdeling af plejehjemmene mm. fortsat skal have høj prioritet. Men med disse 
forholdsregler på plads, ser vi ingen rimelig begrundelse for, at en genåbning ikke kan finde 
sted i meget nær fremtid. 
 
Ensomhed skal bekæmpes – også blandt ældre 
Vi ved, at du længe har vist interesse for ensomhedsproblemet i befolkningen, og der er 
allerede mange gode initiativer i gang. Ikke desto mindre ser vi behov for ændret politisk 
fokus på ensomhed – også blandt ældre mennesker og både under og efter 
Coronanedlukningen, der har fordoblet antallet af borgere, som oplever ensomhed.  
 
Ensomhed er et alvorligt folkesundhedsproblem med store følger for både den enkelte og 
for samfundsøkonomien. Ensomhed rammer langt udover gruppen af socialt udsatte og på 
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tværs af alders- og risikogrupper. 380.000 voksne oplevede allerede før Corona svær 
ensomhed, og dette tal var i stigning, også blandt ældre. 
 
Vi finder det derfor vigtigt, at indsatsen mod ensomhed intensiveres og udvides. Indsatsen 
bør bygges på principper om, at ensomhed skal bekæmpes i fællesskab mellem 
civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet, på tværs af alders- og risikogrupper og på 
grundlag af dokumenteret viden om, hvad der virker.  
 
Vi opfordrer i vedlagte politikpapir til syv konkrete initiativer for at bekæmpe ensomhed, 
hvor det første og helt centrale er udarbejdelse af en national ensomhedsstrategi, som på 
tværs af ressorter ændrer på de strukturelle årsager til ensomhed. Hvis vi skal knække 
ensomhedskurven, er vi nødt til også at indtænke og koordinere med en lang række 
politikområder udover social-og ældreministeriets ressort som fx bolig, transport, 
undervisning, sundhed, beskæftigelse og integration. Det skal en national 
ensomhedsstrategi beskrive og operationalisere.  
 
Sammenhæng i ældrepleje og sundhedstilbud til ældre med flere sygdomme 
Ældre mennesker med flere sygdomme har typisk behov for både behandling og pleje på 
tværs af sektorgrænser, ikke kun mellem region og kommune, men også inden for 
kommunen på tværs af ældrepleje og sundhedsydelser som hjemmesygepleje, 
genoptræning, palliation og forebyggelse. Næsten ni ud af ti 80+-årige, der er indlagt, får 
også kommunal indsats, og knap tre ud fire 80+-årige med hjælp fra kommunen får også 
indsats fra hospital. KOPA har udført en undersøgelse for Ældre Sagen af ældre medicinske 
patienters oplevelser af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet, og resultaterne vidner 
om, at tryghed, sammenhæng og koordinering er essentielt for denne gruppe ældre 
mennesker. 
 
Ældreområdet – sammen med sundhedsvæsenet – vil være nødt til at blive designet til at 
matche dette stigende antal ældre mennesker med flere sygdomme, der ligesom nu også 
fremtidigt vil få brug for sammenhængende behandling og pleje både på hospital, fra 
kommunen og hos egen læge. Vi betragter ældre med flere sygdomme som en oplagt 
målgruppe for en kommende sundhedsaftale, hvis ambition er at sikre sammenhæng. 
 
Netop for at sikre denne sammenhæng ser vi det som yderst vigtigt, at du som 
ældreminister også tager del i arbejdet med en kommende sundhedsaftale. En aftale, der 
først og fremmest skal sætte forpligtende rammer for sammenhæng og ensartet kvalitet, 
men også sikre ret til, at man som patient med flere sygdomme kan være tryg, blive set og 
lyttet til og ikke mindst opnå lighed i sundhed. Kort sagt en aftale, som sikrer, at ældre 
patienter oplever en værdig pleje og behandling. Som uddybende baggrund er vedlagt vores 
forslag til en sammenhængende og værdig behandling til ældre med flere sygdomme samt 
til undersøgelsen om ældres oplevelser af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet. 
 
Behov for ændringer i beregning af sociale ydelser til pensionister 
Selvom ansvaret for pension og supplerende ydelser til pensionister ligger hos  
beskæftigelsesministeren, er der er tale om sociale ydelser, Derfor finder vi det også 
relevant her at adressere et par problemer i det nuværende system, som vi mener bør løses. 
 
Vi har et pensionssystem, der grundlæggende er skruet rigtig godt sammen. Et 
pensionssystem, som alle er en del af, og hvor ydelserne differentieres i forhold til den 
enkeltes økonomi, så dem, der har mindst, får mest. Aftrapning af ydelserne i forhold til 
ens økonomi er nødvendig for, at vi kan sikre alle pensionister en indkomst over 
fattigdomsgrænsen, uden at det bliver urimeligt dyrt for staten af finansiere. Men 
pensionssystemet er ikke uden problemer, og særligt på tre områder mener Ældre Sagen, at 
der er behov for forbedringer. 
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• Hæv formuegrænsen for ældrecheck for par: Ældrechecken, der er tiltænkt de 
økonomisk dårligst stillede folkepensionister, afhænger ikke bare af indkomst, men 
også af den likvide formue. Formuegrænsen er på 91.900 kr. og er den samme for et 
par som for en enlig. Hvis denne grænse overskrides, mister man ældrechecken helt, 
og det kan ramme økonomisk dårligt stillede pensionister, der ønsker at bo 
sammen, hårdt. Derfor bør man øge formuegrænsen for par. 

 

• Fjern eller reducer modregning af ikke-pensioneret ægtefælle/samlevers 
indkomst: Fordi pensionsydelserne fastsættes ud fra fælles indkomst for par, kan 
pensionister, der har en ægtefælle eller samlever, som ikke er gået på pension 
endnu, blive modregnet uforholdsmæssigt hårdt i sin pension. Det kan betyde, at 
det økonomiske udbytte af partnerens arbejdsindsats bliver stærkt begrænset. Det 
er ikke rimeligt, og det er heller ikke hensigtsmæssigt for samfundet, fordi det går 
ud over lysten til at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet. Problemstillingen 
gælder både folkepensionister og førtidspensionister, men problemet er størst for 
førtidspensionister. Her mener vi, at der er behov for at lempe modregnings-
reglerne. 

 

• Ophæv arealgrænsen for boligydelsen for plejeboliger: Boligydelsen sikrer bl.a., at 
alle pensionister har råd til at bo i en plejebolig, selvom huslejen er høj, især i 
moderne plejeboliger. Der ydes dog kun støtte for kvadratmeter op til normen (65 
m2). Mange moderne plejeboliger overskrider denne arealgrænse, når diverse 
fællesarealer medregnes til lejlighedens størrelse. Derfor udgør arealgrænsen en 
økonomisk udfordring for en del af de økonomisk dårligst stillede svækkede ældre, 
når boligydelsen nedsættes med ca. 10 %, hvis arealet fx er 71 m2  i stedet for 65 m2. 

 
Organisationer, der arbejder for udsatte ældre, skal omfattes af model for en 
fremtidig finansiering af civilsamfundet 
Lige nu er en arbejdsgruppe under dit ressort ved at komme med input til en strategi for det 
fremtidige samarbejde med og finansiering af civilsamfundet. Frivillige, sociale 
organisationer defineres i den forbindelse som organisationer, der beskæftiger sig med 
indsatser for udsatte børn, unge, voksne og mennesker med handicap. Men der findes også 
udsatte borgere blandt ældre, og der er et stort og aktivt civilsamfund, der tilbyder støtte og 
hjælp til denne gruppe borgere: ældre på plejehjem, ældre med længerevarende psykisk 
sygdom, ældre med demens, pårørende til svært syge, ældre i sorg, ældre med svagt 
netværk, døende, ensomme ældre mv. 
 
Selvom frivilligorganisationer på ældreområdet stort set er fraværende i arbejdsgruppen, er 
det bydende nødvendigt, at disse organisationer og deres arbejde omfattes af en fremtidig 
model for samarbejde med og økonomisk støtte til civilsamfundet på linje med alle andre 
frivillige, sociale organisationer. Vi indgår gerne i dialog med arbejdsgruppen til deres 
baggrund for udvikling af den fremtidige model. 
 
Jeg ser frem til at uddybe vores budskaber på vores kommende møde og til at indgå i tæt 
samarbejde med dig fremover. Jeg håber, du som minister vil gå stærkt ind i arbejdet for at 
sikre en værdig ældrepleje. 
 
Venlig hilsen 
 
Bjarne Hastrup 
Adm. direktør 


