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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dig og dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Netværksmøder for demensansvarlige nu online 
  

Hvordan foråret kommer til at se ud, ved vi ikke endnu – men der skal ikke 

herske tvivl om, at vi meget gerne vil ud og besøge jer – særlig Lotte, som er ny 

konsulent, glæder sig meget til at møde jer alle sammen.  

 

Som konsekvens af hele Covid-19 situationen kan vi de næste måneder 

desværre ikke afholde Netværksmøder for demensansvarlige som planlagt. 

Derfor vil vi tilbyde at mødes med demensansvarlige online i stedet. Møderne 

vil være tilpasset online format, men der vil stadig være rigelige mulighed for at 

udveksle erfaringer, stille spørgsmål og netværke i mindre grupper.  

 

De fysiske netværksmøder genoptages i april og maj, hvor vi planlægger 5 

netværksmøder. Demensansvarlige vil indenfor den næste uge modtage mail 

med dato, program og tilmelding til disse møder. 

 

Tilmelding til online-møderne foregår nu. Det første afholdes 29. januar for 

distrikt 7 og 8. 

 

Evt. spørgsmål stiles til: 

Lotte Kofoed Hansen, lkh@aeldresagen.dk 

Jette Abildskov, ja@aeldresagen.dk  

 
 
Gå til tilmelding til online netværksmøder i dit lokalområde 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Social-indsats/Demens/Netvaerksmoeder/Online-netvaerksmoeder-jan-feb-2021


Nyt nationalt demenssymbol lanceres i uge 19 
  

FFDD - Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark har i et år arbejdet på 

at udvikle et nationalt demenssymbol, der skal hjælpe mennesker med demens 

i det offentlige rum. Symbolet er fra første start udviklet i samarbejde med 

mennesker med demens og fagpersoner.  

 

Det nye nationale demenssymbol bliver lanceret med en række forskellige 

lokale og nationale aktiviteter og medieindsatser. Det sker i demensugen i uge 

19.  

 

Ældre Sagen er sammen med 12 andre organisationer en del af 

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, og har været med i 

udviklingen af det nye demenssymbol. Vi kommer til at bakke op om symbolet, 

og vi opfordrer til, at man i lokalafdelingerne laver en demensvenlig aktivitet i 

uge 19, eller på anden vis markerer demensugen. Vi laver en liste med forslag, 

som sendes ud senere. 

 

Har du spørgsmål til aktiviteter i uge 19, så kontakt vores konsulenter 

Jette Abildskov, ja@aeldresagen.dk eller Lotte Kofoed Hansen, 

lkh@aeldresagen.dk  

 
 
Læs mere om det nye demenssymbol og FFDD 

 

    

 

Med it-hotline er det stadig muligt at hjælpe 
  

De fleste har it-telefonsupport i denne tid og mange har gjort opmærksom på 

deres it-hotline lokalt, som udvidelse af telefonsupporten – og flere steder sat 

det øverst på den lokale hjemmeside. 

 

Udover den hjælp, det er muligt at give over telefonen, kan man holde 

kontakten og få kontakt med flere, berolige, henvise til hjemmeside og til 

Ældre Sagens rådgivning, hvis der er andre spørgsmål – og nævne den lokale 

nyhedsmail til opdateret information om it-hjælp. 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Aktuelt/Udvikling-af-Danmarks-nationale-demenssymbol


 

Der er 2 design-skabeloner til plakat (til indkøbssteder) og annoncer (til 

lokalavis), hvor vi kan indsætte lokale informationer: Navn, lokalafdeling, 

telefonnummer eller mail samt tidspunkt. 

Kontakt Christina Krause Schütz på cs@aeldresagen.dk 

 

Der kan søges hurtige midler i den lokale it-pulje til omkostninger ved 

aktivitetsudvidelse og annoncering. 

Hvis I har spørgsmål, eller vil høre hvordan andre griber det an, er I velkomne 

til at kontakte os i it-teamet. 

 

[Sendt til it-aktivitetsledere og -koordinatorer]  
 

    

 

142.000 husstande modtager et hvervebrev fra os 
  

Fra 19. januar og 4 dage frem modtager 142.000 husstande et hvervebrev fra 

os. 

 

Som tidligere er der flere forskellige varianter af brevet i kampagnen, som vi 

forventer vi give ca. 3.000 nye medlemmer.  

 
 
Se hele præsentationen på Frivilligportalen 

 

    

 

Ældre patienters oplevelser og brev til ministeren 
  

Ældre Sagen har 11. januar sendt brev til sundheds- og ældreministeren, om 

ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed i mødet med 

sundhedsvæsenet. 

 

Undersøgelsen ”En værdig behandling - ældre medicinske patienters oplevelser 

af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet” (udarbejdet for Ældre Sagen af 

Kompetencecenter for Patientoplevelser, KOPA) giver et enestående indblik i, 

hvordan det er at være ældre medicinsk patient. 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation/markedsfoering/aktuel-kampagneinformation


 

Ældre patienters erfaringer skal være med i baggrunden for en kommende 

politisk sundhedsaftale, særligt når man ønsker bedre sammenhæng i 

sundhedsvæsenet. 

 

Ældre Sagen har sendt undersøgelsens resultater og sendt forslag til sundheds- 

og ældreministeren. 

Ældre Sagen opfordrer i henvendelsen til, at en kommende sundhedsaftale skal 

sætte forpligtende rammer for sammenhæng og ensartet kvalitet, uanset om 

behandlingen foretages på kommunal plads, i eget hjem eller på hospitalet.  

 
 
Se ministerbrev, notat om værdighed og hele undersøgelsen 

 

    

 

Høringssvar om BoligJob-ordning 
  

Ældre Sagen har afgivet høringssvar om midlertidig lempelse af BoligJob-

ordningen i 2021 og skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til 

oplevelsesøkonomi i 2021. 

 

Ældre Sagen bifalder, at fradraget for udgifter til serviceydelser foreslås hævet 

til 25.000 kr., og at fradraget samtidig bliver sat op til 135 % af udgiften.  

Efter Ældre Sagens opfattelse bør den højere fradragssats fastholdes efter 

2021, og beløbsgrænsen for serviceydelser bør også permanent være højere end 

de hidtidige 6.400 kr. Ældre Sagen foreslår, at der fremover skal gælde en 

højere beløbsgrænse for enlige end for personer, der er gift/samlevende. 

 

Pensionister og andre på overførselsindkomst er ikke omfattet af muligheden 

for et skattefrit "oplevelseskort", i og med de ikke har en arbejdsgiver. Ældre 

Sagen opfordrer derfor til, at der indføres efterspørgselsstimulerende tiltag 

målrettet modtagere af overførselsindkomster, ligesom det var tilfældet, da de 

første tre ugers feriepenge blev frigivet.  

 
 
Læs hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-SUM-sundhedsaftaler-110121
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-SKM-140121


Høringssvar til forslag til Epidemiloven 
  

Ældre Sagen glæder sig over, at ministeriet har lyttet til mange af de 

bemærkninger, vi fremsatte i vores høringssvar af 12. november 2020 til det 

første udkast til en ny epidemilov. 

 

Men vi forholder os fortsat kritisk til de foreslåede nye regler om 

besøgsrestriktioner, som vi ikke mener skal omfatte borgerens egen bolig 

(plejeinstitutioner).  

 
 
Læs hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Ældre Sagens høringssvar om Ældretilsynet 
  

Ældre Sagen har afgivet høringssvar om forslag til ændring af lov om social 

service, så det bliver obligatorisk med opfølgnings- og læringsforløb efter 

påbud fra Ældretilsynet. 

 

Ældre Sagen finder det overordnet set positivt og helt relevant, at den 

nuværende forsøgsordning med Ældretilsynet forlænges, idet det er vores 

opfattelse, at der er gode erfaringer med Ældretilsynet. I høringssvaret har 

Ældre Sagen følgende budskaber: 

 

• Positivt, at forsøgsordningen med Ældretilsynet forlænges, men ordningen 

burde gøres permanent 

• Stort behov for løft af kvalitet og yderst positivt, at opfølgnings- og 

læringsforløb bliver obligatoriske 

• Borgere og pårørende bør inddrages 

• Opmærksomhed på kompetencer og normeringer i den enkelte plejeenhed 

• Mønstre i bekymringshenvendelser systematiseres  

 
 
Læs hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-SUM-epidemilov-140121
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-SUM-aeldretilsyn-150121


Mange udfordringer med corona-vaccinationerne 1 
  

Ældre Sagen har modtaget mange henvendelser med beretninger om dårlige 

vaccinationsprocesser og -forhold samt spørgsmål og bekymringer. 

 

Ældre Sagen har på den baggrund, 16. januar, sendt et brev til 

Sundhedsstyrelsen om bekymringerne ved hele processen omkring corona-

vaccinationen.  

 
 
Læs hele brevet på aeldresagen.dk 

 

    

 

Mange udfordringer med corona-vaccinationerne 2 
  

Den første uge med coronavaccination af hjemmeboende ældre har for mange 

været kaotisk. 

Ansvaret for at bestille livsvigtig vaccine skal ikke ligge hos en gruppe sårbare 

borgere, der har brug for hjælp for at kunne løse opgaven. Det er 

sundhedsvæsenets og myndighedernes opgave at etablere et system, der kan 

støtte og vejlede borgerne korrekt.  

 

Læs hele synspunktet på hjemmesiden. På siden finder du også link til brev til 

Sundhedsstyrelsen. 

Du finder også et link til vores informationer om corona - få overblik over 

seneste nyt fra Ældre Sagen om coronavirus. 

 

På siden samler vi også gode råd, viden og inspiration i en tid med corona. 

Siden opdateres løbende.  

 
 
Læs synspunkt, brev til Sundhedsstyrelsen og info om corona 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-SST-vaccine-160121
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/lige-nu/corona/Synspunkt/Processen-ved-vaccination-er-ikke-god-nok?scrollto=start

