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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med informationer og nyheder 

tilpasset dig og dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Instruks vedr. it-fjernhjælp 
  

Instruks til brug af it-fjernsupport i forbindelse med it-telefonsupport 

 

Landsbestyrelsen har godkendt, at forskellige systemer til brug for it-

fjernsupport kan komme i spil, og vi har udfærdiget en vejledning med rammer 

for indsatsen og gode råd om hvordan lokalafdelingen kan starte aktiviteten. 

 

Brug af fjernsupport-systemer testes af i hele 2021, og ved udgangen af året vil 

vi evaluere forløbet. 

 

OBS! VIGTIGT! BEMÆRK! 

Vejledningen er et internt arbejdspapir og ligger derfor bag login på 

Frivilligportalen. 

For at tilgå siden, skal man være registreret med frivilligrollen It hjælper 

fjernsupport. Registrering kan ske via Listeværktøjet. 

 

Efter login kan man tilgå siden via link på Min Side. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  
 

    

 

Gratis webforedrag om knogleskørhed 
  



Motion er vigtig for knoglerne, som trænes ved vægtbærende aktiviteter fx løb, 

gang, badminton, dans og styrketræning med stor belastning. 

 

Kunne du tænke dig mere viden om knogleskørhed? Så tilbyder 

Osteoporoseforeningen to online foredrag i uge 9: 1. marts kl. 18.00 og 4. marts 

kl. 19.00. 

 

Foredragene er for alle, og deltagelse er gratis. 

 

1. marts fortæller klinisk diætist Kirsten Bønløkke om kostens betydning for 

sunde knogler og forebyggelse af knogleskørhed.  

 

4. marts fortæller overlæge Jens-Erik Beck Jensen, Hvidovre Hospital, om 

risiko, forebyggelse og behandling af knogleskørhed fra et lægefagligt 

perspektiv – i øjenhøjde med borgeren.  

 

Har du spørgsmål til motionsområde, så er du velkommen til at kontakte 

 

Tina Jensen, tj@aeldresagen.dk, tlf. 33 96 88 17 

Karin Schultz, kas@aeldresagen.dk, tlf. 33 96 86 46  

 
 
Læs mere om webforedragene hos Osteoporoseforeningen 

 

    

 

Oprydning af data i Booking 
  

I henhold til Ældre Sagens persondatapolitik skal vi hvert år slette data, der 

ligger mere end et år tilbage i tiden. Det betyder, at vi inden længe rydder op i 

gamle tilmeldinger og registreringer i Bookingsystemet. 

 

Alle arrangementer, som er afsluttet (har en ”slut dato”) i 2019 eller før, bliver 

slettet. Deltagerlister i sammenhæng med disse arrangementer bliver samtidig 

slettet. 

 

https://osteoporoseforeningen.nemtilmeld.dk/


Dog bliver oplysninger om indbetalinger i forbindelse med arrangementerne 

gemt i sekretariatets økonomisystem i 5 år.  
 

    

 

Landsbestyrelsen Informerer 
  

fra sit møde 22. februar 2021. Læs bl.a. om 

 

• frivillige hjælpere i forbindelse med coronavaccination 

• mangel på læger på plejehjemmene 

• manglende coronarengøring i flere kommuner 

• udrulning af Microsoft Office365 til lokalafdelingerne 

 

og meget andet.  

 
 
Gå til arkivet på Frivilligportalen 

 

    

 

Stor forskel i +65 årige i kommunerne, nu og frem 
  

Vi bliver flere og flere danskere. At befolkningen vokser skyldes især, at antallet 

af +65 årige er steget markant. Antallet af +65 årige er steget med 26,0 pct. 

siden 2011, mens antallet af 0-64-årige kun er steget med 0,8 pct. Det viser 

tallene, som Danmarks Statistik offentliggjorde i februar. 

 

Der er stor forskel i stigningen i antallet af +65 årige på tværs af kommunerne. 

I Rødovre er antallet steget med 8,9 pct. mellem 2011 og 2021, mens antallet er 

steget med 59,5 pct. på Fanø. Generelt er stigningen i antallet af +65 årige 

størst i kommuner på Sjælland og i Midtjylland, mens den er lavest i 

kommuner i hovedstadsområdet. 

 

Du kan se tabeller og landkort mm. fra Ældre i Tal på Ældre Sagens 

hjemmeside.  

 
 
Se analysen af udviklingen på aeldresagen.dk 

 

    

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/organisation/landsbestyrelsen
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2021-aeldre-i-tal-demografi-2021


 

Coronavaccination, Ældre Sagens indsats indtil nu 
  

Ældre Sagen blev tidligt opmærksom på de problemer, der var for mange ældre 

med at booke en vaccinetid over nettet. Det medførte en stor risiko at ældre 

ikke fik en aftale om vaccination.  

 

Sekretariatet har derfor flere gange i 2021 rettet henvendelse til 

Sundhedsministeren og til Ældre- og Socialministeren om de ældres 

udfordringer med at booke vaccinetider. Der er også skrevet til KL, Danske 

Regioner og Sundhedsstyrelsen.  

 

Ældre Sagen har foreslået beslutningstagerne at organiseringen genovervejes 

således, at det ikke skal være op til den enkelte, hjemmeboende ældre selv at 

booke. I stedet skal kommunen sikre, at den enkelte, hjemmeboende ældre får 

booket en tid. 

 

Sekretariatet følger udviklingen på området.  

 
 
Se vores henvendelserne vedrørende coronavaccination på aeldresagen.dk 

 

    

 

Hvor blev den lovede hovedrengøring af? 
  

Da COVID-19 lukkede Danmark ned, betød det også stop for praktisk 

hjemmehjælp i over halvdelen af kommunerne, svarende til 51 kommuner. 

 

Flere tusind hjemmehjælpsmodtagere må finde sig i at leve i skidt og møg.  

Mange hjemmehjælpsmodtagere måtte i mange uger helt undvære at få gjort 

rent, mens andre fik gjort mindre rent eller sjældnere.  

Derfor trængte mange ældres hjem, ved genopstart af den praktiske hjælp, til 

en grundig rengøring. 

 

Folketingets partier vedtog 1. maj 2020 en hjælpepakke til ældreområdet, 

”Ældrepakken”, som gav kommunerne penge til at give grundig rengøring, 

https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder


hvor rengøringen havde været aflyst. 

 

Desværre tilbød kun cirka halvdelen (45 procent) af de kommuner, der havde 

sløjfet rengøringen, grundig rengøring, da de startede hjælpen op igen. Derved 

levede disse kommuner ikke op til Folketingets retningslinjer. Det drejede sig 

om 12 jyske, fire fynske og seks sjællandske samt Bornholm.  

 

I finder undersøgelsen her og kan evt. følge op med jeres kommune.  

 
 
Læs mere om undersøgelsen på aeldresagen.dk 

 

    

 

Høringssvar om arbejdsmarkedets tillægspension 
  

Ifølge ATP-loven skal ATP tilstræbe en langsigtet bonuspolitik, der sikrer 

pensionernes realværdi, men det meget lave renteniveau gør det vanskelig at 

nå målet med den nuværende forretningsmodel. 

 

Derfor hilser Ældre Sagen det velkommen, at ATP med lovforslaget får en 

større investeringsmæssig frihed, der muliggør større investeringer i aktiver 

med højere forventet afkast, men også højere risiko. 

 

Du kan hente/læse hele høringssvaret på Ældre Sagens hjemmeside. 

 
 
Læs høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 
 

https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/hvor-bliver-hovedrengoeringen-af
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-tillaegspension-180221

