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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder 

tilpasset dig og dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Håndbøger med forsinkelse 
  

I begyndelsen af februar sendte vi den nye udgave af ”Håndbog for 

bestyrelser” og et gratis eksemplar af ”Værd at Vide 2021” til alle 

bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere. 

 

Desværre er næsten 400 pakker kommet retur til sekretariatet, fordi 

pakkerne ikke kunne komme gennem postkasserne. Ganske overraskende, 

idet det ikke tidligere har været et problem…  

 

Vi er nu i gang med at klargøre og sende kuverterne igen - nu med 

pakkepost, og beder jer, der endnu ikke har modtaget jeres bøger, have 

tålmodighed lidt endnu. 

 

Hvis I stadig ikke har modtaget jeres bøger om en uges tid, må I meget 

gerne henvende jer til FrivilligService: 

Ole Peinow, op@aeldresagen.dk eller tlf. 33 96 86 58 

Per Jacobi, pj@aeldresagen.dk eller tlf. 33 96 86 90  
 

    

 

Opdatering af Ældre Sagens servere 
  



Hermed en påmindelse om, at serverne for frivilligløsninger opdateres 

mandag 15.03.2021 og tirsdag 16.03.2021 mellem kl. 21.00 – 07.00, hvor 

nedenstående løsninger periodevis vil være utilgængelige: 

 

15.03.2021: 

- Frivilligportal 

- Listeværktøj 

- Lokale hjemmesider og nyhedsbreve 

- Distrikternes hjemmesider 

- Matchsystemet (Ældretelefonen) 

 

16.03.2021: 

- Booking 

- Skabeloner til Ældre Sagen DET SKER 

- Lokale regnskaber  
 

    

 

Høringssvar til lov om bedre ressourceforløb 
  

Ældre Sagen har 04.03.2021 givet høringssvar til Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering. 

 

Ældre Sagen finder det positivt, at der er politisk ønske om at gøre 

ressourceforløbene bedre. For at det skal lykkes, er det nødvendigt, at 

ændringerne ikke bare bliver til ord, men også skaber en reel forandring for 

det enkelte menneske i ressourceforløb. Der bør derfor fortsat evalueres og 

følges op på ressourceforløbene og reformen som helhed.  

 

Ældre Sagen har kommenteret på: 

• Seniorer med seks år til folkepensionsalderen skal ikke i ressourceforløb 

• Varighed af ressourceforløb forkortes og ændrede aldersgrænser 

• Indsatsgaranti 

• Jobformidler og fokus på virksomhedsrettede indsatser 



• Retten til samtale med sundhedskoordinator 

• Lempet modregning i ressourceforløbsydelsen 

• Det videre reformarbejde. 

 

Du kan læse hele høringssvaret på hjemmesiden og få alle Ældre Sagens 

kommentarer med.  

 
 
Læs hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Høringssvar til udkast til lov om velfærdsaftaler 
  

Udkast til lovforslag om velfærdsaftaler lægger op til mere frihed, tillid, 

faglighed og sund fornuft i ældreplejen. Man vil skabe plads og mere 

arbejdsro til at lave de bedst mulige lokale løsninger tæt på de ældre og 

deres pårørende. 

 

Ældre Sagen finder det formål prisværdigt. Vi anerkender til fulde behovet 

for forandringer i den kommunale ældrepleje. Minuttyranni, 

ydelseskataloger og andre fremmedgørende redskaber, har i alt for mange år 

fjernet fokus fra det centrale i ældreplejen: Den enkelte svækkede ældres 

behov og livskvalitet. 

 

Derfor undrer det os, når vi ser på det konkrete forslag til lov om 

velfærdsaftaler. Forslaget indebærer, at stort set alle rettigheder for 

svækkede ældre i serviceloven ophæves. Lige fra modtagelse af 

hjemmehjælp til garanti for at kunne få en plejehjemsplads, når man er 

visiteret. Disse rettigheder skal ikke længere gælde for svækkede ældre i de 

tre forsøgskommuner. 

 

Høringssvaret beskriver flere problemer ved lovforslaget, end vi kan tage 

med her.  

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-STAR-ressourceforloeb-040321


 
 
Anbefaling: Læs hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Nu må vaccinekaos stoppes! 
  

Ældre Sagen har gennem de seneste måneder fået mange fortvivlede 

henvendelser fra ældre og deres pårørende om, hvor svært det er at få 

booket eller selv booke en vaccinationstid. 

Vi har derfor råbt højt om, hvordan ældre kæmper med et bookingsystem, 

der ikke har formået at sikre den nødvendige brugervenlighed. Tværtimod. 

Flere har givet udtryk for, at de helt har opgivet at blive vaccineret, fordi det 

er for svært. 

Ældre Sagen har skrevet til blandt andet sundhedsministeren og ældre- og 

socialministeren om ældres udfordringer med at booke vaccinetider. 

 

Mange kommuner har gjort en stor indsats og ringet rundt til udvalgte 

borgere, men det er desværre ikke alle kommuner. Derudover tager nogle 

kommuner kun fat i de allersvageste borgere. 

 

Det er derfor afgørende, at der nu kommer en landsdækkende løsning, der 

kan sikre en tryghed i vaccinationsprocessen for de personer, der opgiver 

ved mødet med systemet. 

 

Læs flere synspunkter og ministerbrevene om vaccinationer.  

 
 
Læs mere på aeldresagen.dk 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-velfaerdsaftaler-020321
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/myndigheder-skal-hjaelpe-saarbare-aeldre-til-coronavaccination

