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Velkommen til denne uges nyhedsbreve med information og nyheder med 

relation til dine frivilligroller - på grund af mængden af artikler falder 

nyhedsbrevet i to dele.  

God fornøjelse!  
 

    

 

Bliv klædt på til kommunalvalget - medietræning 
  

Er du klar, når pressen ringer og vil have en kommentar? Valgkampen 

nærmer sig ude i kommunerne, og det betyder, at ældre kommer på 

dagsordenen mange steder. 

 

Men hvad gør du, når pressen ringer og hurtigt vil have en kommentar. 

Hvordan formulerer du bedst dine budskaber, og hvordan kommer du godt 

ud med dem på tv. 

Meld dig kurset i medietræning og bliv sikker i din optræden, hvad enten det 

er på tv, i radio, avis – eller på et møde. 

 

Vi øver budskaber, og du bliver filmet og får mulighed for at se dig selv og de 

øvrige kursister optræde foran kameraet. Du får masser af feedback og gode 

tips til, hvordan du brænder igennem på skærm og til møder. 

 

Der er endnu pladser ledige på holdet 31. august i Roskilde.  

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/alle-kurser/medie-og-budskabstraening


Opsamling fra møder om lokale nyhedsbreve 
  

Der er afholdt 6 onlinemøder med lokalt nyhedsbrevsfrivillige om status for 

lokale nyhedsbreve. Opsamlingen fra møderne vil blive sendt direkte til alle 

mødedeltagerne og kan også ses på Frivilligportalen via linket herunder.  

 
 
Gå til opsamling på møder om lokale nyhedsbreve 

 

    

 

Ny SMS funktion i Booking 
  

Det er nu muligt at sende SMS til deltagere på arrangementer og aktiviteter i 

bookingsystemet. 

Se vejledning 3.7 på Frivilligportalen.  

 
 
Gå til vejledningsbiblioteket på Frivilligportalen 

 

    

 

Sommerens nyhedsbrev fra Ældre Sagens Rådgivning 
  

Nu er 2. kvartals nyhedsbrev fra Rådgivningen kommet. 

 

I det kan du bl.a. læse om muligheden for at gå tidligt på pension, det nye 

nationale demensvenlige symbol og hvordan man bestiller det, få en oversigt 

over kuranstalter og rekonvalescenthjem, og få information om legater, som 

Kræftens bekæmpelse uddeler til kræftramte og deres pårørende. 

Endelig kan du også finde information om MitID. 

 

God læselyst og god sommer.  

 
 
Gå til arkivet på Frivilligportalen 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation/lokale-nyhedsbreve/seneste-nyt-fra-lokale-nyhedsbreve/opsamling-onlinemoeder-juni2021
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/pr-og-kommunikation/lokale-hjemmesider/brugervejledninger
https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/aktuelt/raadgivningens-nyhedsbrev


Høringssvar om sociale ydelser 
  

Ældre Sagen har sendt et høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering om sociale ydelser. 

 

Det handler om udkast til bekendtgørelse om beregning og udbetaling af 

tidlig pension og de ændringer, det medfører i bekendtgørelsen om digitale 

selvbetjeningsløsninger, når man skal søge sociale ydelser.  

 
 
Læs høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Høringssvar om borger og patient i ernæringsrisiko 
  

Ældre Sagen har sendt høringssvar om vejledningen "Underernæring: 

Opsporing, behanding og opfølgning af borgere og patienter i 

ernæringsrisiko”. 

 

Det er positivt, at vejledningen er målrettet både kommune, sygehus og 

almen praksis, da det understøtter en sammenhængende tværsektoriel og 

tværfaglig ernæringsindsats for den enkelte borger og patient. 

Men vi synes det er beklageligt, at vedledningen ikke præciserer, at de 

mange gode anbefalinger bør eller skal implementeres, fremfor at man kan 

implementere anbefalingerne, som det er nævnt flere steder i vejledningen.  

 
 
Læs høringssvar og kommentarer på aeldresagen.dk 

 

    

 

Byggerod på Frivilligportalen 
  

Siderne under overskriften ”Lokal Indflydelse” på Frivilligportalen er under 

ombygning. Vi beklager, at det derfor ikke endnu er muligt at læse eller 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-star-sociale-ydelser-230621
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-sst-underernaering-250621


hente materialer under alle fanerne.  

Forhåbentlig er det meste på plads i løbet af næste uge. 

 

Der er stadig pjecer, analyser, undersøgelser og rapporter, om KV/RV21, 

som ikke er klar endnu. Så snart de er tilgængelige på hjemmesiden, 

orienterer vi via nyhedsbrevet. 

 

Indtil hjemmesiden er helt klar, er I velkomne til at skrive til konsulent 

Rikke Sølvsteen Sørensen på rss@aeldresagen.dk , om materialer, 

vejledninger eller hjælp til KV21/RV21-aktiviteter.  
 

    

 

Instruks vedr. it-fjernhjælp 
  

Kære it-aktivitetsledere 

 

På Frivilligportalen vil I fra i dag kunne finde følgende vedr. fjernsupport: 

- Instruks 

- Vejledning 

- Et eksempel på en lokalt ansøgt og godkendt løsning. 

 

Sidstnævnte kan man lægge sig op ad, hvis man i sin lokalafdeling ønsker at 

benytte samme software. Når I for jeres lokalafdeling ansøger, så husk at 

oplyse, hvis og hvor I evt. vil afvige fra den godkendte løsning. 

 

I er velkomne til at skrive til jho@aeldresagen.dk, hvis I har yderligere 

spørgsmål. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere] 
 

    

 

Baggrund for instruks vedr. it-fjernhjælp 



  

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! 

Instruks, vejledning og eksempel er interne arbejdspapirer og ligger derfor 

bag login på Frivilligportalen. 

For at tilgå siden, skal man være registreret med frivilligrollen ’IT 

HJÆLPER FJERNSUPPORT’ eller ’FORMAND’. Det gælder selvfølgelig 

også de It-aktivitetsledere, der lokalt har ansvaret for dette. Registrering kan 

ske via Listeværktøjet. 

 

Efter login kan man tilgå dokumenterne via linket ’IT-fjernhjælp’ på Min 

Side. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  
 

    

 

Kursus i MitID og næste generation Digital Post 
  

Har I it-frivillige i lokalafdelingen, som har behov for og gerne ville have 

været på kursus? 

 

På opfordring - og for at sikre, at der også er en mulighed for de sidste it-

frivillige, der ønsker at komme på kurset "MitID og næste generation Digital 

Post" - har vi lagt yderligere et kursus ind 1. september kl. 9-12. 

 

Kurset er identisk med de 27 tidligere, men altså et opsamlingskursus for 



dem, der ikke kom med i første omgang. 

Hvis ventelisten bliver meget længere, udvider vi med endnu et kursus. 

 

Vel mødt online. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere] 

 
 
Gå til tilmelding på Frivilligportalen 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/webakademi/alle-kurser/mitid-og-naeste-generation-digitale-post

