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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med informationer og nyheder med 

relation til dine frivilligroller. 

 

God fornøjelse!  
 

    

 

Opdatering af corona-retningslinjer 
  

Myndighederne vurderer, at smitteudviklingen dagligt i Danmark er under 

kontrol, selv om smittetallene i den seneste tid har været stigende på grund 

af den særlige deltavariant. Denne stigning udgør dog ikke en trussel mod 

sundhedsvæsenet. De indførte restriktioner afvikles, som det oprindeligt 

politisk er bestemt. 

 

Med virkning fra 1. august 2021 fjernes kravet om coronapas helt, når Ældre 

Sagen afvikler fritids- og foreningsaktiviteter – uanset aktivitetens karakter 

og art.  

 

Dog gælder det fortsat, at aktiviteter, der afholdes indendørs i et 

serveringssted fortsat kræver, at deltagere i en sådan aktivitet er i besiddelse 

af et coronapas. Tilsvarende gælder ved brug af træningscentre, fx 

fitnesscentre (ventes udfaset den 31. august 2021).  

 
 
Læs mere på Frivilligportalen 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/coronavirus/vejledninger/gaeldende-retningslinjer-fra-myndighederne


Ny app til arrangementer i Ældre Sagen 
  

Ny app skal gøre det lettere at tilmelde sig og holde sig orienteret om 

arrangementer i Ældre Sagen. Projektet er lige sat i gang, og der søges 

frivillige til en workshop i Odense 30. august.  

 
 
Læs mere på Frivilligportalen 

 

    

 

Høringssvar om udveksling af data 
  

Der er tidligere på måneden afsendt høringssvar til Sundheds- og 

Ældreministeriet vedr. udveksling af visse oplysninger mellem kommuner 

og sundhedssektor. 

Ældre Sagen finder det positivt, at der ved udveksling af oplysninger 

fremover ikke længere skelnes mellem ambulant behandling og indlæggelse 

på et sygehus. Ambulant behandling kan i dag reelt indebære et 

sygehusophold i op til 72 timer uden at patienten er indlagt. Med de 

ændrede regler kan kommunen bedre koordinere hjælpen til gavn for den 

ældre borger. 

Aftaler om hjælp og støtte efter servicelovens § 85 bør dog også være 

omfattet af aftaleoversigten, da også disse aftaler kan foregå på faste tider. 

Ældre Sagen har flere forslag til indhold - læs hele høringssvaret på 

hjemmesiden.  

 
 
Du finder høringssvaret her 

 

    

 

MitID – kickoff 12. august og materialer 
  

Kære aktivitetsledere og aktivitetsansvarlige 

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/aktuelt/ny-bookingapp
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-sum-090721


Vores kickoff 12. august fastholdes – ikke som kickoff, da lanceringen af 

MitID jo er udskudt til forventet oktober – med dog alligevel som 

informationsmøde om de nyeste VIGTIGE tilretninger. 

 

Tættere på den nye lanceringsdato oktober 2021, planlægger vi at holde et 

reelt kickoff. 

 

Elektroniske materialer fra Digitaliseringsstyrelsen lægges løbende på 

frivilligportalen, når vi modtager dem. De fysiske materialer sendes direkte 

til lokalafdelingen, når de er opdaterede. 

 

Herunder er link for tilmelding til informationsmødet 12. august. Bemærk 

kun et link per lokalafdeling. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere] 

 
 
Tilmelding nødvendig her! 

 

    

 

Nye udgaver af DET SKER online 
  

Til orientering og inspiration for lokalafdelingernes arrangementsansvarlige 

er den aktuelle udgave af DET SKER nu online på aeldresagen.dk  

 
 
Gå til arkivet på aeldresagen.dk 

 

    

 

Web-kursus: Det gode onlinemøde 
  

Webkurset ”Det gode onlinemøde” er til dig, der er frivilligleder - og alle 

som afholder, eller påtænker at afholde virtuelle møder. Vi mødes online, så 

du skal have en computer med kamera, mikrofon og internet for at deltage. 

https://www.tilmeld.dk/mitid-webinar-itkoordinatorer12-8-21
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/aeldresagen/udgivelser/alle-blade/bladet-det-sker


 

På kurset får du praktiske færdigheder i at lede og facilitere onlinemøder. 

Du vil får indsigt i og forståelse for, hvilke elementer, der skal være til stede 

for at opbygge kontakt, tillid og relationer virtuelt, og sikre et højt niveau af 

engagement og involvering. 

 

Datoer og tidspunkt: Vi udbyder 2 kurser henholdsvis 1. september (kun få 

pladser tilbage) og 16. september fra kl. 9.00-12.00  

 

Vi glæder os til at se dig. 

 
 
Læs mere og tilmeld dig på Frivilligportalen 

 

    

 
 
 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/kurser-for-frivillige/webakademi/alle-kurser/det-gode-onlinemoede

