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Velkommen til denne uges nyhedsbrev med information og nyheder med 

relation til dine frivilligroller. 

God fornøjelse!  
 

    

 

Ny søgepulje åbner i dag 
  

Slots- og Kulturstyrelsen har en pulje til understøttelse af 1000 nye 

fællesskaber for ensomme over 21 år, som følge af Covid-19 pandemien. 

 

Det er muligt at søge puljen nu og frem til 31.08.2021 og aktiviteten skal 

afvikles i indeværende år. 

 

Til brug for ansøgning skal der indsendes en projektbeskrivelse og et budget. 

Skabeloner til begge dele findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside – og 

disse skabeloner skal bruges. 

 

Desuden skal en kopi af Ældre Sagens vedtægt indsendes sammen med 

projektbeskrivelse og budget.  

 
 
Læs om eksterne søgepuljer på Frivilligportalen 

 

    

 

Oplæg til national ensomhedsstrategi 
  

Ældre Sagen og Røde Kors har udgivet et inspirationsoplæg om en national 

ensomhedsstrategi – med opbakning fra i alt 77 organisationer. 

 

Ældre Sagen har i årevis peget på behovet for en national ensomhedsstrategi. 

Et behov som kun er blevet større efter corona-nedlukningen, hvor 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/soegepuljer-og-stoette/eksterne-soegepuljer


ensomheden er vokset markant. 

 

Derfor har vi sammen med Røde Kors udarbejdet oplægget ”Sammen mod 

ensomhed” med input fra en lang række organisationer på tværs af fagområder 

og sektorer. Et oplæg, der dykker ned i, hvordan ensomhed opstår, hvad 

konsekvenserne er for den enkelte og for samfundet, og hvordan vi skal sætte 

ind på tværs af fagområder og sektorer for at kunne løse problemet. 

 

77 organisationer har skrevet under, og 12. juni tog social- og ældreminister 

Astrid Krag imod oplægget. Alle Folketingets medlemmer har fået et 

eksemplar, og vi inviterer relevante ordførere og embedsmænd til at mødes 

med os efter sommerferien for at drøfte potentialerne ved en national 

ensomhedsstrategi.  

 
 
Læs oplægget på aeldresagen.dk 

 

    

 

Kampagner om fællesskab og politik til efteråret 
  

Til efteråret er vi klar med to store kampagner om to hjørnesten i Ældre Sagen: 

vores fantastiske fællesskab og kampen for værdig ældrepleje. 

 

Med kampagnen ”Kom og vær med” inviteres frivillige, medlemmer og 

potentielle medlemmer til at opleve alt det, Ældre Sagen kan tilbyde. Vi 

inviterer ind i fællesskabet – både det lokale, det politiske og det, man selv 

skaber, når man benytter vores medlemstilbud. Vi vil anerkende betydningen 

af den frivillige indsats og sige velkommen tilbage til alle frivillige. 

 

Med kampagnen ”Værdig ældrepleje nu” vil vi skabe massiv opmærksomhed 

om behovet for en mere værdig ældrepleje. Kampagnen skal både løfte en 

landspolitisk dagsorden og bruges lokalt, så ældrepleje bliver en vigtig 

dagsorden til kommunalvalget, og vores medlemmer ikke er i tvivl om, hvad vi 

kæmper for. 

 

http://www.aeldresagen.dk/national-ensomhedsstrategi


Efter sommerferien vil I få mere info om, hvordan I kan bruge kampagnerne i 

jeres genåbning og i arbejdet med kommunal- og regionalvalget.  
 

    

 

Tilbud om sommeraktiviteter - igen 
  

Til alle frivillige tilknyttet Ældretelefonen 

 

Tusind tak for dit store engagement som telefonven. Vi får så mange positive 

tilbagemeldinger om den store forskel, du gør. 

 

Verden åbner op og sommeren står for døren, og du skal selvfølgelig holde 

ferie. I den forbindelse er det en rigtig god idé at aftale med din telefonven, 

hvordan I gør hen over sommeren. 

 

Mange ældre er endnu mere alene om sommeren, og deres pårørende kan have 

det svært med at være væk på ferie og vide, at de efterlader dem alene.  

Så der stadig brug for flere telefonvenner, så fortæl gerne andre om dine gode 

oplevelser med at være telefonven. 

 

Nu åbner de lokale tilbud igen, så her kan der måske også være aktiviteter, som 

er noget for dig, og måske der også er noget for din telefonven.  

Så hold øje med lokalafdelingernes hjemmesider, der hvor du og din telefonven 

bor. 
 

    

 

Høringssvar om efterløns- og fleksydelsesbidrag 
  

Ældre Sagen har sendt et høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og 

flexydelsesbidrag i 2022. 

 

Ældre Sagen mener, det er meget vigtigt, at medlemmer af hhv. efterløns- og 

fleksydelsesordningen bliver informeret og vejledt grundigt om både fordele og 

ulemper ved at få hhv. indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag udbetalt 



kontant og skattefrit, inden de træffer valget om at træde ud af den pågældende 

ordning eller ej. 

 

Ældre Sagen skriver blandt andet i høringssvaret, at det er dybt problematisk 

og kritisabelt, at tidlig pension på intet tidspunkt nævnes i bekendtgørelserne 

eller vejledningerne i denne høring. Det bør efter Ældre Sagens mening 

ændres, sådan at arbejdsløshedskasserne og Udbetaling Danmark også skal 

informere og vejlede om efterløns-og fleksydelsesordningen i forhold til tidlig 

pension. 

 
 
Læs hele høringssvaret på aeldresagen.dk 

 

    

 

Ministerbrev om ældre patienter i sundhedsaftalen 
  

Ældre Sagen har 18. juni sendt brev til social- og ældreminister Astrid Krag og 

sundhedsminister Magnus Heunicke om ældre patienters behov – og ikke 

alene systemets – som fundament i sundhedsaftalerne. 

 

Ældre Sagen skriver blandt andet, at en sundhedsaftale skal sikre patienter 

tryghed for, at der er en høj faglig kvalitet og de rette sundhedsfaglige 

ressourcer og kompetencer, uanset om det er på hospital, i kommunen eller i 

eget hjem. Vi fastholder, at de ældre patienters behov, ikke alene systemets, 

skal være fundament i sundhedsaftalen.  

 
 
Læs hele ministerbrevet på aeldresagen.dk 

 

    

 

Nyt fra ”De klemte og de glemte” 
  

Erfaringsopsamlingen, som Ældre Sagen foretager i samarbejde med 

Alzheimerforeningen og Pårørende Danmark, er klar med erfaringer i 

forbindelse med coronakrisen. 

 

I Alzheimerforeningen, Parkinsonforeningen, Pårørende i Danmark og Ældre 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/hoeringssvar/2021-hoeringssvar-star-efterloen-fleksydelsesbidrag-160621
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2021-sum-sundhedsklynger-180621


Sagen er vi i kontakt med rigtig mange mennesker i øget risiko for coronavirus 

og deres pårørende, og vi ligger derfor inde med betydelig viden om, hvad der 

optager dem i det daglige. 

For at sikre at oplevelser og erfaringer fra de berørte og deres pårørende når 

frem til relevante beslutningstagere, myndigheder og organisationer, er vi gået 

sammen om løbende at udsende erfaringsopsamlingen ”Nyt fra de klemte og de 

glemte”.  

 
 
Læs alle erfaringerne fra coronakrisen på aeldresagen.dk 

 

    

 

Pårørende er ikke sundhedspersonale 
  

Ældre mennesker, der får hjemmesygepleje, er ofte så skrøbelige, at der ikke 

skal meget til, før der kan opstå en akut forværring af deres tilstand. 

Derfor får strejken i hjemmesygeplejen i 12 kommuner os til at hejse et 

bekymringsflag på ældre patienters vegne. 

 

Mange pårørende løser i forvejen mange opgaver for at sikre deres ægtefælle, 

mor, far eller bedsteforældre et værdigt liv. Både i form af besøg, gåture, hygge, 

og koordinering og hjælp med transport til diverse behandlinger. 

 

Ældre Sagen vil derfor understrege, at pårørende efter vores opfattelse under 

ingen omstændigheder skal udføre eller tage ansvar for sundhedsfaglige 

plejeopgaver. Disse skal udføres af sundhedsprofessionelle. 

 

Vi er bekymrede for, hvordan situationen kan udvikle sig, og opfordrer de 

pårørende, der har mulighed for det, til at holde et ekstra vågent øje under 

strejken. Og om nødvendigt kontakte kommunens nødberedskab, hvis der er 

noget, der bekymrer.  

 
 
Læs hele artiklen på aeldresagen.dk 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/oevrige/2020-nyt-fra-de-klemte-og-de-glemte
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/paaroerende-er-ikke-sundhedspersonale


Tilmelding til ældrepolitisk topmøde – fejl rettet 
  

Ældre Sagen inviterer til ældrepolitisk topmøde i samarbejde med FOA, KL, 

Sundhedsstyrelsen og Social- og Ældreministeriet 16 september 2021 i Odense 

Kongrescenter. 

 

Invitationen blev sendt via Frivilligportalens Nyhedsbrev i mandags. Der viste 

sig at være en fejl på tilmeldingslinket. 

Fejlen er nu rettet, og der burde ikke være flere problemer. 

 

Hvis du alligevel har udfordringer med at tilmelde dig, skal du kontakte Helle 

Kragskov fra FOA på hkr001@foa.dk eller tlf. 46 97 24 27. 
 

    

 

Ny MitID-side er i luften! 
  

På Frivilligportalens side om MitID henviser vi nu til den nye side MitID.dk 

Siden er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og informerer bredt om det 

kommende MitID – herunder om bl.a. identifikationsmidlerne.  

 

Den nye side har også et hjælpeunivers med eksempelvis information om 

bruger-ID og sikkerheden bag MitID.  

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere]  

 
 
Gå til Digitaliseringsstyrelsens nye side om MitID 

 

    

 

Annonce og postkort om MitID 
  

Husk, at I kan bestille en annonce til lokalavisen og 200 postkort for at gøre 

opmærksom på jeres tilbud om MitID. 

 

Fra 16. august 2021 går det nye MitID i luften i Danmark, og mange 

lokalafdelinger er godt i gang med at blive klar til at hjælpe og vejlede ældre om 

https://www.mitid.dk/


overgangen til den nye digitale løsning. 

 

Sekretariatet udbetaler et annoncetilskud på 1.000 kr. til indrykning af jeres 

annonce. Postkortene er gratis. 

Udfyld bestillingsformularen, og vi sender materialerne til jer.  

 

Hvis I ønsker materialerne før 12. august, har vi brug for jeres bestilling senest 

25. juni. Men I kan også bestille efter sommerferien. 

 

Der kommer også en skabelon til en pressemeddelelse, som I kan bruge til at få 

presseomtale i lokalavisen. Pressemeddelelsen vil være klar på Frivilligportalen 

fra 30. juni. 

 
 
Bestil og find link til tilskud på Frivilligportalen 

 

    

 

Registrering af nye it-frivillige giver muligheder 
  

Flere nye it-frivillige har allerede efterspurgt at komme på kursus og få 

information, og vi kan kun opfordre jer til at sikre, at alle frivillige er 

registreret. 

Det sikrer dem og lokalafdelingen: 

 

• Forsikringsdækning i forbindelse med aktiviteten 

• Fri adgang til fagkurser, fagportaler, distriktsmøder, faglige 

ekskursioner/seminarer – samt ud fra lokalafdelingens beslutninger dækning 

af transportomkostninger til samme. 

• Invitationer til distriktets og lokale frivillig-arrangementer. 

• Rollespecifik relevant information om vigtige nyheder ift. it og it-frivilligrolle 

i de elektroniske nyhedsbreve, man modtager. 

• Frivilligbladet "Ældre Sagen AKTIV". 

• Ældre Sagens id-kort til identifikation ift. dem man hjælper. 

• Tilskud til lokalafdelingens aktiviteter baseret på antallet af frivillige. 

 

Og endelig styrkes Ældre Sagens stemme lokalt og i samfundet indenfor fag- og 

https://www.aeldresagen.dk/Frivilligportalen/Organisationsarbejde/Materialebestilling/bestil-mitid-annonce-og-postkort


målgruppeområdet ved dokumentation af de aktive frivilliges antal. 

 

[Sendt til alle it-aktivitetsledere] 

 
 
Læs mere i ”Håndbog for bestyrelser” (side 14) 

 

    

 

https://www.aeldresagen.dk/frivilligportalen/organisationsarbejde/organisationsudvikling/haandbog-for-bestyrelser-og-frivilligledere

