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Vi er klar til fremtiden
Vores samfund er under forandring i meget høj 
hastighed. Teknologien ændrer sig stadig hurtigere. 
Internet og sociale medier gør, at der kommunike-
res på stadig nye måder, døgnet rundt. Ældre Sagen 
er også blevet en digital spiller. 

Kernevelfærden er under pres ude i kommunerne. 
Et barn kan i dag se frem til først at kunne gå på 
folkepension, når vedkommende er oppe i 70’erne. 
Forskellighederne og polariseringen i vores sam-
fund vokser. Tilliden til politikerne er lille. Samtidig 
sker der store omvæltninger internationalt. 

Ældre Sagen er en organisation, der i dag har en 
meget væsentlig rolle i det danske samfund. Med 
over 775.000 medlemmer, 215 lokalafdelinger, knap 
18.000 aktive frivillige og et stærkt sekretariat er 
Ældre Sagen en aktør, der har troværdighed. En or-
ganisation, der repræsenterer livserfaring, og som 
har en stor samlet viden om livet som ældre – og 
viden om, hvordan vores samfund er indrettet for 
den ældste halvdel af befolkningen. Vi ved, hvad der 
virker godt. Vi ved, hvor vores samfund kan forbed-
res. Vi har livserfaringen, vi har ældrestyrke. 

Dette strategioplæg er et bud på, hvordan Ældre 
Sagen kan påtage sig et endnu større samfunds-
mæssigt ansvar, end vi har i forvejen. Hvordan vi på 
de områder, hvor vi besidder viden og ekspertise, 
kan komme med bud på, hvordan vi videreudvikler 
vores samfund. Hvordan vi kan skabe forhold, så 
flest muligt kan få et godt liv – hele livet, også de 
kommende generationer. Det drejer sig om emner 
som demens, ensomhed, pårørende samt pension 

– hvor vores ideer og viden kan komme de næste 
generationer af ældre til glæde, og hvor vi har am-
bitioner af kennedyske dimensioner. Ambitioner 
på vegne af ældrebefolkningen og det danske sam-
fund. Forandringer Ældre Sagen ikke kan gennem-
føre alene, men skal samarbejde med andre om for 
at nå målet.

Det handler også om at komme endnu mere i dia-
log med yngre generationer – for at få skabt nye 
løsninger og for at undgå, at de sprækker, vi kan 
ane mellem generationerne, udvikler sig til en kløft 
og til store konflikter. 

Endvidere er det vigtigt at sikre, at flere af de, der i 
dag ikke anser sig selv for at være ”ældre” og derfor 
afviser medlemskab, får øjnene op for Ældre Sagens 
relevans for dem. Det vil vi sikre gennem blandt 
andet fokus på at bevare et godt helbred for 50+ og 
fokus på pårørende samt arbejdslivet. 

Samtidig ønsker vi med strategien at give Ældre 
Sagen et endnu stærkere maskinrum ved bl.a. at 
styrke og udvikle ledelse og samarbejde, både lokalt 
og i sekretariatet og i samarbejdet internt i organi-
sationen.

Søren Rand   Bjarne Hastrup 
Landsformand   Adm. direktør



4

Ældre Sagens Strategi 2017-2021

Udfordringer – for samfundet  
og den enkelte:

Udfordringer – for Ældre Sagen: Styrker i Ældre Sagen:

• Pres på vores velfærdsmodel; økonomisk, 
politisk, kulturelt. Modellen er faktisk 
allerede i skred.

• Vi kommer til at skulle arbejde i langt flere år.

• Stadig hurtigere teknologiske og 
organisatoriske ændringer i samfundet.

• Nye familiemønstre, flere lever alene.

• Sammenhængskraft er truet af 
ghettoisering, nye familiemønstre, 
singlekultur, polarisering, manglende tillid 
til politikere.

Muligheder i samfundet:

Baggrund: Udfordringer, muligheder og styrker 

• Ældre Sagen opfattes af mange – især ikke-
medlemmer - som om vi:

- har fokus udelukkende på svækkelse

- har et forældet syn på alder, definerer 
ud fra alder

- er bagudskuende, og reaktiv

- er generationsegoistisk

• Mange reagerer negativt på ordet ”ældre”. 
Hvert fjerde medlem synes, at foreningens 
navn ikke er særlig godt. 

• Vi lever længere, får flere funktionsdygtige 
år, hvor vi vil kunne forblive aktive, bidrage 
til samfundet.

• Vores velfærdsmodel er finanspolitisk 
holdbar pga. senere tilbagetrækning mv.

• Ny teknologi øger muligheder for 
samarbejde og organisering, nye 
hjælpemidler osv. 

• Udbredt ønske om ansvarlighed og om at 
bidrage.

• Ældre Sagen har stor politisk 
gennemslagskraft og bliver lyttet til.

• Ældre Sagen er god til at organisere, god til at 
samarbejde med andre.

• Ældre Sagen har legitimitet og troværdighed 
som vidensbank.
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Ældre Sagens mission
 

Et godt liv - hele livet

• ”Hele livet” i betydningen ”hele livets længde”.
• ”Hele livet” i betydningen ”i alle dets facetter”, altså 

helhedsopfattelse. 
• I sammenhæng med Ældre Sagen:  Fokus er på anden 

halvdel af livet.   

Ældre Sagens vision 

Hvordan vi gerne vil opfattes af om-
verdenen i løbet af perioden 2017-2021:

”Vi er en folkelig bevægelse, der med nærvær, indsigt  
og handlekraft arbejder for et samfund, hvor flest  
muligt kan leve et godt liv hele livet”. 

Vi bygger videre på Ældre Sagen som en organisation, der: 

• har medmenneskeligt nærvær over for den enkelte
• har indsigt i form af stor viden, dokumentation og 

erfaring 
• formår at omsætte denne viden til resultater med stor 

handlekraft. 

Vores målbare ambitioner:

• I strategisk måling 2021 vurderer mindst 90 pct. af 
befolkningen 50+ deres livstilfredshed til mindst 7 på en 
skala fra 0 til 10. (Resultat i strategisk måling 2016: 88 pct.)

• I strategisk måling 2021 svarer mindst 90 pct. af 
befolkningen 18+ ”i meget høj grad”, ”i høj grad” eller ”i 
nogen grad”, at Danmark er et godt land at blive ældre i. 
(Resultat i strategisk måling 2016: 83 pct.) 
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Strategimodel
Vi har brugt følgende kriterier for at definere et indsatsområde i Strategi 2017-2021: 
• Store muligheder/trusler/udfordringer på samfundsplan
• Behov og ønsker i vores målgruppe
• Ældre Sagen har legitimitet og viden på feltet
• Vi tror på, at vores indsats kan have stor effekt 

Hvert indsatsområde har et formål og en ambition. Formålet beskriver, hvorfor vi har udpeget dette ind-
satsområde. Ambitionen er målbar, så vi i 2021 kan afgøre, om vi opnåede succes eller ej. 

Tilsammen bidrager vores aktiviteter på disse forskellige indsatsområder til, at flest mulige kan få et godt 
liv, hele livet. 

 

Vi skal for hvert indsatsområde ”skabe-samle-sprede” – ud fra erkendelsen: Hvis der skal være stor sam-
fundsvirkning, kan vi ikke udvirke det alene. 

Vi skal systematisk skabe, selv 
og sammen med andre: 
• Virksomheder/organisationer 
• Kommuner
• Fonde
• Medieplatforme
• Osv.  

Vi skal på hvert indsatsområde 
samle (og udvikle): 

• Analyser & viden 
• Politik, forslag, argumenter 
• Medlemstilbud, både lokale 

aktiviteter og tilbud fra 
samarbejdspartnere 

• Frivilligaktiviteter 

Vi skal sprede koncepter snarere 
end projekter, dvs. noget, som kan 
skaleres op og bruges og tilpasses 
efter lokale forhold, fx konceptet 
”Spis-sammen”.  

MISSION: Et godt liv – hele livet
VISION: Vi er en folkelig bevægelse, der med nærvær, indsigt og handlekraft  

arbejder for et samfund, hvor flest muligt kan leve et godt liv hele livet

STÆRKT MASKINRUM

Nærvær, indsigt, handlekraft
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Kennedy-projekt 

Under flere af indsatsområderne ønsker vi en markant indsats,  
i det følgende kaldet Kennedy-projekt. 

Udtrykket er inspireret af den amerikanske præsident  
(1961-1963) John F. Kennedy, der er kendt for citater som: 

”Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig,  
men hvad du kan gøre for dit land”

”Vi vælger at rejse til månen i løbet af dette årti … 
ikke fordi det er let, men fordi det er hårdt”

Et Kennedy-projekt er karakteriseret ved:
 
• En indsats, der er til gavn for samfundet
• En indsats med et ambitiøst mål, som også aktører uden 

for Ældre Sagen vil bifalde
• En indsats, der kræver samarbejde på tværs internt i Ældre 

Sagen og samarbejde med eksterne parter
• En indsats, Ældre Sagen gerne vil være kendt for 

I det følgende er nævnt fem indsatsområder samt vores fun-
dament, det stærke maskinrum. 

Med angivelsen (S) angives, at aktiviteten foregår i regi af 
sekretariatet; med (L), at der er tale om frivillig aktiviteter i 
lokalafdelingerne. 

John F. Kennedy. Amerikansk 
præsident fra 1961 til 1963. 
Satte offentligt et mål i 1961 
om at ”vi inden 10 år skal sæt-
te en amerikaner på månen 
– og få ham tilbage igen”.  
Og det lykkedes som bekendt 
otte år senere.
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Vi vil sikre et godt arbejdsliv  
og en tryg økonomi – hele livet

FORMÅL:

• Alle bør have mulighed for et godt arbejdsliv, så længe de kan og vil
• De, der på grund af nedslidning ikke magter at arbejde længere, skal have 

mulighed for værdig tilbagetrækning
• Et velfungerende og rimeligt pensionssystem skal sikre tilstrækkelig og tryg 

økonomi, når man ikke arbejder længere  

VORES MÅLBARE AMBITIONER OM FORBEDRINGER FOR DANMARK:

• Bruttoledighed i aldersgruppen  55-59-år må ikke være højere end for 
arbejdsstyrken generelt

• Andelen af 55-59-åriges ledighedsforløb, hvor personen er i beskæftigelse igen 
efter 12 måneder, skal være mindst så høj som for alle aldersgrupper (var i 2014 
43,3 pct. for 55-59-årige mod 50,0 pct. for alle aldersgrupper)

• I FTS 2020 svarer mindst 70 pct. ”Det var et godt tidspunkt at stoppe på”, 
på spørgsmålet ””Hvordan ser du i dag på din afgang fra arbejdsmarkedet?” 
(resultat FTS 2015: 61 pct.)

• Indkomsten for pensionister uden anden supplerende indkomst end ATP skal 
følge lønudviklingen for en gennemsnitslønmodtager
 

STRATEGISKE AKTIVITETER OG ÆLDRE SAGENS BIDRAG: 

• Kennedy-projekt: Ny, holdbar pensionsmodel:
 - Ældre Sagens ideer til ny pensionsmodel videreudvikles i samarbejde med  

fx International Federation on Ageing, 2018 (S)
• Kennedy-projekt: Nyt, holdbart arbejdsmarked:

 - Arbejdsmarkedsreform med mulighed for mere og værdig tilbagetrækning 
for dem, der er slidt ned, fysisk eller psykisk, 2019 (S)

• Øvrige indsatser i Ældre Sagen:
 - Karriereplaner fra 40 år og fremefter – en startboks og en salgsboks (S)
 - Dokumentation af erfaren arbejdskrafts kompetencer og værdiskabelse, 

betydning af livserfaring, aldringens positive hjerneeffekter; nedbrydning af 
fordomme og tabuer om arbejdsevne og alder (S)

Indsatsområder

GODT ARBEJDSLIV 
 OG TRYG ØKONOMI

INDSATSOMRÅDE 1
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SUND OG AKTIV
HELE LIVET

INDSATSOMRÅDE 2 Vi vil bidrage til et sundt og aktivt liv – hele livet 

FORMÅL:

Alle bør have mulighed for at opretholde et godt helbred, og at kunne deltage ak-
tivt i samfundet, så længe i deres liv som muligt. 

VORES MÅLBARE AMBITIONER OM FORBEDRINGER FOR DANMARK:

• I strategisk måling 2021 svarer mindst 88 pct. af befolkningen 50+ 
”Fremragende”, ”Vældig godt” eller ”Godt” på spørgsmålet ”Hvordan synes du, 
dit helbred er, alt i alt?”. (Resultat i strategisk måling 2016: 84 pct.) 

STRATEGISKE AKTIVITETER OG ÆLDRE SAGENS BIDRAG:

• Kennedy-projekt: Ældre Sagen som vidensbank om sundhed for 50+:
 - Vi er i 2021 blevet en organisation, som danskere 50+ vender sig mod for at 

få kvalificeret viden og inspiration til, hvordan man bedst passer, bevarer og 
udvikler sit helbred, fysisk og mentalt, afhængigt af livsfase og nuværende 
helbredstilstand. Fokus på mental sundhed, ”staying sharp”; samarbejde med 
bl.a. Center for Sund Aldring, Københavns Universitet (S)

• Øvrige indsatser i Ældre Sagen: 
 - Motionstilbud målrettet ikke-motionsvante og mindre mobile ældre i alle 

lokalafdelinger (S, L)
 - Samarbejde i alle kommuner om formidling af motionstilbud til ikke-

motionsvante og mindre mobile ældre (S, L)
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Vi vil sikre stærk pleje og omsorg

FORMÅL:

Sikring af et sundheds- og plejevæsen, præget af sammenhæng og sundhedsfaglig 
kvalitet; med forebyggelse og rehabilitering som udgangspunkt og med værdig 
hjælp og omsorg til dem med behov herfor. 

VORES MÅLBARE AMBITIONER OM FORBEDRINGER FOR DANMARK:

• I strategisk måling 2021 svarer mindst 70 pct. af befolkningen 18+, at de mener, 
at ældre i hjemmepleje og på plejehjem modtager en pleje og omsorg, der ”i høj 
grad” eller ”i nogen grad” er værdig. (Resultat i strategisk måling 2016: 54 pct.)

• I strategisk måling 2021 svarer mindst 70 pct. af befolkningen 18+, at de mener, 
at ældre på hospitaler modtager en behandling, pleje og omsorg, der ”i høj 
grad” eller ”i nogen grad” er værdig. (Resultat i strategisk måling 2016: 64 pct.) 

STRATEGISKE AKTIVITETER OG ÆLDRE SAGENS BIDRAG:

• Kennedy-projekt: 
 - Vi vil gøre Danmark til et ”demensvenligt samfund”, der markerer Ældre 

Sagen som den største og vigtigste forening, der i civilsamfundet yder en 
kæmpe indsats til gavn for demensramte og deres pårørende, og derudover 
er en ledende kraft i Demensalliancen. Påbegyndes 2016 (S, L)

• Kennedy-projekt: Vi vil sikre bedre forhold for pårørende: 
 - Startboks til Pårørende: ”Sådan hjælper du”, med viden om rettigheder og 

muligheder, med tips og gode råd (S)
 - Dannelse af pårørendenetværk i nogle/flere lokalafdelinger (L)
 - ”Frivillig-pårørende” og/eller bisiddere i flere lokalafdelinger (L)

• Kennedy-projekt: Vi vil sikre et sammenhængende sundhedsvæsen: 
 - Med høj faglig standard og evidens
 - Pilotprojekter med øget frihed, fx selvvisitering, evt. i samarbejde med 

kommuner i frikommuneforsøg (S)
• Øvrige indsatser i Ældre Sagen:

 - Styrket lokal og regional indflydelse:
 > Ældre Sagen bør udøve indflydelse i hver kommune. Vi styrker lokal 

indflydelse via styrket med- og modspil ift. kommuner, styrket samarbejde 
mellem ældrepolitiske og social-humanitære frivillige, samarbejde med 
andre foreninger m.v. (S, L)

 > I samarbejde mellem sekretariat, foreningskonsulenter og lokalbestyrelser 
træder alle lokalafdelinger et eller to trin op ad indflydelsesstigen (S, L)

 > Styrket organisering af frivillige ift. regioner (sygehuse) for at få øget 
indflydelse på sundhedsvæsenet (S, L)

STÆRK PLEJE
OG OMSORG

INDSATSOMRÅDE 3
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Vi vil skabe samvær og nærvær

FORMÅL:

At skabe livskvalitet gennem samvær og nærvær – og herved forebygge og 
begrænse ensomhed. 

VORES MÅLBARE AMBITIONER OM FORBEDRINGER FOR DANMARK: 

• Mindst 50 % færre ensomme ældre over 65 år i Danmark i 2020. 
Udgangspunktet er 33.000 ensomme på 65 år og derover i 2013 ( beregnet på 
baggrund af data fra Sundhedsprofil 2013, Region Midtjylland) 

STRATEGISKE AKTIVITETER OG ÆLDRE SAGENS BIDRAG:

• Kennedy-projekt: Ældre Sagen er fortsat bannerfører i Folkebevægelsen 
mod Ensomhed (S,L)

• Øvrige indsatser i Ældre Sagen: 
 - Styrke og konsolidere fællesskaber i regi af vores lokalafdelinger (L)
 - Skabe flere fælleskaber på Ældre Sagens digitale platforme (S)

SAMVÆR OG
NÆRVÆR

INDSATSOMRÅDE 4
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Vi giver det videre

FORMÅL:

At den generation, vi repræsenterer, giver af deres tid, deler ud af livserfaringer, 
kompetencer, af historisk og kulturel viden, og gør indsats der gavner andre end 
ældrebefolkningen selv, herunder at vi er i dialog i forhold til yngre generationer – 
og at ældre anerkendes for deres bidrag og ældrestyrke.

VORES MÅLBARE AMBITIONER OM FORBEDRINGER FOR DANMARK:

• I strategisk måling 2021 svarer mindst 90 pct. af befolkningen 18+ ”i meget 
høj grad”, ”i høj grad” og ”i nogen grad”, at ældre generelt bidrager positivt til 
samfundet.  (Resultat i strategisk måling 2016: 85 pct.) 

STRATEGISKE AKTIVITETER OG ÆLDRE SAGENS BIDRAG:

• Skole/børnehave-venner udbygges til langt flere aktiviteter, der skaber 
generationsmøder(S, L)

• ”Sammen Om”-konceptet – hvor Ældre Sagen lokalt arbejder sammen med 
andre organisationer om at løse lokale problemer (L)

• Formidling af ældres kompetencer og livserfaring samt profilering af deres 
bidrag til samfundet; kan ske via hjemmeside og blade (S)

• Tilbagevendende camp med yngre politikere og meningsdannere (S)
• Vi huser andre i Snorresgade, fx Folkebevægelsen mod Ensomhed, 

Videnscenter for pårørende, Demensalliancen mv. (S) 

VI GIVER DET
VIDERE

INDSATSOMRÅDE 5
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Fundament: Stærkt maskinrum

FORMÅL:

Styrke Ældre Sagens organisering og interne samarbejde. Sikre, at vi har de rette 
medarbejderkompetencer i forhold til de mål, ambitioner og aktiviteter, der ligger 
i strategien. Yderligere forbedre samspillet mellem  medarbejdere, medlemmer og 
frivillige, så vi fortsat kan bevare en styrkeposition på ældreområdet og bidrage til, 
at flest muligt kan leve et godt liv hele livet. Udbrede og styrke en positiv opfattel-
se af Ældre Sagen til flere i befolkningen. 

MÅLBARE AMBITIONER: 

• Mindst 850.000 medlemmer ultimo 2021
• Mindst 22.000 frivillige ultimo 2021 

STÆRKT MASKINRUM

ANTAL MEDLEMMER I TUSINDE ANTAL FRIVILLIGE I TUSINDE

2006 20062011 20112016 20162021 2021

492

9,5

569

12

786

18

850 22
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MULIGE AKTIVITETER: 

Sikre gode betingelser for at det lokale arbejde bliver stærkt og velfungerende bl.a. gennem (S,L):

• Motivering af frivillige
 - Frivillige skal tages godt imod 
 - Frivillige skal påskønnes og værdsættes  

• Fokus på rekruttering, særligt frivilligleder 

• Uvikling af formandskab – inddragelse og uddelegering
 - Mulighed for flere næstformænd
 - Bevidst arbejde med yderligere inddragelse og uddelegering  

• Uddannelse 
 - Uddannelse også af erfarne formænd
 - Fælles uddannelse af formænd og næstformænd 

• It værktøjer
 - Udvikling af værktøjer, der kan gøre det lettere at være frivillig
 - It værktøjer skal være lette og håndterbare – også for frivillige 

• Målrettet kommunikation
 - Frivilligportalen giver mulighed for at målrette kommunikation 
 - Afdække mulighed for at imødekomme at nogle formænd ønsker at modtage al information  

til frivillige – andre ikke 

• Lokal ældrepolitik
 - Styrkelse af den lokale ældrepolitiske indsats
 - Styrke indflydelse og samarbejde med de lokale Ældreråd 

• Lokalafdelinger breder aktiviteter ud, så de kommer tæt på, hvor medlemmerne bor (S, L) 

• Udvikling af nye frivilligopgaver, fx mere kortvarige opgaver, så flere får lyst at melde sig  
som frivillige (S, L) 
 

• Vi skaber i Snorresgade Ældre Sagens campus, der samler og spreder viden om ældreområdet.  
Det kan ske igennem afholdelse af internationale og nationale konferencer, seminarer,  
frivilligkurser og frivillignetværk (S) 

• Vi arbejder professionelt og målrettet med at gøre opfattelsen af Ældre Sagen mere positiv  
hos yngre og hos ikke-medlemmer (S)
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0 10 20 30 40 50 60 pct.

”Hvad er din umiddelbare opfattelse
af Ældre Sagen?”   – ikke-medlemmer over 50

Meget positiv

Positiv   

Hverken eller

Negativ

Meget negativ

Ved ikke

Ældre Sagen i 2016
Hvert år udgiver vi en årsrapport, der fortæller  
om indsatser og resultater i året der gik.  
Her et lille udpluk fra 2016.

VI BLIVER STADIG FLERE FRIVILLIGE

På fem år er vi steget til nu knap

18.000
FRIVILLIGE 

– langt de fleste indenfor det social-humanitære.

Socialt arbejde  10.167
Arrangementer og aktiviteter  2.691

Organisationsarbejde  2.616
Motion  2.384

IT  2.145
PR  2.064

Lokal indflydelse   487

DANSKERNE BAKKER OP OM ÆLDRE SAGEN
Selvom alle over 18 kan blive medlem af Ældre Sagen, er det især danskerne over 50 år, der melder sig ind.  
Nu er mere end hver anden over 65 år og hver tredje over 50 år medlem. 

Over 65 år
55%

Over 50 år
35%

780.000 
MEDLEMMER

Og der kommer stadig nye medlemmer til.  

I 2016 forventer vi at byde velkommen til

73.000 
NYE MEDLEMMER 

VORES MEDLEMMER ER GLADE  
FOR ÆLDRE SAGEN

”Vil du, som medlem, anbefale venner, familie 
og kolleger at blive medlem af Ældre Sagen?”

Helt sikkert

Sandsynligvis

Sandsynligvis ikke

Helt sikkert ikke

Ved ikke

60

28

5

2

4

25

61

12
1

2

0

”Hvad er din umiddelbare opfattelse
af Ældre Sagen?”   – medlemmer

Meget positiv

Positiv   

Hverken eller

Negativ

Meget negativ

Ved ikke

0 10 20 30 40 50 60 pct.

10

56

24

4

5

1

0 10 20 30 40 50 60 pct.

Kilde: Voxmeter medlems- og ikke-medlemsundersøgelse oktober 2016.
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33.000
DANSKERE FÅR  
HJÆLP AF  
RÅDGIVNINGEN

Erfarne socialrådgivere 
og jurister Ældre Sagen 
tilbyder gratis telefo-
nisk rådgivning, uanset 
medlemskab.

DANMARK SPISER SAMMEN

I uge 17 arrangerede 175 lokalafdelinger  
Danmark spiser sammen-middage. 

 16.000  
mennesker spiste sammen ved de i alt

400  
middage.

Siden Ældre Sagen tog initiativet til 
Folkebevægelsen Mod Ensomhed 

 for at halvere ensomheden i Danmark, har

70 
organisationer meldt sig ind.

64.000 
ARRANGEMENTER

I HELE LANDET

Medlemmerne møder et bredt udvalgt af 
arrangementer, ikke mindst motion i alle 
afskygninger, IT-undervisning, dans, sprog og 
kortspil hører til de populære typer. 

FLERE AKTIVITETER  
FOR MENNESKER MED DEMENS

133 
LOKALAFDELINGER 

tilbyder aktiviteter på demensområdet,  
og vi har 

650 

FRIVILLIGE
 som aflaster familier der er demensramte.
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Argumenter, folkelig opbakning og  
dokumentation giver resultater

Vi har siden Ældre Sagen blev stiftet for nu 30 år si-
den, arbejdet for at alle kan leve et godt og langt liv. 
Det betyder også, at en stor del af vores indsats er 
at være i dialog med politikere og embedsmænd – 
uanset partifarve. Med vedholdenhed, argumenter 
bakket op med en grundig dokumentation og ikke 
mindst den store legitimitet, som vores medlemstal 
bidrager med, har vi også sat vores spor i dansk 
politik. Her et lille udsnit fra de seneste 10 år. 

2006
• Tilbud om gratis influenzavaccine for 65 + årige 

gjort permanent
• Forbedring af tilsyn med forbrug af antipsykotisk 

medicin på plejehjem
• Afsat 100 mio. kr. i 2 år til initiativer der sigter 

mod at gøre det mere attraktivt at arbejde på 
plejeområdet

• Ældrecheckens maksimale beløb forhøjet til 7.600 
kr. I 2006 modtog 219.000 folkepensionister hel 
eller delvis ældrecheck

2007 
• Principiel afgørelse i Arbejdsmarkedets ankenævn: 

Efterlønsmodtagere sikres ret til optjente feriepenge 
uden modregning i efterløn – et tab der ellers ville 
have været i størrelsesordenen 600 mio. kr.

• Indført bundfradrag på 30.000 kr. for indkomst, før 
der modregnes i folkepension, hvorved det bedre 
kan betale sig for folkepensionister af arbejde

• Kvalitetsreformen vedtaget, hvorved der afsættes 
438 mio. kr. til bedre sammenhæng for kronikere 
samt kvalitetsarbejde på sundhedsområdet fra 
2008-2011

• 3 mia. kr. til ny velfærdsteknologi til brug i bl.a. 
ældreplejen

• Indførsel af faste kontaktpersoner på sygehuse og i 
hjemmeplejen gældende fra 2009

2008
• Nyt patientklagesystem fra 2010 med én fælles 

indgang for klager på sundhedsområdet med en 
Patientombudsmandsinstitution

• Prisloft for mad på plejehjem og i plejeboliger på 
3.000 kr. om måneden

• Udvidelse af patientsikkerhedsordning til også at 
gælde ( fra 2009) for den primære sundhedsektor, 
dvs. kommuner, apoteker og praktiserende læger

2009 
• Prisloft for udbragt mad til svækkede, 

hjemmeboende ældre på 45 kr. pr. måltid
• Forhøjelse af pensionstillægget i folkepensionen på 

2.000 kr. pr. måned.
• Sænkning af bundskat på 1,5 procentpoint til gavn 

for bl.a. folkepensionister
• Hævelse af aldersgrænsen for sidste udbetaling af 

kapitalpension fra 70 til 75 år
• Ældrecheckens maksimale beløb hævet til 10.300 

kr.

2010
• Afværget en 2-årig fastfrysning af folkepension og 

efterløn
• Formuegrænsen for modtagelse af ældrecheck 

forhøjet med 10.000 kr., så omkring 13.000 flere 
personer vil modtage checken. Det maksimale 
beløb i ældrechecken hæves til 10.700 kr. pr. år.

• Forlængelse af udbetalingsperioden for 
ratepension under udbetaling

• Bidrag til national handlingsplan for 
demensindsatsen og efterfølgende deltagelse i 
følgegruppe under Socialstyrelsen til opfølgning på 
indsatsen

2011 
• National handlingsplan for ældre medicinske 

patienter, hvor der afsættes 200 mio. kr. i 
perioden 2012-2015 til reducering af antallet af 
uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og styrkelse 
af sammenhængen i og koordinationen af 
patientforløbet. Primære indsatser er opfølgende 
hjemmebesøg hos udskrevne ældre patienter og 
fælles kommunal regionale forløbskoordinator 
funktioner

• Loft for egenbetaling i forbindelse med behandling 
af sjældne tandsygdomme

• Igangsat forsøg med fasttilknyttede 
plejehjemslæger i syv kommuner

• Nedsættelse af Ældrekommission om plejehjem 
med Ældre Sagens direktør først som alm. medlem, 
siden formand.
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2012 
• Afværget skattereform med aldersdiskrimination: 

topskat skulle sænkes for ikke-pensionister, men 
ikke for pensionister

• Folkepensionens pensionstillæg forhøjes 
ekstraordinært med 750 kr. pr. år i løbet af 2015-16

• Ældrecheckens maksimale beløb hævet med 4.700 
kr.  pr. måned til 15.900 kr. (i 2013)

• Nedsættelse af Hjemmehjælps kommission, hvor 
Ældre Sagens direktør deltog, og flere af Ældre 
Sagens synspunkter vandt genklang 

• Lovforslaget om obligatorisk Digital Post, der  
indføres fra november 2014, ændres, så finans-
ministeren ”skal” og ikke blot ”kan” fastsætte regler 
for, at man som borger kan fritages for pligten til at 
modtage digital post fra det offentlige

• Statsforvaltningen stadfæster, at ældre, der af 
kommunen har fået bevilget hjælp til indkøb, også 
får dækket leveringsomkostninger ved køb af varer 
på internettet

2013 
• Bevilling af en ekstra, årlig milliard til 

kommunernes ældrepleje – ”Ældremilliarden” 
øremærket i 2014-2015, siden del af bloktilskud

• Medhold fra Forbrugerombudsmanden i sag om 
forsvundet mindsteudbetalingsgaranti i Sampension

2014 
• Forhøjelse af folkepensionisters bundfradrag for 

arbejdsindkomst fra 30.000 til 60.000 kr. årligt
• Efter en positiv evaluering af en forsøgsordning 

træffes politisk principbeslutning om at indføre fast 
tilknyttede læger til plejehjem, sådan som Ældre 
Sagen længe havde argumenteret for

• Afsat 725 mio. kr. i årene 2015-18 til en styrket 
indsats for ældre medicinske patienter, herunder 
indsats mod overbelægning på landets sygehuse

• Ny lovgivning fra 1. januar 2015: Alle hjemme hjælps   -
modtagere skal tilbydes rehabilitering, hvis det 
skønnes, at det kan forbedre funktionsevnen. 
Afbrydes forløbet, er kommunen forpligtet til på ny 
at vurdere behovet for hjemmehjælp uanset årsagen 
til afbrydelsen, et vedholdende ønske fra Ældre Sagen

• 97 mio. kr. fra satspuljen til nedbringelse af 
ventetiden på genoptræning i kommunerne

• 11 mio. kr. fra satspuljen over tre år til at forbedre 
måltider for ældre i hjemmeplejen og på plejehjem

• Ny lovgivning pr. 1. januar 2016, der betyder, at det 
i individuelle ansættelseskontrakter samt i nye 
overenskomster ikke er lovligt at have bestemmelse 
om automatisk fratrædelse, når man fylder 70 år

• Præcisering af pensionisters vilkår for at optage 
afdragsfrie lån

• Demensalliancen medstiftes af Ældre Sagen
• Ældre Sagen tager initiativ til grundlæggelse af 

Folkebevægelsen mod Ensomhed

2015 
• Genåbning af forhandling om finanslov for 2016, 

hvorved forringelse af boligydelsen til pensionister 
med lav indkomst og høj husleje, fx på plejehjem, 
blev afværget

• Danmark får for første gang en (sundheds-) og 
ældreminister

• Aldersgrænsen for krav om lægeattest i forbindelse 
med fornyelse af kørekort hævet fra 70 til 75 år

• 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. fremover til 
klippekortsordning for svageste hjemmehjælps-
modtagere

• 100 mio. kr. afsat til faste læger på plejehjem fra 
2016-2018

• 29 mio. kr. afsat til opfølgende hjemmebesøg fra 
2016-2019

• 82 mio. kr. afsat til projekter, der skaber styrket 
sammenhæng for de svageste patienter fra 2016-
2019

• 90 mio. kr. omprioriteret og afsat til at nedbringe 
ventetid på genoptræning fra 2016-2019

2016
• Ny national handlingsplan for ældre, medicinske 

patienter med fokus på sammenhæng, patient- 
og pårørendeinddragelse, værdighed og 
patientsikkerhed, hvortil der afsættes 1,2 mia. kr. 
i perioden 2016-2019, hvorefter der varigt er afsat 
300 mio. kr. årligt. Indeholdt i handlingsplanen 
er akutpakke med 415 mio. kr. til bedring 
af medicinske afdelinger og bekæmpelse af 
overbelægning på landets sygehuse

• Årlig værdighedsmilliard til og med 2019 til at 
sikre mere værdig ældrepleje. Herefter udbetales 
midlerne sammen med bloktilskuddet efter en 
objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet

• Kommuner forpligtet ved lov til at udarbejde en 
værdighedspolitik

• Ny national demenshandlingsplan fremlagt. 
Ældre Sagen har sammen med Demensalliancen 
stærk medvirket til, at demens stod prioriteret 
i regeringsprogrammet efter valget 2015 samt 
desuden deltaget aktivt i følge- og arbejdsgruppe 
og bidraget med viden om demensindrettelse af 
boliger samt pårørendepolitik

• Af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-
2020 fremgår det, at pårørendes muligheder for at 
hjælpe digitalt skal understøttes

• Forslag om besparelse på boligydelse i 2017 og de 
følgende år fjernes fra finansloven



Tlf. 33 96 86 86 · www.aeldresagen.dk

20
17

.0
2.

71
.2

.5


