
Planer og ambitioner 2020
GODKENDT AF DELEGERETFORSAMLINGEN, NOVEMBER 2019



2

Strategi 2017-2021
VEDTAGET AF ÆLDRE SAGENS DELEGEREDE, NOVEMBER 2016

REDIGERET AF LANDSBESTYRELSEN, JANUAR 2017

Ældre Sagens strategi 
for perioden 2017 til 

2021 blev vedtaget af 
delegeretforsamlingen  

i november 2016.

Indhold

FN’s udviklingsmål  4

Økonomiske prognoser om 2020 5

Politiske begivenheder, der vil kunne præge 2020 5

De økonomiske vilkår for Ældre Sagen i 2020 6

Ældre Sagens strategimodel for 2017-2021 6

Vi vil sikre et godt arbejdsliv og en tryg økonomi 7
Vi vil bidrage til et sundt og aktivt liv – hele livet 7
Vi vil sikre stærk behandling, pleje og omsorg 8
Vi vil skabe samvær og nærvær 12
Vi giver det videre 14
Vi vil have et stærkt maskinrum 14

Vi sætter disse mål og ambitioner 15



3

Oktober 2019

Kære delegerede

Vi er godt midtvejs i Ældre Sagens femårs strategiperiode 2017-2021, der blev vedta-
get af Ældre Sagens delegerede i november 2016 efter en proces på 1½ år med analy-
ser, debatter, strategicamp med videre. 

Dansk økonomi står stærkt med en høj beskæftigelse, store fordringer på udlandet 
og en bæredygtig finanspolitik. Det er ikke mindst en stigende beskæftigelse blandt 
seniorer og en senere tilbagetrækning, der er årsag til dette. 

Samtidig sker der alvorlige og bekymrende besparelser på ældreområdet i mange 
kommuner, hvor tilførslen af økonomiske midler ikke er fulgt med befolkningsudvik-
lingen. År efter år er der foretaget meget væsentlige besparelser, og manglen på per-
sonale bliver stadig mere graverende. 

Ældre Sagen vil i 2020 fortsat have stor fokus på ensomhed, demens, pårørende, vær-
dige forhold for ældre medicinske patienter samt mere motion for ældre – vores fem 
Kennedy-projekter. Derudover efterlyser vi en grundlæggende New Deal for ældre-
plejen i Danmark, der trænger til et grundigt 360 graders eftersyn. 

Ældre Sagen er inde i en positiv udvikling. I foråret 2019 lykkedes det at passere tallet 
20.000, når vi opgør antallet af aktive frivillige – en drøm, vi har haft i flere år. Vores 
frivillige står for en kæmpe indsats over hele landet, både social-humanitært og med 
hensyn til arrangementer for medlemmerne lokalt. Der er et rekordhøjt antal med-
lemsarrangementer, nemlig 90.000 om året. 

Medlemstallet er fortsat i fremgang. I løbet af 2017 passerede vi 800.000 medlemmer. 
Ved årsskiftet 2018/2019 havde Ældre Sagen 847.000 medlemmer, og vi forventer at 
være 877.000 medlemmer ved indgangen til 2020 og at nå op på 897.000 i løbet af 
året. Samtidig bliver Ældre Sagen også stadig hyppigere fremhævet som en meget 
indflydelsesrig organisation, som politikerne bliver nødt til at lytte til.

I det følgende beskriver vi den strategi og de indsatser, som Landsbestyrelsen i sam-
arbejde med sekretariatet har prioriteret. Oplægget er udarbejdet i lyset af de udfor-
dringer, samfundet står over for på ældreområdet, og er tilpasset efter gode diskus-
sioner på dialogmøderne i september. Vi håber naturligvis på en god opbakning til 
planerne på delegeretmødet i Nyborg i november!

Preben Staun   Bjarne Hastrup 
Landsformand   Adm. direktør
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FN’s udviklingsmål 
Der er i disse år stigende opmærksomhed om de 
sytten bæredygtige udviklingsmål, som FN har op-
sat frem mod 2030. 

Mange af de indsatser, vi har i Ældre Sagen, kan 
med god ret siges at bidrage til flere af disse mål. 
Det gælder fx: 

• 3. Sundhed og trivsel:  
Vores medlemsarrangementer, sundhedspolitiske 
indsats, social-humanitære frivillige indsats mv. 
bidrager klart til mange ældres trivsel

• 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst:  
Vores politiske indsats for et bedre arbejdsmar-
ked for 50+

• 10. Mindre ulighed:  
Bekæmpelse af ulighed gennem bl.a. vores støtte 
til folkepensionssystemet og indsats for et mere 
velfungerende sundhedsvæsen

• 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund:  
Vores indsats mod ensomhed og for demensvenli-
ge lokalafdelinger

• 13. Klimaindsats:  
Her skal vi blive skarpere på, hvordan Ældre 
Sagen bidrager

• 17. Partnerskaber for handling:  
Vores deltagelse i flere folkebevægelser, alliancer 
mv. 
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Økonomiske prognoser om 2020
Økonomer forventer nu årlig vækst i dansk BNP på 
1½% om året i de kommende år. 

Der vil fortsat være stigning i dansk beskæftigelse – 
men lavere stigninger, fordi vi nærmer os et niveau, 
der må betegnes som fuld beskæftigelse. 

Flere steder forventes mangel på arbejdskraft; det 
gælder ikke mindst social- og sundhedsområdet, 
herunder ældreplejen, hvor der især vil blive man-
gel på sosu-assistenter og sosu–hjælpere. Området 
er truet af massive rekrutteringsproblemer, fordi 
mange nuværende beskæftigede nærmer sig pen-
sionsalderen, og for få unge søger ind på disse ud-
dannelser.  

Lønningerne forventes generelt at stige med knap 
3 % årligt, hvilket har betydning for Ældre Sagens 
lønudgifter. 

Det såkaldte strukturelle underskud på de offentli-
ge budgetter er på vej mod nul, det vil sige, at der vil 
komme balance i den offentlige sektor som helhed. 

Tager man højde for udviklingen i de kommende år, 
er den danske velfærdsmodel sund og robust, idet 
finanspolitikken betegnes som værende ”overhold-
bar” med knap 2 pct. Det betyder, at det er helt for-

fejlet at tale om, at den nuværende ældregeneration 
”lægger en regning i børneværelset” – det omvend-
te er tilfældet. 

Dette har flere årsager. Efterlønsordningen er ble-
vet stærkt forringet; folkepensionsalderen steg i 
2019 til 65 ½ år og vil fortsat stige op til 67 år og 
siden 68 år og med tiden endnu højere op. Og det er 
ikke kun de lovmæssige aldersgrænser, der ændrer 
sig: Den faktiske tilbagetrækningsalder er i disse år 
kraftigt stigende. Samtidig er fremtidens pensioni-
ster i højere grad selvfinansierende via egne pensi-
onsordninger. Vi taler om ældrestyrke og ikke æl-
drebyrde. Den senere tilbagetrækning styrker i dis-
se år de offentlige finanser med store millionbeløb, 
fordi udgifterne til folkepension med videre falder.

Dansk økonomi er i det hele taget bomstærk. Vi har 
for længst passeret de tider, hvor der var store beta-
lingsbalanceunderskud og enorm gæld til udlandet. 
Tværtimod har Danmark nu over 1.600 mia. (godt 
halvanden billion) kr. til gode i udlandet.  

Det skal dog også med i billedet, at de negative ren-
ter og den usædvanlige renteprofil af flere ses som 
en øget risiko for, at der indtræffer en økonomisk 
recession. 

Politiske begivenheder, der vil kunne præge 2020

USA’s præsident Trump har allerede gjort alvor 
af sine trusler og indledt handelskrig med Kina. 
Yderlige handelskrige og protektionisme vil blive en 
bremse på international handel og dermed væksten 
i Danmark. Tilsvarende kan den forestående Brexit 
skade dansk eksport – spørgsmålet er, hvor stor be-
tydning disse tiltag vil få for dansk økonomi? 

Bliver Donald Trump genvalgt som USA’s præsident 
til efteråret, og hvilken økonomisk betydning får 
det for årene 2021-2024?

Hvad vil den nye socialdemokratiske regering kom-
me med af politiske initiativer i Danmark? Bliver 
ældreområdet glemt af politikerne til fordel for kli-
ma og børn & unge? Bliver ældre særlig ramt af sti-
gende miljøafgifter? Statsministerens åbningstale i 
Folketinget den 1. oktober samt regeringens finans-
lovsforslag tyder desværre ikke på store initiativer 
på ældreområdet.

Får vi en ny generationskonflikt om klima og miljø 
– hvor børn og unge bebrejder ældre generationer 
klodens alvorlige miljøproblemer?
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De økonomiske vilkår for Ældre Sagen i 2020
Efter seks år med uændret kontingentsats lægger 
landsbestyrelsen op til at justere kontingentet, ef-
tersom priser og især lønninger er steget de seneste 
seks år, og fordi der er udsigt til lavere distributi-
onstilskud til vores blade, ligesom Ældre Sagens 
arveindtægter er faldet til at være tæt på nul. 

Samtidig forventer vi en markant opbremsning i 
medlemsvæksten. Den var tidligere på op til 6 % 

årligt. For 2020 er forventningen langt mere beske-
den, nemlig godt 2 %. 

Ældre Sagens økonomi 2020 vil blive robust og an-
svarlig, hvis kontingentsatserne justeres, og der 
foretages en skarp prioritering af de mange spæn-
dende tiltag, vi gerne ville sætte i værk. 

Ældre Sagens strategimodel for 2017-2021
Vi har i vores nye strategi fem indsatsområder samt 
det tværgående – det stærke maskinrum, der om-
fatter både lokalafdelinger, koordinationsudvalg, 
distrikter og sekretariatet. 

I det følgende præsenteres de tanker, som 
Landsbestyrelsen og sekretariatet har gjort sig mht. 
2020. Det sker for hvert af de fem indsatsområder 
samt ”stærkt maskinrum”. 

Ved aktiviteterne er med bogstaver indikeret, hvilke 
dele af organisationen der er involveret:

S  = Sekretariatet

L  = Lokalafdelinger

D  = Distrikter

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
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Vi vil sikre et godt arbejdsliv og en tryg økonomi

Efter at der er kommet væsentlige forbedringer af 
folkepensionen i finansloven for 2019, herunder 
fremtidig fuld lønregulering af satserne, er fokus 
især på at sikre værdig tilbagetrækning for dem, der 
er nedslidte: 

• Ældre Sagen har i 2019 sammen med 
Magisterforeningen presset på for at få forbedret 
seniorførtidspensionen. Den daværende regering 
indgik i foråret en aftale om en ny og forbedret 
Seniorpension. Vi skal sikre, at denne ordning 
gennemføres af forligspartierne sammen med 
regeringen og bliver velfungerende, med en visi-
tation der er uafhængig af kommuners økonomi-
ske interesser S

• Vi skal følge op på de gode forslag fra den tid-
ligere regerings Seniortænketank, hvor Bjarne 
Hastrup deltager som ekspert  – for at få flere til 
at arbejde længere S

• Vi skal følge og evt. deltage i regeringens udvalg 
vedrørende arbejdsmarkedet efter 2040 (udvalget 
blev aftalt ifm. forliget om seniorpension) S

• Vi vil forsøge at påvirke regeringens tanker om 
differentieret folkepension på længere sigt i ret-
ning af en fleksibel folkepension præget af uni-
versalitet og ikke særrettigheder S

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

I Ældre Sagen ser vi med bekymring på, at en stor 
gruppe ældre ikke lever op til Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger om træning til ældre. Motion og fysisk 
aktivitet har stor betydning for at holde sig i god 
fysisk form også som ældre. Det gør det lettere at 
klare hverdagens gøremål. Det er desuden med til 
at forbygge livsstilsygdomme og faldulykker samt 
forebygge den ensomhed, som let følger af mang-
lende fysisk funktionsevne. Derfor er samarbejdet 
med DGI og DIF om ”Bevæg dig for livet” en vigtig 
indsats og en del af et Kennedy-projekt. 

I Ældre Sagen er vi rigtig gode til at motivere ik-
ke-motionsvante ældre og mindre mobile ældre. 
Mange oplever, at Ældre Sagen er et trygt sted at 
træne, hvor de møder jævnbyrdige, og hvor der er 
fokus på både træning og fællesskab. 

• Lokalafdelingerne kan tilbyde flere motionsakti-
viteter som fx indemotion/gymnastik, stavgang, 
gå- og cykelture, motion i naturen og motions-
holdspil L

• Lokalafdelinger kan få flere mænd med til 
motion gennem motionshold kun for mænd, 
motion i naturen og forskellige boldspil L

• Lokalafdelingerne kan motivere flere mindre 
mobile eller ikke-motionsvante ældre til at 
begynde at træne via fx flere stolemotionshold 
og andre skræddersyede aktiviteter L

• Øget samarbejde med kommunerne om moti-
onsaktiviteter L

• Udgive ny version af dvd’en ”Træn dig glad”, som 
der er stor efterspørgsel efter S

• Vi vil sætte mere fokus på mental sundhed – 
”Staying Sharp”, herunder gennemføre en ny 
undersøgelse af de faktorer, der giver god trivsel 
hos de over 80 årige, samt hvad der kan gøres i 
årene forud for at sikre dette S

Endelig er det vigtigt, at Ældre Sagen følger med i 
og bidrager til den digitale udvikling, så ældre kan 
være digitalt aktive og velbevandrede borgere - her-
under at der er fokus på digital dannelse. 
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Vi vil sikre stærk behandling, pleje og omsorg

New Deal 

Ældre Sagen har i 2019 gennem en stor analyse gen-
nemført af forskningsinstitutionen VIVE påvist, at 
der findes ca. 73.000 svækkede ældre, der har funk-
tionsnedsættelser, men som ingen hjælp modtager 
fra kommunen. Samtidig har ældreplejen været 
præget af vedvarende stramninger og besparelser. 
VIVE-undersøgelsen påviser også, at de sædvanlige 
forklaringer – at det er hverdagsrehabilitering og 
sund aldring, der har givet et væsentligt lavere be-
hov for hjælp og pleje – ikke passer. 

Samtidig har debatten om ældreplejen været præ-
get af, at kommunerne har skudt ansvaret over på 
Folketinget, mens folketingspolitikere i vidt omfang 
har peget på det kommunale selvstyre. 

Det har fået Ældre Sagen til at efterlyse en New 
Deal, á la Roosevelt i 1930’ernes USA, hvor arbejds-
løsheden var meget høj, og sammenhængskraften 
i det amerikanske samfund truet, hvorfor det var 
nødvendigt med gennemgribende ændringer og en 
ny samfundskontrakt. 

I Danmark 2019 er der udpræget hjemme-
hjælps-løshed, og der mangler et grundlæggende 

360 graders eftersyn af den måde, vi styrer, tildeler, 
forvalter, organiserer, udfører og leder ældreplejen 
på. 

Der er behov for at se på alle de fem elementer, der 
danner grundlag for en god og værdig ældrepleje. 
Det er fx ikke nok at øge de økonomiske bevillinger, 
hvis ikke der kan findes medarbejdere i kommu-
nerne. Det hjælper heller ikke, hvis den kommunale 
visitation bliver stadig strammere. Og det bliver 
svært at tiltrække arbejdskraft, hvis ikke arbejdsvil-
kårene forbedres, så minuttyranniet fjernes, og der 
vises mere tillid til personale og borgere. De fem 
elementer hænger sammen, og der er behov for, 
at flere forskellige aktører sammen ser på alle fem 
elementer i ældreplejen i et helikopterperspektiv og 
finder nye løsninger. 

Stærk sundhedspolitisk aktør

De seneste år har Ældre Sagen lagt ekstra vægt på 
at markere sig som en væsentlig sundhedspolitisk 
aktør. Det er vigtigt i en tid med et stigende antal 
ældre patienter. 

Blandt ældre har en højere andel en eller flere kro-
niske sygdomme, og flere er multisyge. Derfor har 

Selvbestemmelse/
selvstyre

Finansiering

Minimumsrettigheder Tildeling af hjælp

Arbejdskraft
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mange ældre som patienter behov for, at der er et 
samlet tilbud fra sundhedsvæsenet, på tværs af 
hospital, kommune og egen læge. Ældre Sagens 
sundhedspolitiske profil er kun blevet mere nød-
vendig, nu hvor vi sidder repræsenteret i de regio-
nale Patientinddragelsesudvalg (PIU), og en stadig 
større del af sundhedsydelserne er rykket ud i kom-
munerne. 

Også i 2020 vil Ældre Sagen have en stærk sund-
hedspolitisk profil, idet vi vil: 

• Påvirke S-regeringen til ændringer i sundheds-
væsenet, så der sikres værdighed for et stigende 
antal  ældre multisyge patienter. Vi vil sikre, at 
der er de tilstrækkelige ressourcer og kvalifikati-
oner i kommunernes sundhedsvæsen. ”Business 
as usual” er ikke en mulighed S  

• Arbejde for at få en ny national handlingsplan 
for ældre medicinske patienter, herunder stærk 
fokus på og nultolerance over for de fortsat 
uløste problemer med overbelægning, med 
udgangspunkt i den ekspertdag, Ældre Sagen og 
LIF afholdt den 2. september 2019 på campus S

• Sikre fortsat finansiering til den nationale 
demenshandlingsplan frem mod 2025 S

• Arbejde for, at patient/borger skal være i cen-
trum . Der skal være en patientansvarlig læge, 
der inddrager patienter og pårørende  S + D + L

• Styrke den sundhedspolitiske indflydelse, nati-
onalt, regionalt og lokalt, via bl.a. styrket dia-
log med andre aktører, og øget fokus på Ældre 
Sagens sundhedspolitiske frivillige, fx i PIU  S +
D + L

• Følge op på 2019-sundhedsaftaler mellem kom-
muner og regioner  S + D

• Kæmpe for bedre tandpleje til især svækkede 
ældre, fordi det er af afgørende betydning for det 
samlede helbred S

Et værdigt møde med sundhedsvæsenet – et 
Kennedy-projekt

I 2020 fortsætter vi det Kennedy-projekt om sund-
hedsvæsenet, som blev igangsat i 2019. Formålet er 
at sikre, at ældre patienter kan opleve værdighed i 

deres møde med sundhedsvæsenet – fordi værdig-
hed og tryghed for Ældre Sagen er centrale elemen-
ter i at kunne tilbyde stærk behandling, pleje og 
omsorg til mennesker, der er syge eller svækkede. 

Som med de øvrige Kennedy-projekter er der tale 
om en palet af initiativer, hvor der skal samarbej-
des på tværs af afdelinger i sekretariatet og mellem 
sekretariat og frivillige, på både kommune- og regi-
onsplan. Vi vil i 2020:

• Bruge resultaterne fra den kvalitative undersø-
gelse, der blev gennemført i 2019: ”Hvad giver 
i praksis værdighed for ældre patienter i sund-
hedsvæsenet?” S

• Gennemføre pilotprojekt med øget selvbestem-
melse for ældre patienter S

• Analysere og forstå den stigende ulighed i sund-
hed, set fra et ældre-synspunkt, samt finde for-
slag, der kan afhjælpe dette S

• Deltage i alliancen #StopMedicinspild mod fejl-
medicinering S  

Demens – et Kennedy-projekt 

Vores store, sammenhængende indsats til fordel 
for mennesker, der er berørt af demens – enten ved 
selv at have en demenssygdom eller ved at være på-
rørende – fortsætter i 2020, hvor vi blandt andet vil: 

• Fortsætte med at have et stærkt fokus på at gøre 
Ældre Sagens lokalafdelinger demensvenlige  S +
L .  Det er lokalt, at Ældre Sagen virkelig kan gøre 

en indsats, der betyder noget for demensramte 
familier i deres hverdag 

• Fortsætte vores nationale politiske indsats, her-
under følge den nationale handlingsplan frem 
mod 2025 og sikre, at der kommer finansiering 
heraf, så pengene ikke slipper op i 2019 S

• Tilbyde temaaftener i lokalafdelinger og distrik-
ter  S + L + D

• Videreudvikle Folkebevægelsen for et 
Demensvenligt Danmark, hvor vi bl.a. skal 
udvikle en badge-ordning ( finansieret af mid-
ler fra satspuljeaftale 2017, via Sundheds- og 
Ældreministeriet) samt skabe lokale samarbej-
der om demensvenlige lokalsamfund  S + L  
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Pårørende – et Kennedy-projekt 

Vi arbejder fortsat på at få mere anerkendelse, støt-
te og hjælp til de titusindvis af pårørende, der yder 
en kæmpe indsats for deres syge eller svækkede 
nærtstående. Vi vil i 2020: 

• Afholde et pårørende-topmøde S

• Udarbejde en startpakke til lokalafdelinger, der 
gerne vil gøre en større indsats for pårørende  
S + L

• Tilbyde temaaftener i lokalafdelingerne S + L

• Kortlægge kommunernes brug af værdigheds-
milliard ift. pårørende S

• Gennemføre en ny befolkningsundersøgelse, der 
kan kortlægge og dokumentere pårørendes ind-
sats S

• Videreudvikle, og udbrede kendskabet til, vores 
værktøjer, herunder on-line guide med rådgiv-
ning og vejledning til pårørende, samt vores 
on-line netværk for pårørende S

• Fortsætte Facebook Live formidlingen S

• Udgive ny, trykt guide til pårørende S

Det gode liv i plejebolig 

Vi vil i 2020:

• Sikre at der bygges flere plejeboliger. Der er et 
stort udækket behov, især pga. stærk vækst i 
aldersgruppen 80+ og flere med demenssyg-
domme S

• Fortsætte arbejdet for at få forsvarlig brandsik-
kerhed for alle plejeboliger, da dette desværre 
halter alvorligt i mange kommuner S + L

• Arbejde for bedre bemanding på plejecentrene S

Den sidste tid 

De senere år har Ældre Sagen ydet en stor indsats i 
forhold til at opfordre til og styrke samtalen om dø-
den, styrke vågetjenesten, have sorg- og livsmods-
grupper mv. Vi vil i 2020:

• Udbrede viden om muligheder for palliativ ind-
sats S

• Fortsætte med at udbrede samtaler om døden   
S + L

• Udvikle samarbejdet om et nyt samtaleværktøj  
med Røde Kors, Det Nationale Sorgcenter, Hjerte-
foreningen, Lungeforeningen og Liv & Død  S

• Synliggøre Ældre Sagens mange aktiviteter på 
området, dvs. sorg- og livsmodsgrupper mv.   
 S + L

Vi vil skabe samvær og nærvær

Ensomhed – et Kennedy-projekt

Bekæmpelse af ensomhed og skabelse af fælles-
skaber har i mange år været en central opgave for 
Ældre Sagen. I 2020 vil der blandt andet foregå  
dette: 

• ”Danmark spiser sammen” i uge 17 med større 
fokus på at skabe blivende fællesskaber   S + L  

• Vi vil sætte yderligere fokus på det gode værts-
skab  S + L

• Vi vil implementere nye koncepter/aktiviteter om 
forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed lokalt, 
fx læseværksteder og aktiviteter for mænd  S + L

• Vi vil sætte turbo på Ældre Sagens besøgstjeneste 
S + L

• Ældre Sagen er fortsat bannerfører i 
Folkebevægelsen mod Ensomhed   S + L

• Vi vil tage emnet Seniorboliger op, herunder især 
bofællesskaber, også så pensionister med lave 
indkomster har denne mulighed  S
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Vi giver det videre

• Generationstopmøde på Campus S

• Fortsat udbredelse af skole/børnehave-venner  
S + L

• Flere læsetanter/onkler samt frivillige i hjem-
kundskab/skolekøkkener L

• Optimering af samarbejdet med 4H/Landbrug 
og Fødevarer om madskole-frivillige i sommer og 
efterårsferie  L

• Nyt samarbejde med ”Talentspejderne” – frivil-
lige mentorer for unge i 7.-9. klasse  S + L

• Videreudvikling af  ”Fra Haver til Maver” – skole-
haveprojekter  S + L

Vi vil have et stærkt maskinrum

Det er fortsat vigtigt, at Ældre Sagen i både sekre-
tariat og lokalt blandt frivillige er organiseret på en 
hensigtsmæssig måde, samarbejder godt indbyrdes 
og har den relevante viden og gode arbejdsværktø-
jer, herunder velfungerende it. 

I 2020 vil vi blandt andet: 

• Påbegynde strategiproces 2022-2026, herunder 
brand-positionering, for at sikre at vi er attrak-
tive ift. nye generationer S  

• Gennemføre en formandsundersøgelse for at 
kunne skabe bedre trivsel og arbejdsvilkår for 
lokalafdelingernes lokalformænd  S + L + D

• Gennemføre en frivilligundersøgelse for at kunne 
sikre bedre trivsel for vores 20.000 frivillige S

• Gennemføre Fremtidsstudie 2020, der giver os 
vigtig ny viden om ældregenerationernes behov 
og ønsker, og som derved bidrager væsentligt til 
vores strategiarbejde S )

• Formulere og vedtage ny Frivilligpolitik  S + L

• Styrke den lokale ældre- og sundhedspolitiske 
indsats via styrket hjælp til bl.a. koordinations-
udvalg, herunder udvikling af flere kommune-
specifikke materialer mv. S

• Producere podcasts om ældrelivet S

• Fortsat sikre, at både sekretariat og lokalafdelin-
ger lever op til persondataforordningen, GDPR   
S + L
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MÅL OG INDIKATORER AMBITION  
2020

AMBITION  
2019

RESULTAT  
2018

MEDLEMMER ultimo året ≥ 897.000 ≥ 877.000 846.600

NYE MEDLEMMER (brutto) ≥ 65.000 ≥ 72.000 75.814

YNGRE MEDLEMMER:

Medlemsandel blandt 50-64-årige, ultimo året ≥ 15,4 % ≥ 15,3 % 15,1 %

GENTEGNINGSPROCENT ≥ 97,2 % ≥ 97,2 % 97,1 %

IMAGE: Ældre Sagens relative placering i 50+åriges 
vurdering af almennyttige forening i AIM Create 
Imageundersøgelse

Top 5 Top 5 Top 2

LÆSERTILFREDSHED FOR ÆLDRE SAGENS  
MEDLEMSBLAD

Andel medlemmer, der i læserundersøgelse er  
”tilfreds” eller ”meget tilfreds”/heraf ”meget tilfreds”

≥ 80 % /30 % ≥ 80 % /30 % 83 % / 23%

HJEMMESIDE

Antal brugere gns. pr måned ≥ 275.000 ≥ 300.000 281.273

LOKALE HJEMMESIDER

Antal brugere gns. pr måned 33.000 33.000

FACEBOOK 

Antal Reach gns. pr. måned
Post stories gns. pr. måned

≥ 1.500.000
≥ 35.000

≥ 1.500.000
≥ 35.000

1.484.784

TWITTER 
Gennemsnitlige eksponeringer pr måned ≥ 60.000 ≥ 60.000 48.433

FRIVILLIGE: 

Antal registrerede frivillige, ultimo året
Antal frivillige i procent af medlemmer

≥ 21.000
≥2,39 %

≥ 20.800
≥2,42 %

19.598
2,31 %

ANTAL GENNEMFØRTE RÅDGIVNINGER ≥ 36.000 ≥ 36.000 33.965

Vi sætter disse mål og ambitioner

STRATEGISKE MÅL 2020
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