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Landsbestyrelsen Informerer   
Landsbestyrelsesmødet den 29. januar 2019   
 
 
Meddelelser 
Landsformanden orienterede om kriterierne 
for uddeling af æresbeviser og oplyste, at der 
var uddelt 4 æresbeviser. 
 
Der var bevilget dispensation fra 
bopælskravet for et bestyrelsesmedlem i 
lokalbestyrelsen for Bornholm. 
Dispensationen var givet til årsmødet 2020. 
 
Landsformanden deltog i lykønskningskur 
hos H. M. Dronningen og sammen med 
Bjarne Hastrup i Nytårskur. 
 
Samarbejdsaftale med DGI/DIF Bevæg dig 
for Livet er underskrevet og der har i den 
anledning været et konstruktivt møde med 
formændene for de to organisationer.  
 
Frivilligafdelingen orienterer 
lokalafdelingerne om aftalen, og hvordan 
den kan bruges til at styrke det lokale 
motionsarbejde.   
 
Ældre Sagen har modtaget en invitation til at 
være en del af Idrættens Scene på 
Folkemødet Bornholm og har svaret, at vi 
gerne deltager i debatter, men at vi ikke 
ønsker at indgå i en finansiering af scenen.  
 
 
Medlemmer 
Medlemstallet er 851.994.  
Antal nye medlemmer i 2019 er 8.314. 
Gentegningen for 1. halvår 2019 er 90,53 %   
 
Vores mål pr. 1. januar 2019 var 835.000 
medlemmer, mens det blev 846.600 
medlemmer. Vi fik 75.814 nye medlemmer i 
2018, hvor vores mål var 61.000.   

Gentegningen blev 97,1 % for hele 2018 mod 
vores mål, som var 96,6 %.   
 
Sundhedsreform 
Ældre Sagen har været i TV2 samt DR1 
vedrørende Sundhedsprofilen fra 
Sundhedsstyrelsen.  
 
Den 30. januar 2019 blev der afholdt møde 
med Sophie Løhde og Ellen Trane Nørby i 
Finansministeriet om regeringens 
sundhedsreform.  
 
Vi har kommenteret sundhedsreformen  i 
flere landsdækkende medier (aviser, TV, 
Twitter) og i eget nyhedsbrev NB. Vores 
budskab er, at vi efterspørger øget 
sammenhæng.  
 
Det kan være en fordel for nogle patienter at 
få tilbudt behandling for enkle opgaver, fx 
blodprøver, i kommuner i samarbejde med 
almen praksis og/eller hospital; men ældre, 
svækkede patienter er ofte multisyge.  Når 
regeringen siger: ”Det, der ikke er svært, skal 
være nært”, så siger Ældre Sagen: ”Det, der 
er svært, skal behandles af en lærd.” 
Behandlingen skal ikke rykkes ud i 
kommunerne, før de har faglig kvalitet, 
kompetencer og økonomi klar.  
 
 
Nye tal om sundhed 
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nye tal 
om ældrebefolkningens sundhedstilstand, 
der bl.a. viser, at ældres helbred generelt 
ikke er blevet bedre siden 2010.  
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Dette sætter spørgsmålstegn ved 
kommunernes sundhedsfremme og 
rehabilitering - og ved omfanget af ”sund 
aldring”. 20 % af de 65+ årige har et dårligt 
helbred (selvvurderet), og der er stor social 
ulighed i sundheden. Endvidere er der en 
stor stigning i andelen med stillesiddende 
fritidsaktiviteter. Af denne gruppe vil mere 
end halvdelen gerne være mere fysisk aktive.  
 
Det er et godt springbræt for vores 
beslutning om at forstærke vores indsats på 
motionsområdet og for samarbejdet med 
DGI og DIF. 
 
Akutpladser 
Det er nu slået fast, at akutpladser er en del 
af vederlagsfri hjemmesygepleje, hvilket vil 
blive præciseret i regelgrundlaget vedr. 
hjemmesygepleje.  
 
På mødet med sundhedsministeren og 
innovationsministeren blev det oplyst, at for 
så vidt angår tilbagebetaling for allerede 
opkrævet betaling for ophold på akutplads, 
er det usikkert om man vil kunne få 
tilbagebetaling.  For så vidt angår de 
kommuner, der forsøger at omgå et stop 
mod egenbetaling ved at definere ophold på 
akutpladser som fx aflastning, så de falder 
ind under Serviceloven og dermed ikke er 
vederlagsfri, gav ministrene udtryk for, at de 
gerne ville gå videre med konkrete sager 
overfor KL og kommunerne.  
 
Konkrete eksempler på, at kommuner 
opkræver betaling for ophold på kommunal 
plads med hjemmesygepleje, typisk før/efter 
hospitalsindlæggelse, må derfor gerne til 
vores erfaringsopsamling sendes til 
samfundsanalyse@aeldresagen.dk 
 
Ældre Sagen har desuden modtaget skriftligt 
svar fra ministeren på vores brev vedr. 
akutpladser, hvori Ældre Sagen har påpeget, 
at der er behov for klare regler, så det er 
tydeligt også for borgeren, når man er 
henvist efter Sundhedsloven og dermed skal 
have vederlagsfrit ophold. Ministeren har 
bl.a. svaret, at indtil der kommer ny regler, 
har hun henstillet til, at kommuner ikke 
opkræver betaling for ophold på akutplads.  
 

Ministeren skriver også, at når man er 
henvist af læge til akutfunktion i 
hjemmesygeplejen (under Sundhedsloven), 
kan det ikke ”veksles” til tilbud om 
aflastning under Serviceloven.  
 
Ældre Sagen har nyligt modtaget ny 
bekendtgørelse og vejledning vedr. 
akutpladser og hjemmesygepleje og vil 
udarbejde høringssvar.  
 
Pårørendedage 
Der forventes vedtaget et nyt EU direktiv, 
der giver mulighed for fem årlige 
pårørendedage. 
 
Nye partier 
De er to nye ældrepartier på vej: Borgernes 
Parti og Ældrepartiet. Begge grupper 
forsøger at indsamle vælgererklæringer, så 
de vil kunne stille op til Folketinget.   
 
Begge partier har været stærkt kritiske 
overfor Ældre Sagen og vores arbejde. Det 
har dog ikke resulteret i medlemsnedgang.  
 
Besøgsvenner med hund 
Som bilag var rundsendt et notat med tre 
scenarier for, hvordan man kan gå i gang 
med den frivillig aktivitet, der hedder 
”besøgsven med hund”.  
 
Der var i landsbestyrelsen tilslutning til at 
sammenskrive scenarie 2 og 3, idet man dog 
ikke fandt det hensigtsmæssigt at vente med 
at påbegynde aktiviteten, til der er samlet et 
hold på 10-12 besøgsvenner med hund.   
 
Landsbestyrelsen ønskede, at det indgår på 
tjeklisten for besøgsven med hund, at der er 
tegnet en lovpligtig hundeansvarsforsikring.  
 
Status på ad hoc udvalg 
Der er nu udpeget ressourcepersoner til alle 
udvalg og der er opnået en pæn fordeling 
såvel efter køn som geografi mv.  
 
Digitale værktøjer 
Landsbestyrelsen fik en grundig orientering 
om status på de tre store digitale projekter i 
2019:  
 
Opgradering af SiteCore/ hjemmesiderne 
samt booking og forbedring af billedbase.  
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Der blev endvidere givet en status for 
resultaterne på hjemmesiden – 
aeldresagen.dk, Frivilligportalen samt lokale 
nyhedsbreve, der alle har opnået vældig fine 
besøgstal i året, der er gået. 
 
Persondataloven  
Landsbestyrelsen fik en orientering om 
Ældre Sagens indsats for at opfylde 
Persondataloven, herunder også om, 
hvordan henvendelser om indsigt behandles, 
så vi opfylder lovens regler herom. 
 
Tonen på Facebook 
Der blev givet en orientering om tonen på 
Facebook og om, hvordan vi i Ældre Sagen 
arbejder med de mere ubehagelige indlæg og 
den hårde tone, som vi dog ikke har så 
mange af hos Ældre Sagen, som der er andre 
steder.  
 
Næste møde den 25. og 26. februar 2019. 
 


