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FN’s Verdensmål 



Verdensmål relevante for Ældre Sagen 



Ny strategi for femårsperioden 2017-2021 

vedtaget november 2016 
Strategi 2017-2021 vedtaget af Ældre Sagens delegerede nov. 2016 

(efter 1½ års analyser, processer, debatter!)  

Vi er nu halvvejs inde i femårs strategiperiode. 

Vi har gjort os erfaringer med Kennedy-projekter 

- Ensomhed 

- Pårørende 

- Demens 

- Sundhedsvæsenet 

- Bevæg dig for livet 

2020 er år nr. 4 i strategi-perioden 

Vi skal snart tænke Strategi 2022-2026…! 

 



Økonomiske prognoser om 2020 

• Der forventes årlig vækst i dansk BNP på 1½ - 2 % 

• Boliginvesteringer, offentlige investeringer og eksport driver væksten 

• Fortsat stigning i beskæftigelse – men lavere stigninger end for et par år siden; vi nærmer os 

fuld beskæftigelse.  

• Massive rekrutteringsproblemer på ”vores” område – især sosu 

• Lønninger stiger med knap 3 % årligt 

• Meget tæt på strukturel balance på offentlige budgetter 

• Finanspolitikken er ”overholdbar” med ca. 1 pct. – men det såkaldte fulde demografiske træk 

(udgifter til stigende antal børn, unge og ældre) udfylder det økonomiske råderum 

• Vi har over 1.500 mia. (knap halvanden billion) kr. til gode i udlandet; svarer til 2/3 af BNP 

• Men negative renter; stigende risiko og bekymring for økonomisk recession 



Hvad vil der i øvrigt ske i 2020 og følgende år? 

• Told- og handelskrige – Trumps USA mod Kina og mod fx europæiske bilfabrikker 

• Nedgang i handel og økonomisk vækst pga. Boris Johnson og hård Brexit? 

• Bliver Trump genvalgt til efteråret, og hvilken økonomisk betydning får det for 2021-

2024? 

• Hvad vil den nye S-regering komme med? Bliver ældreområdet glemt af politikerne 

til fordel for klima og børn & unge? Bliver ældre særlig ramt af stigende 

miljøafgfifter? 

• Ny generationskonflikt om klima og miljø? 



De økonomiske vilkår for Ældre Sagen i 2020 

• Løninflation på ca. 3 % om året 

• Opbremsning i medlemsvækst – tidligere op til 6 % årligt, nu ca. 2 % 

• Færre arveindtægter – har vi set allerede det seneste par år 

• Mindre distributionstilskud til Det Sker 

• Oplæg: Justering af kontingentsats sommer 2020  

– efter 6 år med fastlåst kontingentsats, trods stigning i priser og lønninger 

 

 

 



 

Ældre Sagen strategimodel for 2017-2021 



 
Vi vil sikre et godt arbejdsliv 

og en tryg økonomi - 2020 

 

 

 

 

 

• Sikre, at ny ordning med Seniorpension bliver 
velfungerende, med en visitation der er 
uafhængig af kommuners økonomiske interesser 
(S) 

• Få gennemført gode forslag fra den tidligere 
regerings Seniortænketank, hvor Bjarne Hastrup 
deltager som ekspert  – for at få flere til at arbejde 
længere (S) 

• Følge og evt. deltage i regeringens udvalg 
vedrørende arbejdsmarkedet efter 2040 (aftalt 
ifm. forlig om seniorpension) (S) 

• Idé: Påvirke regeringens tanker om differentieret 
folkepension på længere sigt i retning af en 
fleksibel folkepension præget af universalitet og 
ikke særrettigheder (S) 

 

 

 



Vi vil bidrage til et sundt og 

aktivt liv – hele livet; 2020 

 

• Aktiv i: Bevæg dig for livet kampagnen 

• Flere motionstilbud til mindre mobile 

og ikke-motionsvante ældre  (S+L) 

• Mere samarbejde med kommuner om 

motionstilbud (L) 

• Ny version af ”Træn dig glad”(S) 

• ”Staying Sharp”: Fokus på mental 

sundhed og trivsel – evt. nyskabende 

undersøgelse af trivsel blandt 50+ mhp 

især 80+ (S) 

• Fortsat fokus på digitalisering, 

herunder digital dannelse (S+L) 

 

 

 



Vi vil sikre stærk behandling, pleje og omsorg:  

Vi ønsker NEW DEAL i dansk ældrepleje 2020 

• Der skal ses på alle elementer i ”Ældreplejecirklen” for at sikre pleje og hjælp af 

høj kvalitet – udrydde hjemmehjælpsløsheden (S) 

• Vi inviterer de centrale aktører til at give dansk ældrepleje et 360 graders eftersyn 

– at turde at tænke helt nyt (S) 

 

 

 

 

 

 



Vi vil sikre stærk behandling, pleje og omsorg:  

Sundhedspolitisk fokus 2020 

• Påvirke ny regering til ændringer i sundhedsvæsenet, så det sikrer værdighed for et stigende 

antal  ældre multisyge patienter; sikre ressourcer og kvalifikationer i kommunernes 

sundhedsvæsen; ”business as usual” er ikke en mulighed (S)  

• Ny national handlingsplan for ældre medicinske patienter, herunder stærk fokus på de endnu 

uløste problemer med overbelægning, med udgangspunkt i ekspertdag 2. september 2019 på 

campus (S) 

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

• Patient/borger i centrum – patientansvarlig læge, patienter og pårørende inddrages (S+D+L) 

• Styrke indflydelse, nationalt, regionalt og lokalt via bl.a. styrket dialog med andre aktører, og 

øget fokus på Ældre Sagens sundhedspolitiske frivillige, fx i PIU (S+D+L) 

• Herunder: Følge op på 2019-sundhedsaftaler mellem kommuner og regioner (S+D) 

• Kæmpe for bedre tandpleje til især svækkede ældre – af afgørende betydning for det samlede 

helbred (S) 



Vi vil sikre stærk behandling, pleje og omsorg:  

Fortsætte Kennedy-projekt om sundhed 2020 

Et værdigt møde med sundhedsvæsenet for ældre svækkede patienter 

• Bruge resultater fra kvalitativ undersøgelse af, hvad der giver værdighed for 

ældre patienter i sundhedsvæsenet (S) 

• Pilotprojekt med øget selvbestemmelse for ældre patienter (S) 

• Analysere og forstå den stigende ulighed i sundhed, set fra et ældre-

synspunkt, samt finde forslag, der kan afhjælpe dette (S) 

• Deltagelse i alliancen #StopMedicinspild mod fejlmedicinering (S) 



Vi vil sikre stærk behandling, pleje og omsorg:  

Demens - 2020 

Demens – et Kennedyprojekt  

• Fortsat 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 (S+L) 

• Fortsat national politisk indsats, følge den nationale handlingsplan frem mod 2025 

og sikre at der kommer finansiering heraf, og pengene ikke slipper op i 2019 (S) 

• Temaaftener i lokalafdelinger og distrikter (S+L+D) 

• Videreudvikle Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark:  

- udvikle badge-ordning (S) 

- skabe lokale samarbejder om demensvenlige lokalsamfund (S+L)  

 



Vi vil sikre stærk behandling, 

pleje og omsorg: 

Plejeboliger 2020 

 

 

 

 

* Sikre at der bygges flere plejeboliger – 

stort udækket behov, især pga. stærk 

vækst i 80+ og flere med 

demenssygdomme (S) 

• Fortsat arbejde for forsvarlig 

brandsikkerhed (S+L) 

• Arbejde for bedre bemanding (S) 



• Pårørende-topmøde (S) 

• Startpakke til lokalafdelinger, der gerne vil 
gøre større indsats for pårørende (S+L) 

• Tilbud om temaaftener i lokalafdelinger 
(S+L) 

• Kortlægge kommuners brug af 
værdighedsmilliard ift. pårørende (S) 

• Befolkningsundersøgelse af pårørendes 
indsats (S) 

• Videreudvikle, og udbrede kendskab til, 
vores værktøjer, herunder on-line guide 
med rådgivning og vejledning til pårørende, 
samt on-line netværk for pårørende (S) 

• Facebook Live formidling (S) 

• Udgive ny, trykt guide til pårørende (S) 

 

Vi vil sikre stærk behandling, 

pleje og omsorg: 

Pårørende - 2020 



 

 

 

• Udbrede viden om muligheder for 

palliativ indsats (S) 

• Fortsat udbredelse af samtaler om 

døden (S+L) 

• Udvikle samarbejdet om et nyt 

samtaleværktøj med Røde Kors, Det 

Nationale Sorgcenter, Hjerteforeningen, 

Lungeforeningen og Liv & Død (S) 

• Synliggøre Ældre Sagens mange 

aktiviteter: Vågere, sorg- og 

livsmodsgrupper mv. (S+L) 

 

 

 

 

Vi vil sikre stærk behandling, 

pleje og omsorg:  

Den sidste tid - 2020 



 

  

• ”Danmark spiser sammen” i uge 17- større fokus 

på at skabe blivende fællesskaber (S+L)  

• Fokus på det gode værtsskab (S+L) 

• Implementere nye koncepter/aktiviteter om 

forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed 

lokalt, fx læseværksteder og aktiviteter for 

mænd (S+L) 

• Turbo på Ældre Sagens besøgstjeneste (S+L) 

• Politisk interessevaretagelse (S)  

• Ældre Sagen er fortsat bannerfører i 

Folkebevægelsen mod Ensomhed (S + L)  

• Seniorboliger, herunder især 

bofællesskaber, også for pensionister med 

lave indkomster (S) 

 

Vi vil skabe samvær og 

nærvær - 2020 



 

• Generationstopmøde på Campus (S) 

• Fortsat udbrede skole/børnehave-

venner (S+L) 

• Udvikle med læsetanter/onkler samt 

frivillige i hjemkundskab/skolekøkkener 

• Optimere samarbejde med 4H/Landbrug og 

Fødevarer om madskole-frivillige i sommer 

og efterårsferie (L) 

• Nyt samarbejde med ”Talentspejderne” – 

frivillige mentorer for unge i 7.-9. klasse 

(S+L) 

• Videreudvikle ”Fra Haver til Maver” – 

skolehaveprojekter (S+L) 

Vi giver det videre - 2020 



 

• Påbegynde strategiproces 2022-2026, 

herunder brand-positionering, sikre at vi er 

attraktive ift. nye generationer  

• Formandsundersøgelse 

• Frivilligundersøgelse 

• Fremtidsstudie 2020 

• Ny Frivilligpolitik 

• Styrkelse af lokal ældre- og 

sundhedspolitiske indsats via styrket hjælp 

til bl.a. koordinationsudvalg, flere 

kommunespecifikke materialer mv. 

• Podcasts om ældrelivet 

• Fortsat sikre, at både sekretariat og 

lokalafdelinger lever op til 

persondataforordning, GDPR, cookies 

(S+L) 

 

Stærkt maskinrum 



Alt i alt om Ældre Sagen i 2020 

• Ansvarlig og holdbar økonomi, hjulpet af tiltrængt kontingentjustering 

• Ny viden om ønsker og behov hos vores frivillige, herunder især formænd 

• Fremtidsstudiet 2020 

• Styrkelse af lokal ældre- og sundhedspolitik 

• Styrket lokal motionsindsats 

• Demensvenlige lokalafdelinger 

• Mental sundhed og trivsel blandt ældre 

• New Deal 

• 894.000 medlemmer nås i 2020. 


