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Samfundsøkonomiske indikatorer

• Den økonomiske vækst forventes at blive 3½-4 pct. i år og 2½-3 pct. i 2022 
– drevet af især privatforbrug og eksport

• Allerede i slutningen af 2021 vil den økonomiske aktivitet i Danmark være på 
et højere niveau end før Corona

• Beskæftigelsen faldt med 22.000 i 2020 pga. Corona, men vokser i 2021 og 
2022 med i alt 70-80.000 (+40-45.000 i 2021, +30-35.000 i 2022)

• Beskæftigelsen er i denne sommer det højeste i Danmarkshistorien

• Finanspolitik: Faktiske offentlige saldo forbedres fra 
–3 pct. af BNP i 2021 til +½ pct. i 2022

(baseret på Finansministeriet august 2021)



Dansk økonomi

• Antal ældre på 75 – 80 år og derover vil vokse

• Antallet af mennesker med demens stiger de kommende 
år

• Pleje og behandling er presset på grund af mangel på 
personale, SOSU, sygeplejersker, læger

• Samtidig vil finansministeren føre en forholdsvis stram 
finanspolitik, og finanslovsforslaget for 2022 er skuffende 
set med ældres øjne

• Renteudviklingen 



Politik

• Regeringens svar på ældrepolitikken synes at være at 

afskaffe ældres rettigheder 

• Ældre Sagens svar: Vi sætter blus på med kampagnen: 

Værdig ældrepleje NU

• På regeringskonference har Ældre Sagen foreslået en 

national taskforce til fremskaffelse af arbejdskraft

• Tanker om at fjerne modregning for beskæftigede 

pensionister for at øge arbejdsudbuddet



FleksStrategi

Ældre Sagen arbejder i 2022 efter en FleksStrategi, baseret på det strategiarbejde og den –
model, vi i 2016 udarbejdede for perioden 2017-2021

Overordnede formål med FleksStrategi:

• Holde Coronavirus ude

• Holde medlemmerne inde (i foreningen)

• Holde frivillige motiverede

• Holde det langsigtede perspektiv oppe

• Sikre værdig ældrepleje 

• Og udarbejder i løbet af året en overordnet strategi for perioden 2023-2027



Indsatsområde
Godt arbejdsliv og tryg økonomi 2022

• Politisk arbejder vi for ret til dagpenge, hvis man har valgt at blive på 
arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen

• Lancere og udbrede værktøj til seniorer, der er kørt fast på arbejdsmarkedet:
- ønsker at skifte job
- er blevet ledig og kan ikke finde job
- ønsker at stifte egen virksomhed

• Afdække ledighedsproblemer for seniorer, herunder hvorfor de har sværere ved at 
komme til jobsamtale end yngre

• Arbejdsmarkedsundersøgelse (både kvantitativ og kvalitativ):

• Hvilke ønsker og forventninger har seniorer selv til deres arbejdsliv?

• Arbejdsmarkedsundersøgelse: Hvordan ser arbejdsmarkedet/arbejdsgiverne 
(private såvel som offentlige) på seniorerne

• Se på konsekvenserne af lavrente-regimet for fremtidens pensionister (hensættelse)





Indsatsområde
Sund og aktiv – hele livet 2022

• ”Bevæg dig for livet” skal styrkes! Partnerskab 
vedr. motion med kommunerne, DGI og DIF. 

• Styrket booking-app

• Digitale motionsfællesskaber

• Motionstilbud på tv via samarbejde med tv-
stationen DK4

• Ældre Sagen og vores it-frivillige får central rolle i 
indførelse af MitID og Næste-generations-digital-
post, så ældre kan være aktive digitale borgere

• Analyse af ældres digitale adfærd

• Samarbejde med Dansk IT om 
undervisningsportal for ældre

• Fortsat kæmpe for retten til at kunne få og 
anvende kontanter

• Aktiviteter målrettet mænd



Indsatsområde
Stærk pleje og omsorg 2022

• Gøre sundheds- og plejesektor bedre 
forberedt på epidemitrusler: 

• beredskabsplaner, sengekapacitet, 
værnemidler, tests, vaccine, 
personalenormeringer - plejehjemsbeboere 
skal i denne sammenhæng sidestilles med 
patienter og ikke aldersdiskrimineres

• Virke for indførelse af hygiejnemilliard –
hjemmehjælp bør yde rengøring mindst en 
gang om ugen.

• Vi skal fortsat være klare fortalere for 
vigtighed af tandsundhed, fordi denne hænger 
tæt sammen med andre dele af helbredet. Vi 
har fortsat fokus på bl.a. omsorgstandplejen.



Indsatsområde
Stærk pleje og omsorg 2022 • Sikre en tværpolitisk aftale (New Deal) om en 

helt ny model for ældrepleje, væk fra 
systemtænkning og over i menneskelige 
behov og relationer

• Følge op på Ældretopmøde 2021 i fortsat 
samarbejde i ”Ny Fælles Retning for 
Ældreplejen” sammen med FOA, KL og 
Social- og Ældreministeriet

• Samtidig markere Ældre Sagen med vores 
egne holdninger og forslag

• Ny model for lokal ældrepolitik med konkrete 
og håndgribelige spørgsmål

• Samarbejde med flere kommuner om 
”Drømmekommune” vedr. ældrepleje

• ”Det gode liv på plejehjem
- besøgsrække
- kampagne ”Jeg er stadig mig”
- undersøgelse af priser
- arbejde for tilstrækkelig brandsikkerhed



Indsatsområde

Stærk pleje og omsorg 2022

Fortsat Kennedyprojekt om demens:

• Flere demensvenlige lokalafdelinger

• Fortsat med i Demensalliancen – udviklingsforum 

”Demensrummet” for kommuner, samarbejde med FOA, 

DSR, Ergoterapeuter og NextStep; evt. støtte fra 

ministeriet

• Fortsat samarbejde m. bl.a. Nationalt Videnscenter for 

Demens om ny national demenshandlingsplan fra 2025

• Fortsat udbrede demenssymbolet i samarbejde med 

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark



Indsatsområde

Stærk pleje og omsorg 2022
Fortsat Kennedyprojekt om pårørende: 

• Støtte til lokalafdelinger, der gerne vil have flere tilbud til og med 

pårørende, herunder forsøg med on-line grupper af pårørende

• Undersøgelse og værktøjer vedr. samarbejdet mellem pårørende og 

ansatte i ældreplejen

• Udbrede bog: ”300 gode råd” til pårørende vedr. plejehjem

• Fortsætte vigtigt ”Netværk for alle os, der er pårørende” på Facebook

• Temamøder i lokalafdelingerne om pårørende

• Fortsat samarbejde med ca. 30 andre organisationer om at forvandle ”5 

principper for bedre vilkår for pårørende” til politiske forslag og reultater

• Kvalitativ undersøgelse af, hvordan kommuner inddrager og 

samarbejder med pårørende



Indsatsområde

Stærk pleje og omsorg 2022

Fortsat Kennedyprojekt om et værdigt møde med 

sundhedsvæsenet

• Påvirke sundhedsaftaler (”sundhedsreform”) til 

gavn for ældre med flere sygdomme, herunder 

krav til kompetencer og ressourcer i 

kommunerne  

• Afdække og bekæmpe ulighed i sundhed blandt 

ældre patienter 

• Fortsætte i alliancen #StopMedicinSpild med 

bl.a. PharmaDanmark og Lægeforeningen, 

kampagne i samarbejde med apotekerne ”Hit 

med medicinen!”



Indsatsområde
Samvær og nærvær 2022 

• Ældre Sagen arbejder fortsat for en national 
strategi for bekæmpelse af ensomhed, på 
tværs af sektorer og generationer – forslag 
overrakt til regeringen i juni 2021

• Projekt ”Flere i Fællesskabet” gennemføres 
med Silkeborg Kommune som 
samarbejdspartner på ensomhedsområdet 
(”Drømmekommunen”) et enestående 
forsknings- og udviklingsprojekt, også set i 
international skala. 

• Fortsat deltage i Folkebevægelsen mod 
ensomhed, der nu har 90+ medlemmer

• Udbrede bog med råd til 
Seniorbofællesskaber



Indsatsområde
Samvær og nærvær 2022 

• Vi skal videreudvikle Ældretelefonen 

• Udbrede ny sang- og dansebog til mennesker 
med demens

• Danmark Spiser Sammen – nu også digitalt

• Udvikling af socialt velfungerende 
boligforeninger, samarbejde med BL

• Undersøgelse af besøgsværter

• Digital tryghedstjeneste 

• Udvikle tryghedsopkald



Indsatsområde
Vi gi’r det videre 2022

• Skole- og børnehave-venner

• Udvikle madskoler

• Samarbejde med ”Talentspejderne”: 

Erfarne frivillige hjælper unge med 

afklaring og uddannelsesparathed

• Flere generationsmøder, også virtuelt 

(Silkeborg Højskole)



Det tværgående ”Det stærke maskinrum” 
– en stærk organisation på landsplan & lokalt 2022

• Distriktstræf januar 2022

• Adfærdsdesign –> motivation for at få fat i flere af 
dem, der erklærer sig interesseret i at blive 
frivillige

• De almindelige social-humanitære aktiviteter og 
foreningsarbejdet skal udvides med digitale 
løsninger, herunder rekruttering af frivillige

• Digital bladskabelon til lokalafdelingerne

• Investere i IT samt yderligere digitalisere og 
effektivisere for at kunne betjene flere 
henvendelser i fx Medlemsservice og Rådgivning

• Online bisidderkorps

• Ældre Sagen Webakademi for vores frivillige

• Fælles mødeplatform mv.: Office 365

• Undersøgelse af Ældre Sagens eget klimaaftryk. 



Ensomheden er nedbragt

Personalesituationen i ældreplejen er vendt til det 
bedre

Flere demensvenlige lokalafdelinger

Bedre forhold på plejehjem

Seniorer på arbejdsmarkedet diskrimineres mindre

En hygiejnemilliard på finansloven

Påvirke sundhedsreform/sundhedsaftaler til gavn for 
ældre med flere sygdomme 

Ældrepleje: Fra ældretopmøde nationalt til lokale 
topmøder

Ny model for lokal ældrepolitik og indflydelse

Flere frivillige

Flere medlemmer 

Hvad skal lykkes i 

2022? 



Fremtid og strategi 

– vi vælger en god skæbne

Fremtidsstudiets resultater 

analyseres, fortolkes og formidles

Strategiproces for perioden 2023-2027 

påbegyndes; disse fire undersøgelser er 

vigtige ingredienser

Formandsundersøgelse

Frivillig-undersøgelse

Medlems/ikke-medlems-

undersøgelse


