
DIALOGMØDER EFTERÅR 2018 

Aktuelt i Ældre Sagen



Ældre Sagens forslag til Finanslov 2019

Ældre Sagen er aktiv i forhold til at få indflydelse 
på Finansloven for 2019

Proces:
• Skitse til forslag og drøftelse med politikere (i foråret)

• Publikation med 11 konkrete forslag udsendt til ordførere og ministre (den 22. 
august) – og den fås også her på mødet. 

• Regeringens forslag til Finanslov 2019 offentliggjort 30. august

• Opfølgende dialog med politikerne og presseaktiviteter. Tænkes sammen med 
brug af temaer til folketingsvalget (efteråret)



Tryghed og kvalitet i ældres pleje og 
behandling nu og i fremtiden

• Bred flerårig aftale om den demografisk betingede 
udgiftsudvikling

• National strategi for rekruttering og kompetenceløftskal sikre 
værdig pleje og behandling nu og fremover  

• Hjælp og støtte til pårørende – samlet national strategi

Forbedring af pensionisters økonomi og øget 
arbejdsudbud fra pensionister

• Afskaffelse af fradraget på 0,3% til satspuljen
• Kompensation til samspilsramte pensionister
• Forøget arbejdsbud blandt 65+

Styrkelse og sammenhæng i indsatsen for 
ældres sundhed

• Bedre mental sundhed – mulighed for gratis psykologhjælp
• Samarbejde om udskrivning af svækkede ældre patienter –

fremskudt visitation
• Fælles ledelse og finansiering i det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen

Øget fokus på to vigtige 
samfundsudfordringer: demens og ensomhed

• Mod et demensvenligt Danmark 2025 
• Bekæmpelse af ensomhed

Ældre Sagens 4 temaer og 11 forslag



Styrket ældrepleje: 705 mio. kr. i perioden 2019-2022
• 400 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed, herunder tab af livsmod, sorg og 

selvmord hos ældre (gennem kommunerne)
• 200 mio. kr. til initiativer for at imødegå rekrutteringsudfordringer af SOSU’er
• Herudover bl.a. handlingsplan for bekæmpelse af vold over for ansatte i 

ældreplejen

Regeringens forslag til Finanslov for 2019



Vi skal have mere motion i Ældre Sagen



Flere motionstilbud generelt i Ældre Sagen

• Fysisk inaktive mænd og kvinder har en kortere levetid, gennemsnitligt 7 år kortere 
for kvinder og 6,9 år kortere for mænd.

• For personer, der er 65 år eller ældre mindst to gange om ugen moderat muskel- og 
konditionstræning samt udstrækningsøvelser.

• Vi har næsten 2.500 motionsfrivillige i Ældre Sagen
• Der er mange motionstilbud i lokalafdelingerne – badminton, svømning, gåture og 

meget mere.
• I Ældre Sagen er vi særligt gode til at tilbyde fællesskab og tryghed. Derfor vælger 

mange motions-uvante ældre at træne hos os. 



Stort behov for stolemotion

• Vi ser med bekymring på den nye Nationale Sundhedsprofil alt for mange 
ældre  lever ikke efter minimums anbefalingerne om fysisk aktivitet

• Især de mindre mobile ældre har behov for motion som er tilpasset deres 
tempo og muligheder.

• Ca. halvdelen af alle lokalafdelinger har stolemotion og alle hold bliver fyldt 
hurtigt op

• Der er brug for flere hold i Ældre Sagen.
• Aktiviteten skal være tæt på hvor den ældre bor
• De ældre tager ikke selv initiativ til at komme. Vi skal invitere – og gerne 

følge første gang.



Der er brug for jeres hjælp!

Støtte til opstart:
• Kurser for instruktører i stolemotion og foldere.
• På Frivilligportalen en ”værktøjskasse” med foldere, udkast til 

pressemeddelelse med mere ellers ring til FrivilligService
• Motionspulje på 150.000 kr., der giver tilskud til at komme i 

gang eller udvide aktiviteter 



Folkebevægelsen for Demensvenligt Danmark 
og demensvenlige lokalafdelinger

4 anbefalinger

• Demensansvarlig i lokalafdelingen
• Mindst en aktivitet til demensramte 

og/eller deres pårørende
• Åbne fællesskaber – vi er gode værter
• Viden til alle frivillige gennem trykt materiale

samt på lokale hjemmesider



September: 60 nye lokalafdelinger, der ønsker at være demensvenlige identificeres
• Alle lokalafdelinger orienteres om den materialepakke om demens, der sendes ud og 

om muligheden for et demensforedrag
Oktober: Lokalafdelingerne modtager materialepakken om demens.
• Der afholdes temamøder med formænd i distrikterne om demens. Første temamøde er 

i distrikt 8.
November: På delegeretforsamlingen præsenteres alle materialer og film om demens
• Der afholdes landsdækkende netværksdag for demensansvarlige
December: Der gøres status over antallet af demensvenlige lokalafdelinger

Flere afdelinger bliver demensvenlige i løbet af 2018



Der har været travlt i Ældre Sagens pressetelefon denne sommer

MANGE PRESSEHENVENDELSER I JULI OG AUGUST

Ældre Sagen er eftertragtet

Pressehenvendelser 2017 2018
Juli 37 78

August 49 108

Gennemsnit for 2017: 68 henvendelser pr. måned

Antallet af henvendelser har været godt over gennemsnittet



Hvad har henvendelserne handlet om?

EMNE ANTAL HENVENDELSER
Ældrepleje (Hjemmehjælp / plejehjem) 43
Sundhedsvæsen 18
Økonomi / Pension 18
Finanslov 2019 17
Demens 12
Sund aldring / seniorliv 12
Nye politiske aftaler 12
Ensomhed 5

Der har været henvendelser inden for stort set alle mærkesager. 

De fleste henvendelser har handlet om:



UDVIKLINGEN I HJEMMEHJÆLP – PÅ LOKALT PLAN

Lokale pressehistorier om hjemmehjælp

Ældre Sagen lavede før sommeren 
en pressehistorie om udviklingen i   
hjemmehjælp siden 2008. 
Den tog JP.

Vi forsøgte at brede historien ud ved 
at sende tallene på kommuneplan til 
ét udvalgt medie i hver region.

De samme tal er udsendt til jer i PR-
nyhedsmailen



UDVIKLINGEN I HJEMMEHJÆLP – PÅ LOKALT PLAN

Lokale pressehistorier om hjemmehjælp

Det gav i alt 128 hits



Ældre Sagens 
Strategiske Tanker 2019



Ny strategi for femårsperioden 2017-2021
vedtaget november 2016

Strategi 2017-2021 vedtaget november 2016
(efter 1½ års analyser, processer, debatter i 2015-2016!) 
Vi er lige nu godt halvandet år inde i vores 
ny femårs strategiperiode.
Vi har gjort os erfaringer med Kennedy-projekter
- Ensomhed
- Pårørende
- Demens
2019 er år nr. 3 i ny strategi-periode



Se fremad

• Hvad vil der ske i 2019…
• Økonomisk?
• Politisk?
• I øvrigt?



Økonomiske prognoser om 2019
• Økonomer har erklæret krisen fra 2007-2008 slut og forventer nu årlig vækst i dansk 

BNP på ca. 2 % om året i de kommende år
• Der vil fortsat være stigning i beskæftigelse – men lavere stigninger, fordi vi nærmer 

os fuld beskæftigelse
- flere steder ventes mangel på arbejdskraft

• Massive rekrutteringsproblemer på ”vores” område – især sosu
• Lønninger stiger med knap 3 % årligt
• Strukturelt underskud på offentlige budgetter på vej mod nul
• Finanspolitikken er ”overholdbar” med knap 1 pct.
• Vi har over 1.400 mia. (ca. halvanden billion) kr. til gode i udlandet 



Hvad vil der i øvrigt ske i 2019 og følgende år?

• Told- og handelskrige?
• Nedgang i handel og økonomisk vækst pga. Trump og Brexit?
• Hvad kommer der fra regeringen:

- sammenhængsreform(dele)
- sundhedsudspil
- regeringsomdannelse? 

• Folketingsvalg senest juni 2019 – formentlig februar-marts, efter finanslovsforlig for 
2019 samt nytårstale fra Lars Løkke Rasmussen

• Hvilken type ny regering – rød eller blå eller…? 
• Hvilken slags regeringsgrundlag?



De økonomiske vilkår for Ældre Sagen i 2019

• Uændret kontingentsats
• Løninflation på ca. 3 % om året
• Markant opbremsning i medlemsvækst – tidligere op til 6 % årligt, nu 1½ %
• Faldende indtægt på lotterier
• Færre arveindtægter
• Helt nødvendige investeringer i it

• … alt dette betyder, at Ældre Sagen må prioritere stramt i 2019



Ældre Sagens strategimodel for 2017-2021



Foreløbige tanker om Ældre Sagens indsats i 2019 
i de fem søjler og det stærke maskinrum

• I det følgende præsenteres de tanker, Landsbestyrelsen og sekretariatet foreløbig 
har gjort sig mht. 2019:

• Billedet kan ændre sig på visse punkter på grund af justeringer ift. budgettet

• Endeligt forslag til strategi og budget 2019 fremlægges naturligvis på 
delegeretmødet i november 2018



Vi vil sikre et godt 
arbejdsliv og en tryg 
økonomi - 2019

• Promovere forslag om ”værdig tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet” udarbejdet i 2018 (S)

• Sætte markant aftryk i Regeringens 
Seniortænketank, hvor Bjarne Hastrup deltager; 
få skabt national strategi for et arbejdsmarked, 
hvor mange skal arbejde til 70+ (S)

• Arbejde videre for politiske løsninger på 
pensionsproblemer, især i forbindelse med 
Folketingsvalg:(S)
• Fuld regulering af folkepension
• Pensionsopsparing for alle
• Kompensation for samspilsproblem for 

nuværende pensionister



Vi vil bidrage til et sundt og 
aktivt liv – hele livet. 2019

• Styrke den lokale motionsindsats med 
ny samt øget fokus på
- demens
- efter rehabilitering
- mænd
- stolemotion
- mv.  
(S+L)



Vi vil sikre stærk behandling, pleje og omsorg:
Sundhedspolitisk fokus 2019 (I)

• Markere mærkesager op til folketingsvalg og påvirke regeringsgrundlag (S):
• Hjemmehjælp inkl. rekruttering
• Sundhedsvæsen (særligt vedr. demens og ældre medicinske patienter)

• Påvirke implementering af regeringens kommende sundheds- og 
sammenhængsreform fra efterår 2018 (S)

• Opfølgning på den nationale demenshandlingsplan (S)
• Opfølgning på den nationale handlingsplan for ældre medicinske patienter, herunder 

fokus på de vedvarende problemer med overbelægning og på patientsikkerhed og 
brugerbetaling i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen (fx akutpladser i 
kommuner) (S)



Vi vil sikre stærk behandling, pleje og omsorg:
Sundhedspolitisk fokus 2019 (II)

• Genoptræning og frit valg (S)
• Bedre tandsundhed for ældre (reform af voksen-tandplejen) (S)
• Mad integreres i forebyggelse, behandling og rehabilitering (S)
• Forebyggelse og rehabilitering tilbydes alle med behov og tilpasses funktionsevne 

(S+L)
• Patient og pårørende inddrages (herunder patientansvarlig læge udbredes) (S+D+L)



Nyt Kennedy-projekt om sundhed 2019: 
Et værdigt møde med sundhedsvæsenet

• Styrke indflydelse nationalt, regionalt og lokalt bl.a. via styrket dialog med eksterne 
aktører og øget fokus på Ældre Sagens sundhedspolitisk, frivillige, fx i 
patientinddragelsesudvalg og sygehusudvalg (S+D+L)

• Herunder påvirke sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner (S+D)
• Udarbejde forslag til ny national handlingsplan til ældre medicinske patienter fra og 

med 2020 (herunder indsats mod overbelægning) (S)
• Undersøge ældre patienters oplevelse af værdighed (S)
• Deltage i pilotprojekt med øget selvbestemmelse for ældre patienter (S)



Vi vil sikre stærk behandling, pleje og omsorg i forhold 
til demens - 2019

Demens – et Kennedyprojekt 
• Afholde regionale informationsaftener om demens (S)
• Tilbyde temaaftener for frivillige i lokalafdelingerne (S+L)
• Videreudvikle Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark (S) – med 

demensvenlige handlinger i lokalsamfundene
• Gøre Ældre Sagens lokalafdelinger demensvenlige (S+L)
• Oplysningskampagne: ”Giv demens en stemme” (S)
• Udvide med motionshold med plads til mennesker med demens (S+L)



Vi vil sikre stærk behandling, 
pleje og omsorg – plejehjem
2019

Det gode liv på plejehjem

• Udvikle ”Drømmebog” om 
plejehjemsbeboeres drømme og 
ønsker til deres tilværelse – sker i 
samarbejde med børn (S)

• Rundtur til, og reportager fra, plejehjem 
i Danmark: Finde de bedste eksempler 
(S)



• Udvikle og markedsføre en pårørende-
parlør, der kan fremme samarbejde og 
dialog mellem pårørende og medarbejdere; 
i samarbejde med FOA, DSR og det nye 
Videnscenter for Værdig Ældrepleje (S)

• Videreudvikle vores on-line guide ”Hjælp til 
pårørende” (S)

• Videreudvikle vores on-line Facebook 
netværk ”Alle os der er pårørende” (S)

• Tilbyde temamøder for pårørende i 
samarbejde med lokalafdelinger (S+L)

• Idékatalog og materialer til frivillige, der 
gerne vil i gang med at arbejde med  
pårørende (S)

• Være vært for den europæiske pårørende-
organisation Eurocarers’ årsmøde, 
Snorresgade Campus, i maj 2019 (S)

Vi vil sikre stærk behandling, 
pleje og omsorg for 
pårørende - 2019



Ensomhed – et Kennedyprojekt 
• Ældre Sagen er fortsat bannerfører i 

Folkebevægelsen mod Ensomhed (S + L)
• ”Danmark spiser sammen” i uge 17 (S+L), 

hvor  ”Det gode værtskab” tænkes ind , og i 
efteråret afvikles en minirunde (S+L)

• Afprøvning af nye ensomheds-bekæmpende 
og –forebyggende koncepter (S)

• 360 graders-undersøgelse af 
”Drømmekommunen” – hvordan forhindrer og 
forebygger vi bedst ensomhed i et 
lokalsamfund? Samarbejde med forsker 
Mathias Lasgaard, Syddansk Universitet. Vi 
vil have evidens for, hvad der virker, (S). 
Betinget af fondsmidler

Vi vil skabe samvær og 
nærvær - 2019



• Fortsat udbrede skole/børnehave-
venner (S+L)

• Generationsmøder som vigtig del af 
”Danmark Spiser Sammen” (L)

• Madskole-frivillige i sommer og 
efterårsferie (L)

• ”Fra Haver til Maver” – skolehaveprojekter 
(S+L)

Vi giver det videre - 2019



• Forberede Fremtidsstudiet 2020 (S)
• Undersøgelse blandt medlemmer og 

ikke-medlemmer som hjælp til at vælge 
den rigtige strategi for Ældre Sagen (S)

• Styrkelse af lokal ældre- og 
sundhedspolitisk indsats (S)

• Bookingsystem og Det Sker –
pilotprojekt og opdatering af platform (S)

• Billeddatabase, persondata og lokale 
muligheder for redigering (S)

• Opgradering af platform i forhold til  
aeldresagen.dk (S)

Stærkt maskinrum



Alt i alt om Ældre Sagen i 2019

• Ansvarlig og holdbar økonomi, uden kontingentændringer
• Nødvendige investeringer i it
• Styrkelse af lokal ældre- og sundhedspolitik
• Styrket lokal motionsindsats
• Påvirke folketingsvalg
• Vores Campus i Snorresgade bliver samlingspunkt for dansk ældrepolitik 
• Vi slutter året med 850.000 medlemmer
• Vi nærmer os 20.000 frivillige 


