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Gode ideer til ældrekrav ved kommunevalg 2017 

 

1.Demografireguleret budget 

 

2.Forebyggelsesrådet for 

Ældrebefolkningen 
 

 

 

 

Præsenteret af Finn Kamper-Jørgensen 



Demografireguleret budget 









Folketingets lovændring af kommunal medfinansiering af sygehusbrug 

- idé-grundlag: kommunen skal betale ca. 20 % af sygehusvæsenets udgifter 



Ældre/Seniorrådets spørgsmål til forvaltningen 
 

1. Har vi hos os en beslutning om, at forvaltningen skal fremlægge 

et demografi-reguleret budget til politisk budgetbehandling? 

 

2. Efter hvilke principper udarbejdes det demografi-regulerede 

budget? 

       a. Nuværende gennemsnitsomkostninger pr. borger i aldersgruppen 

           fremskrives? (fastholde serviceniveau fremover) 

       b. noget andet ? 

 
 Hvilken aldersgruppe inddeling anvendes? 65+ , 65-79/80+,  5-års intervaller 

 
 Hvilke udgifts-/omkostningskategorier indregnes?  (plejehjem, hjemmepleje, 

hjemmehjælp, genoptræning, rehabilitering, transport, kommunal medfinansiering 
til regionen af sundhedsydelser/sygehus, specialiseret hjælp på socialområdet f.eks 
vedr. handicappede osv) 
 

 Hvilken fremskrivningsmetode anvendes? (gns. omkostninger pr. borger i 

aldersgruppen fremskrives med DK Statistiks befolkningsprognose – 
Indeksregulering?) 



2 elementer i Seniorrådets budgetkommentar for 

budget 2018 – 2021 
 

  
 Fastholde det politiske princip om et demografi-reguleret 

kommunalt budget på grund af flere ældre og flere meget 
gamle omkostningskrævende borgere  

 
 

 

  

 Fortsat prioritere forebyggelse på ældreområdet og 
   videreføre Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunalreform 2007 og ny sundhedslov 

 

Sundhedsloven om kommunalbestyrelsens ansvar 
 

 

§ 119: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved 

varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til 

borgerne at skabe rammer for sund levevis. 

 

Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og 

sundhedsfremmende tilbud til borgerne 

 

Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i 

sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt 

rådgivning m.v. i forhold til kommunens indsats efter 

stk. 1 og stk. 2 



Forskellige ord og begreber  

– men næsten samme indhold 

Patientrettet forebyggelse 

 

Rehabilitering 

 

Genoptræning 

 

Sygdomsmestring 



Etableret for perioden 2014 – 2017 
 

Fokus på Ældrebefolkningen 

 

Rådgive Byrådet om Forebyggelse 

 

Borgerrettet Forebyggelse: 
Hold raske mennesker raske 

 

Patientrettet forebyggelse: 
Et godt liv trods sygdom 

 

 

Deltagere: Brugergrupper – Kommunalt personale 

     + kommunalt sekretariat 



… tage udgangspunkt i sundhedsprofilen 



.... såvidt muligt lægge nationale anbefalinger til grund …. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





40 % af ældre 

har slidgigt 

(artrose) 







Gigt-ven i socialt fællesskab ? 



Sundhedsaftale 2019 – 2022 om artrose-forløbsprogram 





WHOs definition af mental sundhed (2001) 
 

 

En tilstand af trivsel, hvor individet kan 

 

• udfolde sine evner 

 

• håndtere dagligdags udfordringer 

 

• på frugtbar vis arbejde produktivt  

 

• yde et bidrag til fællesskabet 
 



+ tidlig opsporing 

 

- uddannelse (personale, frivillige)  

- drøfte med almen praksis 



Lighed i sundhed 

Foreløbigt 

 

 Indtænkes i gigthandlingsplanen 

 

 Indtænkes i de forebyggende hjemmebesøg 

 

 Indtænkes i ”Lær at tackle din sygdom – kurser” 



Den afklarende 

samtale i 

kommunen 

Hver 5. ældre har 

3 eller flere kroniske 

Sygdomme 

 

75 % har 1 kronisk 

sygdom 

Udvikle 

kvalitetsstandard 







Det gode måltid - ernæring 

Arbejder videre med: 
 Kvalitetssikring 

 Ernæringsscreening 

 Diætbehandling 



Temaet Forebyggende hjemmebesøg 



Reference til  

Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen  

i Fredensborg Kommune 

 

https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-

udvalg/forebyggelsesraadet 
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……..altså 2 forslag til KV 2017 
 

 

Demografi-reguleret budget 

 

 

Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen 
 

 

 

 

 

 

Hav et godt  ældrevalg !!!! 


