
Tilbagemeldinger fra Ældretopmøde om 
velfærdsaftalen og fremtidens ældrepleje

Ældretopmødet blev afholdt på Langeland den 30. marts 2022

Ældrerådet og



Program for Ældretopmødet

16:00 Velkommen v/projektleder for velfærdsaftalen Zita Rye Hedeby

16:05 Velkommen v/borgmester Tonni Hansen

16:10 Velfærdsaftalen og ældreplejen på Langeland v/formand for Ældre- og 
Sundhedsudvalget Winni Kielstrup Hansen

16:25 De ældres stemme på Langeland v/næstformand for Ældrerådet Elisa 
Hansen

16:35 Fremtidens ældrepleje v/sektorformand for FOA Torben Hollmann

17:05 Introduktion til workshops

17:15 Pause

17:30 Workshops om fremtidens ældrepleje

18:15 Pause med let måltid

18:45 Opsamling og debat i plenum 

19:25 Afrunding og tak for i dag v/borgmester Tonni Hansen



Baggrund for Ældretopmødet

Regeringen har indgået velfærdsaftaler på ældreområdet med 
Langeland, Viborg og Middelfart kommuner gældende fra den 30. 
september 2021 til den 30. september 2024. Formålet med 
velfærdsaftalen er at finde nye, kloge veje i opgaveløsningen på 
ældreområdet gennem frisættelse for statslige og kommunale regler. 
Målgruppen for velfærdsaftalen er borgere, der modtager kommunale 
ydelser på ældreområdet.

Ældrerådet og Langeland Kommune inviterede bredt ud til 
Ældretopmødet, herunder til borgere og pårørende, ansatte, 
repræsentanter for faglige organisationer og frivillige foreninger, med 
henblik på at drøfte ansvar og muligt samarbejde med forskellige aktører 
om fremtidens ældrepleje i lyset af velfærdsaftalen på ældreområdet.

Der var næsten 200 tilmeldte deltagere til Ældretopmødet, som foregik i 
hallen på Ørstedskolen i Rudkøbing.



Oplæggene om fremtidens 
ældrepleje
Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Winni Kielstrup Hansen fortalte om 
velfærdsaftalen og de muligheder, den giver Langeland Kommune. Winni talte 
derefter om de udfordringer, som ældreområdet står over for på Langeland, men 
sådan set i hele landet, da mange af udfordringerne gælder overalt.

Næstformand for Ældrerådet Elisa Hansen introducerede deltagerne til 
Ældrerådets rolle og opgaver i kommunen og Ældrerådets rolle i forhold til 
velfærdsaftalen. Elisa talte også om nogle af de mulige dilemmaer, der kan være 
ved frisættelsen under velfærdsaftalen.

Sektorformand for FOA Torben Hollmann fortalte om udfordringer på 
ældreområdet i form af den demografiske udvikling og vanskelighederne med at 
rekruttere faglært personale. Torben redegjorde for en række områder, hvor der er 
behov for indsatser for at sikre og styrke fremtidens ældrepleje, nemlig visitation 
tættere på borgeren, organisering af ældreområdet, faglig ledelse, faglig sparring 
og udvikling, kontrol versus tillid, inddragelse af pårørende.



Workshops om fremtidens ældrepleje

Deltagerne blev bedt om at blande sig ved 
borde med 10-12 personer og tale om to fiktive 
borgercases ud fra arbejdsredskabet 
”Trekanten”. Trekanten lægger op til at tale om 
fremtidens ældrepleje ud fra, at flere aktører 
kan tage et ansvar og har mulighed for at indgå 
samarbejde med hinanden. Ud fra casene blev 
det drøftet, hvorfor og hvordan aktørerne kan 
spille en rolle.

Deltagerne kunne spille ”emnekort” ind på 
trekanten som oplæg til drøftelse. Emnerne for 
emnekortene var Hjælpemidler, Rengøring, 
Ensomhed og sociale relationer, Bolig, Personlig 
pleje, Struktur og planlægning af hverdagen, 
Indflydelse og selvbestemmelse, Livskvalitet og 
værdighed, Velfærdsteknologi, Mad og måltider.

Endelig var der under hele topmødet mulighed 
for at beskrive sin gode idé eller hjertesag på et 
postkort, som kunne afleveres i en postkasse.

Arbejdsredskabet ”Trekanten”,  
eksempel på ”Emnekort” og postkortet.



Tilbagemeldinger fra
workshops og postkort

Hvis tilbagemeldingerne fra deltagerne skal
opsummeres med en enkelt sætning, er det:

”Vi vil gerne dele ansvaret for fremtidens ældrepleje”



Tilbagemeldinger fra workshops og postkort I
”Vi vil gerne dele ansvaret for fremtidens ældrepleje”

Der er mange og forskellige tilbagemeldinger fra workshoppen om fremtidens ældrepleje og fra postkortene med 
gode idéer og hjertesager. Tilbagemeldingerne, der er gengivet i det følgende, er tilbagemeldinger, der går igen fra 
drøftelserne ved flere af bordene og fra flere af postkortene.

Bolig

• Flere og anderledes boligformer, fx seniorbofællesskaber og ”olle-koller”, til at styrke fællesskabet og til at 
mindske trykket på plejecentre

• Skærmede enheder på plejecentre med mulighed for at opdele fx somatiske fra psykiatriske beboere eller 
demente fra ikke-demente beboere

• Hjemlighed på plejecentre, fx nattevagter der tager nattøj på ved sengetid, ”gamle” møbler, billeder og tapet for 
at skabe hjemlighed/hygge

Organisering af ældreområdet

• Forslag om organisering i mindre tværfaglige teams, som selv kan visitere hjælpen og tilrettelægge arbejdet

• Der skal være en tættere overgang mellem hjemmepleje og plejecentre, fx kan man invitere småtspisende
hjemmeboende med ind at spise på plejecentret, så de får selskab i spisesituationen

• Indtænk mere forebyggelse, fx dagpladser på plejecentre og flere sundhedstilbud = det gavner 
samfundsøkonomien

Visitation

• Hjælpen skal være behovsstyret og ikke tidsstyret  - borgerne skal oplyse til visitationen, hvad de har behov for



Tilbagemeldinger fra workshops og postkort II
”Vi vil gerne dele ansvaret for fremtidens ældrepleje”

Rengøring

• Fritvalg på rengøring på plejecentre (selvbetaling) – man skal have ret til at købe ekstra ydelser

• Rengøring skal udføres af rengøringspersonale, så social- og sundhedsfagligt personale kan frigives til vigtigere 
opgaver

Indflydelse og selvbestemmelse

• Selvbestemmelse i eget liv så længe som muligt – det gør, at man kan mere selv i længere tid og øger 
livskvaliteten

Ensomhed og sociale relationer

• Undgå ensomhed, fx i samarbejde med skolerne og etablering af ældre/unge besøgsven – tilbuddene skal være 
særligt målrettet de, der ingen social kontakt har

Frivillighed og rammerne for samarbejde

• Vigtigt med introduktion til lokale frivillige tilbud til nye modtagere af hjemmepleje og nye beboere på 
plejecentre

• Mere hjælp fra pårørende og frivillige i fremtiden – de frivillige har brug for koordinering

• Behov for rammer for samarbejdet mellem aktører

Hjælpemidler og velfærdsteknologi

• Mere velfærdsteknologi, hjælpemidler, egenbetaling



Afrunding

De mange gode tilbagemeldinger 
fra Ældretopmødet bliver 
overdraget til Ældrerådet og Ældre-
og Sundhedsudvalget i Langeland 
Kommune og medtænkt i 
udviklingen af indsatser under 
velfærdsaftalen på ældreområdet.

Du kan læse mere om 
velfærdsaftalen på Langeland 
Kommunes hjemmeside. Her er der 
også mulighed for at indsende idéer 
til indsatser under velfærdsaftalen. 

Ældrerådet og

https://langelandkommune.dk/borger/velfaerdsaftalen-paa-aeldreomraadet

