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Program for borgermødet
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• Fællesspisning

• Velkomst ved Thorkild Gruelund, formand for Ældreudvalget

• Præsentation af program ved Peter Orebo Hansen, direktør

• Musik ved Hørsholm Musikskole

• Oplæg ved Journalist Lone Kühlmann og debat

• Oplæg ved Lars Iversen og debat

• Pause  - besøg Ældreudvalget og Tryghedsudvalgets stande 

• Drømmerejse ved Anne Dencker Bædkel, Institut for 
Fremtidsforskning

• Tak for i dag ved Thorkild Gruelund, formand for Ældreudvalget



Hørsholm Musikskole
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Oplæg ved Lone Kühlmann

Afskaf alderdommen – bliv i de 
voksnes rækker!
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Oplæg ved Lars Iversen
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Susse Wold om at blive ældre –
gammel!

• Det værste ved at blive gammel er, at ens jævnaldrende er 
blevet så skrækkelig gamle, og at ens børn er blevet så store. 
Jeg er dybt taknemmelig over stadig at være her og at være i 
stand til gøre alle de ting, jeg har lyst til. 

• At blive gammel er jo den eneste måde at få et langt liv på, 
og jeg vil gerne leve længe. Det er bedre at være gammel 
end at være død, og nok begynder livet ikke ved de 80 –
men det slutter heller ikke, vel? 

• Der er mange ting, vi ikke kan mere, når vi blive gamle. Men 
der er lige så mange ting, vi stadig kan. Tingene tager 
længere tid, men jeg tror ikke, man skal være bange for at 
gå langsommere, når man bliver gammel. Det eneste, man 
skal være bange for, er at stå stille.



Lykke er et godt helbred og en dårlig 
hukommelse (Ingrid Bergman)

• Selvvurderet helbred: Hvordan har jeg det? Trives jeg?

• Lægevurderet helbred: Fejler jeg noget? Har jeg nogle  
(alvorlige) diagnoser?

• Funktionsevne: Kan jeg gøre det, jeg gerne vil i med 
dagligdagen? Hvad med familie (små børnebørn!) og 
venner? Kan jeg  gå til det, jeg gerne vil? Er der noget 
væsentlig for mig, som jeg  nu må afstå fra?



Ønsker man at leve længe, bør man 
bo i Hørsholm. Her lever man nemlig 
længst af alle steder i Danmark                                
5,9 år. 

Så meget længere kan en borger i Hørsholm forvente at leve end en lollik.
En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen konstaterer nemlig, at hvis man bor i 
Hørsholm Kommune, kan man forvente at leve i gennemsnitligt 81,8 år, mens det 
samme tal for borgerne i Lolland Kommune er 75,9 år.

De geografiske forskelle i dødelighed og middelevetid kan i vid udstrækning 
tilskrives social ulighed i dødelighed, og social ulighed i sundhedsadfærd, forklarer 
Sundhedsstyrelsen. Forskerne har derfor samtidig lavet en liste, som udelukkende 
er baseret på dødsfald, der ikke er relateret til alkohol eller rygning. I den ligger 
Hørsholm stadig i top-3 med 85,2 år i gennemsnitlig levetid. 

Ugebladet, 7. juni 2014



Hvor syge/ raske er vi 65+-årige i 
Hørsholm?
• 25% af os er raske – har ingen kronisk sygdom

• 25 % har en kronisk sygdom

• 50% har to eller flere kroniske sygdomme

• 7%  har tre eller flere kroniske sygdomme



De 1o hyppigste sygdomme i 
Hørsholm  blandt 65+-årige?

1. Slidgigt  43%

2. Allergi  24%

3. Rygsygdom 15%

4. KOL/ lungesygdom 14%

5. Hjertesygdom 12%

6. Kræft 11%

7. Diabetes 10%

8. Knogleskørhed 9%

9. Depression 7%

10.Blodprop i hjernen 6%



Det hænger sammen på kryds og 
tværs!



Hvordan passer vi på os selv i 
Hørsholm ? 
(I hvert fald bedre end de yngre)
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Vi deler ansvar med mange for vores 
helbred

Ældre borgeres sundhed, trivsel og funktionsevne er et fælles anliggende 
for den enkelte, de pårørende, lokalsamfundet, kommuner, regioner og 
stat: 

• Vi har ansvar for at bidrage til at skabe/ fastholde vores helbred 

• Staten sætter de overordnede rammer med love, økonomi mv.

• Regionerne har for ansvar for behandling på sygehuse og almen praksis, 
fysioterapi mv.

• Kommunerne har ansvar for at sikre sunde rammer og tilbud lokalt, der 
fremmer helbred og forebygger sygdom og nedsættelse af 
funktionsevnen



Træning, information og vægttab er 
det bedste for de fleste med slidgigt





Sundhedsstyrelsens anbefalinger for 
fysisk aktivitet for ældre (+65 år) 

• Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal 
ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. 

• Mindst 2 gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 
minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og 
muskel- og knoglestyrken. 

• Lav udstrækningsøvelser mindst 2 gange om ugen af mindst 10 
minutters varighed for at vedligeholde kroppens bevægelighed 
og balanceevne. 

• Hvis man har en diagnose, hvor fysisk aktivitet er en del af 
behandlingen, bør man være fysisk aktiv på en måde og i et 
omfang, der er effektivt i forhold til diagnosen og samtidig tager 
hensyn til ens mobilitet. 



Smidighed og balanceevne er vigtig –
men mindre kan  også gøre det!

Joseph Pilates, opfinderes af 
pilates-fitness, fotograferet i
New York 1961. Det var under
1. verdenskrig, at han
udviklede teknikken. 
(Foto: I C Rapoport)



Målet for vores kommende ældrepolitik må være, at vi 
ældre kan bevare vores sundhed og leve et selvstændigt 
og meningsfuldt liv længst muligt
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Fremtidens ældreliv 
Scenarier for Danmark og Hørsholm mod 2040

Borgermøde i Hørsholm 19. november 2018

Copenhagen Institute for Futures Studies



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk Fremtids-scenarier 
for Danmark i 2040



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

Storebæltsbroen, 
Øresundsbroen og Metroen
…eksisterede ikke i 1996



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

Internettet 
var ikke udbredt i 1996



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

Robotstøvsuger, iPhone og Borger 
App
…eksisterede ikke i 1996



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

Velfærdstanken forsvinder ikke på 22 
år



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

De færreste ønsker et samfund i 
opløsning…



HVAD KAN VI SIGE… MEGATRENDS

Instituttet for Fremtidsforskning: Megatrendkatalog.

(Kilde: IFF)

Copenhagen Institute for Futures Studies

Instituttet for Fremtidsforskning

BæredygtighedPolarisering

Kommercialisering

Økonomisk vækst

Netværkssamfundet

Acceleration og kompleksitet

Fokus på sundhed

Demokratisering

Globalisering

Videnssamfundet

Teknologisk udvikling

Individualisering

Immaterialisering

Demografisk udvikling

Megatrends
Megatrends er syntetiske og komplekse aggregater 

af tendenser. 

De er forbundne. Dette betyder at der er muligheder i 
deres synergi.

Megatrends har en livscyklus på mindst 10-15 år.

Udviklingen for megatrends følger en nogenlunde 
forventelig vej, men de udvikler sig ikke lineært.



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

Flere ældre i fremtiden

Kilde: Danmarks Statistik (2016), OECD (2011)

Danmarks befolkning

Flere ældre, færre i arbejdsstyrken (2017 – 2040)

• 2017: 5,75 mio
• 2040: 6,26 mio

• 65+ årige: +444.502 (41% stigning)
• 20-64 årige: -65.594

Mere end dobbelt så mange bliver 100 år

• 2017: 1.143
• 2040: 2.693 (135 % stigning)



Mange ønsker at blive længere

på arbejdsmarkedet
Kilde: PFA og Epinion, 2017.

”Fire ud af fem danskere 

mellem 51 og 65 vil gerne 

fortsætte med at bidrage til 

arbejdsmarkedet på nedsat tid  

efter de er gået på pension”



Globalisering af sundhed



Fremtidens singlehusstande og nye familiemønstre

Kilde: Danmarks Statistik (2016), ‘Antal enlige voksne har rundet 1,6 mio. personer’.

I 2016 var antallet af 

enlige voksne 1,6 

millioner, hvilket 

svarer til 37% af 

samtlige voksne i 

Danmark

41% af alle 

danskere over 65 år 

lever som enlige, og 

dette antal forventes 

at stige 

11% af ældre, som 

bor alene føler sig 

ensomme. 

Kun 3% blandt de, 

der bor sammen 

med andre 

Hver 4. enlige 

voksen bor i en 

husstand, hvor der 

også bor andre 

voksne (for eksempel 

i en delt lejlighed, et 

kollegie eller et 

plejehjem)

Antallet af enlige 

mænd over 65 år er 

steget med 41% fra 

1990 til 2016 

(140.000)
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7 centrale udfordringer for fremtidens gode 

ældreliv

• En aldrende befolkning kræver gentænkning af 

velfærdssamfundet

• Nye familiemønstre kræver nye typer netværk

• Arbejde og arbejdsmarked i forandring kræver 

tilpasningsdygtighed

• En robust arbejdsstyrke kræver forebyggelse

• Bolig-mismatch og samliv i den 3. alder

• Accelererende sundhedsudgifter

• Polarisering over flere parametre
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Institutioner tilpasser sig: Samfundets institutioner 

kæmper for løbende at tilpasse sig i forsøget på at 

understøtte samfundets fortsatte udvikling og formår at 

fastholde en vis grad af relevans og opbakning.

Nye alternativer opstår: Samfundets institutioner 

tilpasses ikke, præges af ineffektivitet og mister derfor 

relevans og opbakning. Nye løsninger og netværk tager 

over.

Usikkerhed 1: Institutionel tilpasningsevne

Institutioner tilpasser sig

Nye alternativer opstår



”LO: Om 15 år er kun hver anden medlem af en 
fagforening” – Ugebrevet A4

Kilde: LO i Ugebrevet A4 og Arbejdernes Erhvervsråd, 2015
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Ny konsensus (høj grad af national 

sammenhængskraft): Samfundet præges af en 

konsensus om overordnet retning, brede forlig og en 

udbredt fællesskabsfølelse.

Det fragmenterede Danmark (mindre grad af 

national sammenhængskraft): Samfundet præges af 

manglende konsensus om overordnet retning og 

manglende fællesskabsfølelse, og samfundet er 

fragmenteret i subfællesskaber.

Usikkerhed 2: Sammenhængskraft i samfundetNy konsensus

(høj grad af national sammenhængskraft)

Det fragmenterede Danmark

(mindre grad af national sammenhængskraft)





Sammenhængskraft

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG1MKi7-LWAhVlMJoKHbCFAQ8QjRwIBw&url=http://dk.specialisterne.com/2012/10/09/ugebrevet-a4-kommuner-kan-skabe-jobfest-for-svage-borgere/&psig=AOvVaw0molw5lXYF2A-821693ogR&ust=1507615426862566
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG1MKi7-LWAhVlMJoKHbCFAQ8QjRwIBw&url=http://dk.specialisterne.com/2012/10/09/ugebrevet-a4-kommuner-kan-skabe-jobfest-for-svage-borgere/&psig=AOvVaw0molw5lXYF2A-821693ogR&ust=1507615426862566
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS6tLA7-LWAhWFFZoKHcI8CVkQjRwIBw&url=http://reelligestilling.dk/politiken-saetter-i-fremtiden-koen-over-kvalitet/&psig=AOvVaw2QlcOgyaGPy-bM0AgW0tT6&ust=1507615489704984
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS6tLA7-LWAhWFFZoKHcI8CVkQjRwIBw&url=http://reelligestilling.dk/politiken-saetter-i-fremtiden-koen-over-kvalitet/&psig=AOvVaw2QlcOgyaGPy-bM0AgW0tT6&ust=1507615489704984


Fornyet social 
kontrakt

Netværks-

velfærd

Nærdemokrati 
genopfundet

Neotribalisme

Institutioner tilpasser sig (Institutioner 

fastholder rolle)

Det fragmenterede Danmark

(mindre grad af social sammenhængskraft)

Nye alternativer opstår

(institutioner mister relevans)

Ny konsensus

(høj grad af social sammenhængskraft)

Scenariekryds
Danmark i 2040



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

• Tilpasningsdygtige institutioner imødekommer 

danskernes forventninger

• Ny social kontrakt med øget medansvar 

afløser passiv rettighedskultur

• Offentlige og private samarbejder om 

velfærdsydelser

• Mange i den 3. alder klarer sig selv så længe 

som muligt

Fornyet social kontrakt



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

• Nye alternative løsninger træder til hvor 

institutioner fejler

• Aktivt og forebyggende medborgerskab 

• Kernevelfærd af høj kvalitet – med delvis 

egenbetaling af velfærdsydelser

• Civilsamfundet har en central rolle i forhold til 

velfærdsopgaver

Netværksvelfærd 



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

• Nye alternative løsninger udkonkurrerer 

traditionelle institutioner

• Danskerne søger mod selvvalgte netværk på 

bekostning af det nationale fællesskab

• Forsikrings- og pensionsselskaber spiller en 

central rolle. 

• Samfundsudviklingen har skabt større forskelle 

i danskernes forventninger og adgang til 

muligheder

Neotribalisme



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

Nærdemokrati 
genopfundet

• Fokus på nærdemokrati redder institutionerne 

– lokale løsninger afspejler lokal kontekst

• Lokale fællesskaber vægtes højere end 

national retning

• Lokale og nære netværk opfylder udækkede 

velfærdsbehov – Deleøkonomi spiller en stor 

rolle
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7 centrale udfordringer for 

fremtidens gode ældreliv

• En aldrende befolkning kræver 

gentænkning af velfærdssamfundet

• Nye familiemønstre kræver nye typer 

netværk

• Arbejde og arbejdsmarked i forandring 

kræver tilpasningsdygtighed

• En robust arbejdsstyrke kræver 

forebyggelse

• Bolig-mismatch og samliv i den 3. alder

• Accelererende sundhedsudgifter

• Polarisering over flere parametre



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 
Overgang fra arbejde 

til pensionstilværelse
Hvad er vigtigt for dig i overgangen mellem arbejde 

og pensionisttilværelse?



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

Sundhed og livskvalitet

Hvordan forebygges ensomhed i fremtiden?



For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

For at få venstrestillet tekst 

Formindsk 

Bolig og sociale relationer

Hvad er den ideelle bolig for dig?



Kommende aktiviteter
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Borgerundersøgelse

• December 2018

Borgermøde 

• Marts 2019

Ny ældrepolitik godkendes

• Juni 2019



Tak for i aften – kom igen til 
borgermødet i marts!
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Input til ældrepolitikken eller spørgsmål 
sendes til Marianne Nyborg 

(mny@horsholm.dk)


