Opsummering og anbefalinger

Tænketanken – Den nye 3. alder

”Hvis vi ikke inddrager den viden, vi allerede i dag besidder om fremtiden, og i stedet forlænger fortidens
løsninger, risikerer vi at gå glip af en række muligheder, der kunne gøre det fremtidige liv i den tredje alder endnu
bedre.”
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Forord
Det gode liv i den 3. alder

Tænketanken har arbejdet siden begyndelsen af
2017. Arbejdet med at udvikle anbefalinger har
taget afsæt i de megatrends og fremtidsscenarier, som vil danne rammen for danskernes liv i
fremtiden i takt med, at levealderen stiger. Det
skal inspirere til, hvordan individet, institutionerne i samfundet og virksomhederne kan følge med
udviklingen og give indblik i, hvordan den teknologiske udvikling kan skabe nye muligheder.

Hvordan vil du leve dit liv, hvis du bliver 100 år?
Danskerne lever længere og længere, og op mod
50 procent af den generation, der fødes i dag,
vil blive 100 år gamle. Det er en glædelig udvikling, men det er også en udvikling, der stiller nye
krav til den måde, vi lever og arbejder på, hvordan
vi bor – og måske særligt den måde, vi holder os
sunde.

Denne sammenfatning af tænketankens arbejde,
beskriver formålet med tænketanken, fremtidens udfordringer og giver en række anbefalinger
til et godt seniorliv frem mod 2040. Målet er, at
beslutningstagere, organisationer, virksomheder,
civilsamfund og den enkelte dansker kan finde
inspiration i rapporten og på den måde forholde
sig til den fremtid, vi bevæger os hen imod.

For at forstå de nye krav og hvad de vil betyde for
samfundet, har PFA i anledningen af sit 100 års
jubilæum nedsat Tænketanken – Den nye 3. alder.
Det er resultaterne fra arbejdet i Tænketanken, du
nu sidder med i hånden.
Formålet med Tænketanken – Den nye 3. alder
har været at analysere, debattere og komme med
anbefalinger til, hvordan den enkelte dansker
får det bedst mulige liv i den tredje alder mod år
2040. Det gælder både i forhold til bolig situation
og sundhed, men også hvordan seniorerne får
den bedste overgang fra én type arbejdsliv til et
andet eller til pensionstilværelsen.

Rigtig god læselyst!

Formand for Tænketanken – Den nye 3. alder,
Claus Kjeldsen, adm. dir., Instituttet for
Fremtidsforskning

Næstformand for Tænketanken – Den nye 3. alder,
Allan Polack, Group CEO, PFA
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Det gode liv i den 3. alder
Formålet med tænketanken er at skabe debat om og udvikle robuste
anbefalinger til Det gode liv i den 3. alder frem mod 2040.

Introduktion
I 2042 vil 25 procent af af den danske befolkning
være over 65 år2. For at så mange danskere som
muligt vil få et godt liv, en høj levestandard og et
godt velfærdsniveau, må vi gentænke den måde,
vi arbejder i senkarrieren, og hvordan vi forlader arbejdsmarkedet. Der er også behov for at
gentænke forudsætningerne for at komme ind i
den tredje alder gennem den måde, vi bor på, lever sammen eller som singler, den måde vi tænker
sundhed og forebyggelse på og ikke mindst,
hvordan vi opnår livskvalitet, der holder os sunde
længere.

Der er behov for paradigmeskift indenfor tre
områder:
1) Vores opfattelser af, hvordan vi forlader
arbejdsmarkedet og går på pension.
2) Hvordan vi bor og lever i alle livsfaser.
3) Hvordan vi tænker sundhed og forebyggelse.
For det første skal seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet gentænkes. En undersøgelse fra
Ældre Sagen viser, at hver tredje dansker mellem
50-89 år ønsker at blive ved med at arbejde så
længe som muligt.4 I dag går de fleste fra 37 til 0
arbejdstimer om ugen næsten fra den ene dag til
den anden, men i stedet for den bratte overgang
fra at arbejde fuld tid til at være 20-30 år på pension, ønsker mange fortsat en form for tilknytning
til arbejdsmarkedet. Fastholdelse af flere danskere
i den tredje alder i arbejdsstyrken er nødvendigt,
da vi samfundsøkonomisk har brug for flere på
arbejdsmarkedet til at håndtere de stigende sundheds- og øvrige samfundsudgifter, ligesom mange
danskere finder, at de netværk og venskaber, de
har på arbejdspladsen, giver dem livskvalitet.5

Den tredje alder er den livsfase, hvor mange er
på vej væk fra arbejdsmarkedet og ind i pensionstilværelsen, men langt fra er plejekrævende
(hvilket kaldes den fjerde alder).3 Det er en periode i livet, hvor en masse ressourcer med fordel
kan aktiveres, både for den enkeltes skyld og for
samfundet. Det er ressourcer, som Danmark og
danskerne er nødt til at aktivere for, at så mange
danskere som muligt kan få et godt liv i den tredje alder.

The Aging Population: The challenges ahead, 2009, The Lancet, Kaare Christensen et al.
Danmarks Statistik befolkningsfremskrivning. Link: dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR219.pdf
3
Fakta om ældre i Danmark, 2017, Ældre Sagen.
4
Ældre Sagens fremtidsstudie 2015
5
W hy Friends Matter at Work, 2017, HBR, link: hbr.org/2010/07/why-friends-matter-at-work-and.htlm og 7 Ways Friendships are Great for you
Health, 2016, Livescience, link: livescience.com/53315-how-friendships-are-good-for-your-health.html
1
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Danmark og danskerne må håndtere de forandringer, der følger med en a
 ldrende befolkning.
Hvordan vi handler i dag kommer til at påvirke
fremtiden, og derfor har PFA nedsat Tænketanken
- Den nye 3. alder. Formålet med tænketanken er
udvikling af robuste anbefalinger til Det gode liv i
den 3. alder.

Der er ikke alene behov for at gentænke måden,
vi forlader arbejdsmarkedet på, men også hvordan
vi tænker både sundhed og sundhedssystemet.
Sundhedsudgifter stiger på grund af nye dyre
behandlingsformer, dyr medicin og flere kronikere,
multisyge og flere ældre danskere.6 En løsning er
at tænke forebyggelse ind i alle livsfaser for at få
et godt liv i den tredje alder.

Tænketanken har udarbejdet 33 anbefalinger, der
kan læses i denne rapport.

Hvordan vi lever og bor vil forandre sig. Flere lever
som singler i korte eller længere perioder, og
mange får ikke børn.7 Derfor er de tidligere familiebånd, hvor børn hjalp deres forældre med stort
og småt, når de blev ældre, ikke en generisk konsekvens af familiemønstre længere. Vi skal derfor
gentænke, hvordan lokalt engagement og nye
fællesskabsbånd kan styrkes. I samme tråd står
Danmark over for et alvorligt bolig-mismatch, hvor
ældre borgere bliver boende i eget hjem længere
i stedet for at flytte i mindre hjem eller i bofællesskaber. I fællesskaber kan danskere hjælpe
hinanden med ting, der tidligere blev varetaget af
familienetværk samt imødekomme ensomhed.

6
7

Fakta og tal om sundhedssystemet, 2017, Regionerne, link: regioner.dk/sundheds/kvalitet-og-styring/fakta-og-tal-om-sundhedssystemet
Livsstile i det 21. århundrede, Instituttet for Fremtidsforskning medlemsrapport 3/2014
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7 centrale udfordringer
Det danske samfund er karakteriseret ved et
højt velstandsniveau og gode livsvilkår. Samtidig er Danmark et af de mest digitale samfund
i verden og er godt rustet til at udnytte det
enorme potentiale, der ligger i digitaliseringen
og nye teknologier. Med andre ord har Danmark
og danskerne gode muligheder for at skabe rammerne for Det gode liv i den 3. alder i fremtiden.
Samtidig skaber den demografiske udvikling

og accelererende kompleksitet i samfundet en
række udfordringer, som kan have direkte indflydelse på livet frem mod og i den tredje alder i
2040.
Her opridses de centrale udfordringer identificeret af tænketanken, som vil præge det danske
samfund, og som skal håndteres for at skabe de
bedst mulige rammer for Det gode liv i den 3.
alder frem mod 2040:

Udfordring 1:
En aldrende befolkning kræver 
gentænkning af velfærdssamfundet
En aldrende befolkning kræver kontinuerlig gentænkning af
velfærdssystemet, mens et længere arbejdsliv kræver
gentænkning af overgangen fra arbejdsliv til pensionstilværelse.

Udfordring 2:
Nye familiemønstre kræver nye typer netværk
Flere og flere danskere lever det meste af livet som singler, ligesom flere
danskere vælger ikke at få børn eller kun at få ét barn. Dette medfører,
at sociale netværk i stigende grad vil være venskabsbaserede og i
mindre grad familiebaserede. Dette vil fremover især få betydning
sent i livet, hvor danskere ikke vil have den samme grad af social
sikkerhed via familiære forpligtelser som tidligere.

Udfordring 3:
Arbejde og arbejdsmarked i forandring kræver
tilpasningsdygtighed
Automatisering og freelance-økonomien betyder, at lovgivning og
øvrige rammer skal imødekomme behovet for fleksibilitet, og at
danskerne skal være tilpasningsdygtige for at kunne følge med
og imødekomme de ændrede arbejdskraftsbehov. Det skaber
et behov for et kontinuerligt kompetenceløft af hele
arbejdsstyrken, gentænkning af uddannelse og livslang
læring samt et behov for et mere fleksibelt arbejdsliv.
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Udfordring 4:
En robust arbejdsstyrke kræver forebyggelse
Mental nedslidning kan udgøre en øget trussel mod fastholdelse af danskere i den tredje alder på
arbejdsmarkedet. Det skaber et behov for at tænke i strategier for forebyggelse og fastholdelse i
relation til mental nedslidning.

Udfordring 5:
Bolig-mismatch og samliv i den tredje alder
Den eksisterende boligmasse lever ikke op til de krav, aldring og
urbanisering skaber, hvilket fører til et mismatch. Især vil behovet
for boligtyper og -løsninger tilpasset den tredje alder og
singlehusstande stige. Det stiller krav til, at der i tilstrækkeligt
omfang skabes attraktive boligalternativer og fællesskaber, som
kan understøtte behovene fra fremtidens borgere i den tredje
alder.

Udfordring 6:
Accelererende sundhedsudgifter
Sundhedsudgifterne accelereres af øget efterspørgsel
fra en aldrende befolkning, som kræver et længere og
bedre liv, samt konstant bedre muligheder for at behandle
flere sygdomme. Samtidig belastes sundhedssystemet
af flere kronikere og multisyge (blandt andet demens
og livsstilssygdomme), som ved et længere liv koster
samfundet mere. Denne udvikling vil kræve en omstilling i
sundhedssystemet.

Udfordring 7:
Polarisering over flere parametre
Polarisering i økonomiske og sociale muligheder betyder
forskellige forudsætninger i danskernes levevilkår og deres
tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket medfører en risiko for øget
marginalisering. Polariseringen kan ske på flere planer, blandt andet
på arbejdsmarkedet, på boligområdet, inden for uddannelse og på
sundhedsområdet. Det udfordrer samfundets evne til at imødekomme
social marginalisering.

77
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Tænketankens anbefalinger
Det gode liv i den 3. alder - Danmark frem mod 2040.

Aktørniveauer

Arbejdsmarkedets parter – I relation til
arbejdsmarkedet og overgangen til pension
spiller arbejdsmarkedets parter en væsentlig
rolle. Deres rolle er central for langt de fleste
ændringer på arbejdsmarkedet, herunder at
skabe gode rammer for senkarrieren.

Anbefalingerne henvender sig til flere
forskellige aktører i det danske samfund –
både samfundets institutioner, civilsamfundet,
virksomheder og borgerne. Nogle anbefalinger
opfordrer hovedsageligt til handling på
et overordnet politisk niveau mens andre
anbefalinger opfordrer til holdningsændringer
og handling fra den enkelte borger. De fleste
anbefalinger henvender sig på tværs af
aktørniveauer og kræver et samspil af handling,
hvis intentionen bag en anbefaling skal
realiseres.

Civilsamfundet – Frivillige, nære relationer
og organisationer spiller en central rolle, hvad
angår livskvalitet og sociale relationer, især for
danskere, der har forladt arbejdsmarkedet. Et
stærkt civilsamfund fuld af fleksible muligheder
for den enkelte og forskningsinstitutioner, der
sikrer ny viden, er derfor afgørende for at sikre
de bedst mulige rammer.

Følgende aktørniveauer spiller en særlig rolle i
forhold til at realisere anbefalingerne, der skal
understøtte Det gode liv i den 3. alder frem mod
år 2040:

Erhvervslivet – Private virksomheder, herunder
pensionsselskaber spiller en stor rolle i forhold
til blandt andet at understøtte og udvikle nye
løsninger og services henvendt til livet i den
tredje alder.

Politisk niveau – En række anbefalinger opfordrer til konkret handling på politisk niveau
(staten, regioner og kommuner) i forhold til at
skabe de bedst mulige politiske- og lovgivningsmæssige rammer for at danskerne kan få det
bedste liv i den tredje alder.

Individet – Flere anbefalinger opfordrer til nødvendige holdningsændringer hos borgerne i en
verden, der teknologisk såvel som demografisk
vil være anderledes end i dag.
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Anbefalinger
– Det gode liv i den tredje alder frem mod 2040
OVERGANG FRA ARBEJDE TIL PENSIONSTILVÆRELSE
Et godt arbejdsliv i den tredje alder og fleksibilitet i tilbagetrækningen
1. Fleksible rammer for tilbagetrækning
2. Fleksible delpensionsmodeller
Arbejdsmarked og arbejdsliv
3. Forebyggelse af psykiske lidelser
4. Partnerskaber for bedre trivsel
Iværksætteri og opsparing
5. Investering i iværksætteri
6. Attraktive pensionsordninger for selvstændige
Uddannelse og kompetencer
7.
Gentænkning af uddannelsessystemet
8. Livslang læring som pligt for den enkelte
9. Uddannelsesopsparing til karriereskift

BOLIG OG SOCIALE RELATIONER
Nye
10.
11.
12.
13.

attraktive boligformer, der matcher borgernes livsfasebehov
Flere seniorboligfællesskaber
Nye boligformer for seniorer
Flere billige lejeboliger til seniorer
Rådgivning om boliger

Byudvikling og rammer for fællesskaber
14. Seniorer skal tænkes ind i byrummet
15. Bo- og interessefællesskaber skal styrkes
Øget mobilitet for at mindske ensomhed og styrke økonomi
16. Mobilitetspulje til seniorer
17. Danmark skal gå forrest for brugen af selvkørende biler
18. Flere investeringer i fremtidens infrastruktur
19. Partnerskaber skal udvikle innovative platformsøkonomiske modeller
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SUNDHED OG LIVSKVALITET
Forebyggelse og bedre koordinerede sundhedsindsatser
20. Flere kommunale sundhedshuse
21. Teknologi skal understøtte sundhed i eget hjem
22. Bedre udredning og koordinering på tværs af lidelser
23. Udbygning af prioriteringsråd
24. Mål for forebyggelse af livsstilssygdomme skal udbygges
25. Styringsparadigme skal have mere fokus på outcome
Frivillighed, relationer og livskvalitet
26. Bedre muligheder for at udføre frivilligt arbejde
27. Sundhedspersonale skal bidrage til at mindske ensomhed
Velfærdsteknologi og telemedicin
28. Bedre og hurtigere udbredelse af velfærdsteknologi
29. Teknologisk efteruddannelse af sundhedspersonale
Stigende sundhedsomkostninger
30. Øget transparens i sundhedsudgifter

POLITISKE OG SAMFUNDSMÆSSIGE RAMMER
Politiske og samfundsmæssige rammer med indflydelse på det gode
liv i den 3. alder
31. Internationale netværk til vidensdeling
32. Fast-track-enhed for udrulning af ny teknologi
33. Skattemæssige udfordringer for deleøkonomien skal undersøges
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Anbefalinger
– Overgang fra arbejdsmarked til pension
Et godt arbejdsliv i den tredje alder og fleksibilitet i tilbagetrækningen

1. Fleksible rammer for tilbagetrækning De lovgivningsmæssige og andre relaterede
rammer skal gøre det så enkelt og attraktivt som muligt at fortsætte på arbejdsmarkedet
efter folkepensionsalderen for de seniorer, der har lyst.
•F
 ra 2008 til 2014 steg antallet af seniorer over 67 år på arbejdsmarkedet med over
30.000 til i 2014 at udgøre knap 85.000.9
• 67 procent af de 60-70-årige, som fortsat er aktive på arbejdsmarkedet, føler, at
arbejdet har en passende rolle i deres liv.10
• Bedre beskæftigelse af seniorer på arbejdsmarkedet skal hjælpes på vej af et generelt
holdningsskifte i befolkningen. Den generelle tilgang, hvor forventningen er at stige
i løn og ansvar gennem hele karrieren (’karrierestige’) bør skiftes ud med en tilgang,
hvor det i højere grad er acceptabelt, at man i nogle livsfaser kan gå ned i løn og
ansvar i karrieren og i andre livsfaser gå op (’karrierecyklus’).
• På trods af at Danmark allerede har relativt gode rammer for en fleksibel overgang til
pension, kan der med fordel udvikles mere standardiserede fleksible modeller.

2. Fleksible delpensionsmodeller Fleksible delpensionsmodeller skal give seniorer,
der har nået den lovfastsatte pensionsalder, mulighed for delvist at være lønmodtager
og delvist trække på sin pension efter lyst og behov, blandt andet for at skabe øget
fleksibilitet i tilbagetrækningen for den enkelte senior og samtidig gøre det mere attraktivt
for arbejdsgiveren at fastholde seniorer.
•D
 elpensionsmodellerne skal give seniorer større fleksibilitet og mere
medbestemmelse i forhold til at tilrettelægge et passende arbejdsliv, efter man har
nået den lovfastsatte pensionsalder.
• Det bør ligeledes gøres enklere og mere fleksibelt for pensionister at komme tilbage
på arbejdsmarkedet, efter de er gået på pension, hvis de ønsker det.
• Det er vigtigt, at seniorers ansættelsesvilkår ikke gør det mindre attraktivt
for virksomheder at ansætte seniorer efter den lovfastsatte pensionsalder.
Arbejdsmarkedets parter bør undersøge, om man har de bedste modeller.

Danmarks Statistik og Analyse Danmark: undersøgelse foretaget for Ugebrevet A4 (2017). ’Seniorer arbejder længere
og nyder det’.
10
D anmarks Statistik og Analyse Danmark: undersøgelse foretaget for Ugebrevet A4 (2017). ’Seniorer arbejder længere
og nyder det’.
9 
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Arbejdsmarked og arbejdsliv

3. Forebyggelse af psykiske lidelser For at sikre de bedst mulige rammer for
fastholdelse på arbejdsmarkedet gennem et forlænget arbejdsliv, skal der øget fokus
på at forebygge psykiske lidelser som eksempelvis depression, stress og angst. Det
skal blandt andet understøttes gennem mere forskning på området samt fokus på best
practice i forhold til, hvordan dette proaktivt håndteres på arbejdsmarkedet.
• I 2015 fik 2.868 danskere tilkendt førtidspension grundet psykiske lidelser (41,5
procent af alle tildelte førtidspensioner).11
• WHO forudser, at psykiske sygdomme vil udgøre en væsentlig trussel mod
fastholdelse på arbejdsmarkedet fremadrettet og anbefaler en mere koordineret og
helhedsorienteret indsats i forhold til psykisk arbejdspres12.
• Årsagerne til psykiske lidelser er oftest en kombination af flere faktorer. Worklife integration bør derfor være et centralt fokusområde på arbejdsmarkedet,
eksempelvis igennem at etablere forebyggelses- eller ’early intervention’-pakker.
• Desuden skal der forskes mere i, hvordan man forebygger psykiske lidelser, inden de
opstår.
• Der skal sikres en åben dialog om personlige forhold såsom skilsmisse, dødsfald
eller aldersbetingede forhold, som påvirker en medarbejders præstation på
arbejdspladsen, uden at det opleves som stigmatiserende.

4. Partnerskaber for bedre trivsel Der bør afsøges muligheder for at etablere
partnerskaber, der videreudbygger øget fysisk og psykisk trivsel og forebyggelse af
nedslidning og derved sikre, at så få som muligt mister tilknytning til arbejdsmarkedet
undervejs i arbejdslivet.
•A
 rbejdspladsen som et socialt fællesskab er et godt sted at arbejde med forebyggelse
og resiliens. Et godt arbejdsmiljø bør anses som en vigtig faktor i forebyggelse af
psykiske lidelser.13
• I takt med at flere førtidspensioner tildeles grundet psykiske lidelser, vil det være
i både pensionsselskabernes såvel som arbejdsmarkedets parters interesse at
undersøge, hvordan de kan indgå i partnerskaber i forhold at udvikle løsninger, der
kan håndtere arbejdsmiljømæssige udfordringer.
• Den fysiske arbejdsplads kan med fordel gentænkes, så den i størst muligt omfang
bidrager til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.

Sundhedsstyrelsen (2015). ’Sundhedsbyrden i Danmark’.
EU Compass for Action on Mental Health and Well-Being – Mental Health in the Workplace in Europe (2017)
13
Gallup (2016). ’The Worldwide Employee Engagement Crisis’.
11
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Iværksætteri og opsparing

5. Investering i iværksætteri Der skal skabes gode rammer for pensionsselskabers
investering i iværksætteri blandt seniorer, så der sikres adgang til kapital for
iværksætteren og et rimeligt afkast for pensionsselskaberne.
• Iværksætteri kan gøre det lettere at forlænge sit arbejdsliv som senior.
•G
 ennem de seneste år er der sket en markant stigning i antallet af seniorer, der bliver
selvstændige og starter egne virksomheder.14
• Pensionsselskabers muligheder for at understøtte iværksætteri - ved at det gøres
muligt at have et separat finansieringsdepot, som eksempelvis kan bruges til
iværksætteri i den tredje alder - bør undersøges.

6. Attraktive pensionsordninger til selvstændige Pensionsselskaber skal udvikle
attraktive pensionsordninger for selvstændige og freelancere, som sikrer, at denne
gruppe i højere grad sparer op til pension.
•3
 7 procent af selvstændige i Danmark sparer ikke op til pension, og det kan være
risikabelt at sikre alderdommen gennem investering i egen virksomhed.15
• Pensionskasser kan i samarbejde med eksempelvis fagforbund rettet mod
selvstændige, co-working-fællesskaber og andre interessenter udforske mulighederne
for at udvikle mere attraktive pensionsordninger for selvstændige.
• Et politisk flertal i Folketinget har på baggrund af indstilling fra Arbejdsgruppen om
selvstændige i dagpengesystemet vedtaget, at reglerne i dagpengesystemet skal
være mere fleksible, så det bliver lettere at kombinere indtægter fra selvstændig
virksomhed, lønmodtagerarbejde og honorarlønnet arbejde som f.eks. freelancer.

14
15
16

Dansk Industri (2017). ’Tendenser på arbejdsmarkedet’. Digitaliseringspanelet 6. Møde, bilag 2.
Virksom (2017). ’Hver tredje selvstændig sparer ikke op til pension’.
Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne (maj 2017). ’Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens
arbejdsmarked’.
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Uddannelse og kompetencer

7. Gentænkning af uddannelsesystemet For at sikre, at borgernes kompetencer
er relevante for arbejdsmarkedet gennem hele arbejdslivet, som er længere og mere
omskifteligt, skal det videregående uddannelsessystem gentænkes på en måde, der
bedst muligt imødekommer reel livslang læring, herunder udnyttelse af blandt andet
e-learning og andre uddannelsesteknologier.
• I 2020 vil en tredjedel af de kompetencer, der anses som vigtige i dag, være
forældede.17 På et accelererende og komplekst arbejdsmarked giver det mindre
mening, at størstedelen af ens uddannelse ligger før starten på ens arbejdsliv, da
kompetencer forældes hurtigere i fremtiden.
• For at gøre det muligt at skifte karriere i løbet af arbejdslivet skal det gøres muligt
at tage supplerende kompetencegivende uddannelsesgrader på kortere tid, hvor
meritter fra arbejdslivet bliver en del af uddannelsen.
•O
 nline kurser tilbydes allerede i 2017 fra verdens bedste universiteter (Massachusetts
Institute of Technology, Harvard University, Berkeley University of California med
flere)18. Det er gratis, kvalificeret viden, der kunne integreres bedre i fremtidens
arbejdsliv med henblik på opkvalificering af individets kompetencer.

8. Livslang læring som pligt for den enkelte For at sikre, at livslang læring bliver en
mere integreret del af fremtidens arbejdsliv, skal der ske en holdningsændring fra, at
kompetenceudvikling hovedsageligt anses som en arbejdstagerret, til at det også anses
som en forpligtelse for den enkelte.
• L ivslang læring øger borgernes evne til at håndtere omskiftelighed i senkarrieren.
• Teknologi gør livslang læring mere tilgængelig gennem hele livet, også i den tredje
alder, og der kan med fordel etableres incitamenter for øget brug af teknologi, der
understøtter løbende kompetenceudvikling.

9. Uddannelsesopsparing til karriereskift Det skal være muligt for den enkelte at
oprette en uddannelsesopsparing, der giver mulighed for et karriereskifte.
•É
 n uddannelse til et helt arbejdsliv på over 50 år vil ikke være tilstrækkelig
fremadrettet i forhold til ændrede vilkår på arbejdsmarkedet.
• Derfor skal det være muligt at oprette en uddannelsesopsparing, eksempelvis
privatfinansieret, for at medvirke til livslang læring og nye karrieremuligheder.

17

18

 orld Economic Forum (2016). ’The Future of Jobs – Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth
W
Industrial Revolution’.
www.edx.org
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Anbefalinger
– Bolig og sociale relationer
Nye attraktive boligformer der matcher borgernes livsfasebehov

10. Flere seniorboligfællesskaber Der bør bygges flere seniorboligfællesskaber.
• Ifølge Realdania er 80.000 seniorer interesserede i at flytte til seniorbofællesskaber.
Et tal der ifølge Realdania kan vokse til 144.000 frem mod 204022.
• Det vurderes, at der i dag er ca. 7.000 seniorboligfællesskaber.
• Seniorboligfællesskaber kan være med til at mindske ensomhed og styrke fællesskab i
den tredje alder.

11. Nye boligformer for seniorer Der bør eksperimenteres med byggeri af
alternative boligformer for seniorer, som matcher de mangfoldige livsfasebehov i den
tredje alder bedst muligt, eksempelvis ’retirement villages’ med integrerede services og
fællesskab for at modvirke ensomhed eller seniorboliger kombineret med studieboliger.
•K
 ommuner opfordres til at finde egnede steder til byggeri af de nye typer boformer
samt arbejde med lokalplaner, der gør boformerne mulige.
•D
 en eksisterende boligmasse lever generelt ikke op til de krav, aldring og urbanisering
skaber i 2040, hvilket vil føre til et mismatch. Især vil behovet for boligtyper og
-løsninger tilpasset den tredje alder og singlehusstande stige. Det stiller krav til, at
der i tilstrækkeligt omfang skabes attraktive boligalternativer og fællesskaber, som
kan motivere borgere til at skifte bolig i tide.
• Boligløsninger med fokus på integrerede services og fællesskaber kan imødekomme
efterspørgslen efter socialt samvær, modvirke ensomhed og give seniorer et lettere liv.
• For at skabe en efterspørgsel efter alternative boligformer er det centralt, at disse
alternativer eksisterer. Pensionskasser og private aktører kan med fordel udvikle
alternative boligformer som eksempelvis ”retirement villages”, hvor fællesskabet
og samværet med andre afmonterer sundhedsmæssige risici som for eksempel
ensomhed eller seniorboliger, der kombineres med studieboliger for at sikre dynamik
og fællesskab mellem generationer.

22

Realdania (2017). ‘Nye boligselskaber skal skabe livskvalitet hos ældre’.
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12.

Flere billige lejeboliger til seniorer Der bør bygges og tilbydes flere billige
lejeboliger til seniorer. Det vil give flere seniorer mulighed for at frigive friværdi i
deres ejerbolig samt imødekomme den udfordring, at seniorers adgang til banklån, og
dermed muligheden for at købe ny bolig, er relativt begrænset.

•E
 n undersøgelse fra Forbrugerrådet TÆNK og Dansk Ejendomsmæglerforening viser,
at ni ud af ti ejendomsmæglere har oplevet, at seniorer kan have vanskeligere ved
etablering af lån til boligkøb, selvom de ellers har en sund økonomi og formue.23
• En række seniorer oplever, at de ikke kan leve af den friværdi, de har i deres bolig, da
de for eksempel bor i et område, hvor boligen ikke kan sælges, eller værdien er faldet
og gør dem teknisk insolvente.

13. Rådgivning om boliger Pensionsselskaber, finansielle institutioner og
interesseorganisationer kan med fordel påtage sig et større ansvar i forhold til at
tilbyde mere målrettet rådgivning, der belyser muligheder og fordele ved at flytte til en
bolig, der matcher behovene i ens livsfase.
•S
 eniorer skal have belyst alternative boformer, der kan inspirere til nye og anderledes
måder at leve og bo i den tredje alder. Fordele kan være bedre økonomi, en bolig
der er mere overkommelig at vedligeholde og adgang til fællesskab, der sikrer god
livskvalitet og modvirker ensomhed.
• Det er lettere at flytte, mens man har overskuddet til det. Hvis man venter for længe,
kan man komme til at leve under forhold, som kan resultere i en uværdig tilværelse,
der mindsker livskvalitet.
• Civilsamfundet kan også være en ressource til at hjælpe seniorer med at flytte. Ældre
Sagens lokale enhed i Århus har for eksempel stiftet et netværk af flyttevenner, der
hjælper ældre med at flytte.24
• Rådgivning fra arkitekter og ingeniører kan være en del af boligrådgivningen, som det
eksempelvis er tilfældet i Norge.25
Byudvikling og rammer for fællesskaber

14. Seniorer skal tænkes ind i byrummet Seniorer skal i højere grad tænkes ind i
byrummet i fremtidens byplanlægning, så det offentlige rum bedst muligt understøtter
et aktivt liv i den tredje alder.
•D
 anmark er allerede i verdensklasse, hvad angår aldringsvenlige byrum. Initiativer
som Hjerteforeningens motionsinitiativ Hjertestierne26, kommunenetværket Sund
By Netværket27 og foreningen Cykling Uden Alder28, der alle understøtter et aktivt
ældreliv, bør tænkes endnu mere ind i og tages med på råd, når man planlægger
fremtidens byrum.

Dansk Ejendomsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk (2017). ’Ældre har svært ved at få boliglån’.
Ældre Sagen i Århus til Danmarks Radio (2013). ’Flyttevenner hjælper ældre med at flytte i tide’.
H usbanken (2015). ’Boligrådgivning i kommunene – eksempelsamling for organisering av arbeidet med rådgivning
om boligtilpassing i kommunene’.
26
hjertestier.dk/
27
sund-by-net.dk/
28
cyklingudenalder.dk/
23
24

25
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•E
 n undersøgelse udført af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter viser, at det kun
er 41 ud af 2.153 seniorer, der anvender pladser målrettet fysisk aktivitet.29 Der er
altså potentiale for at udnytte byrummet på en måde, der skaber større incitament
for at være aktiv i det offentlige rum.
• B yrummet kan aktiveres med henblik på at medtænke og fremme aktiviteter som
idræt og andre fysiske aktiviteter, der er vigtige for fællesskab og sammenhængskraft
i samfundet, især blandt seniorer30.

15. Bo- og interessefællesskaber skal styrkes Borgeres muligheder for at opsøge
og indgå i bo- såvel som interessefællesskaber skal styrkes og støttes.
•A
 t bo sammen og have adgang til fællesskaber øger sandsynligheden for at etablere
nære relationer med andre og afhjælpe ensomhed.31 Fællesskaber og relationer i den
tredje alder kan forebygge ensomhed i den 4. alder. Ensomhed påvirker allerede i dag
104.000 seniorer negativt.32
•T
 eknologi skal udnyttes til at understøtte interessefællesskaber blandt seniorer i den
tredje alder, eksempelvis ved at matche ledige lokaler og faciliteter med aktiviteter. Et
eksempel er app’en ”liquid space”, som gør det muligt for en freelancer at finde ledige
faciliteter. En lignende app kan udvikles for at danne overblik over ledige lokaler i
kommuner, som kan lejes eller lånes og dermed danne ramme for fællesskaber, som
for eksempel Egedal Kommune har gjort.33
Øget mobilitet for at mindske ensomhed og styrke økonomi

16. Mobilitetspulje til seniorer Der bør oprettes en ’mobilitetspulje’ målrettet
seniorer. Den skal sikre øget mobilitet på boligmarkedet og gøre det muligt at flytte for
de seniorer, der ønsker at flytte, men som har vanskeligt ved at sælge deres bolig.
•E
 n del af den nationale nedrivningspulje kan konverteres til en sådan mobilitetspulje.
Det skal være op til den enkelte kommune at vurdere behovet, da der er stor variation
kommunerne imellem.
• Det er en klar tendens, at der sker en affolkning i landdistrikterne, og folk flytter mod
byerne på grund af urbanisering og miniurbanisering. Samtidig vil yderområderne
generelt have en endnu større andel af ældre på sigt.

29
30
31
32
33

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2011). ’Byens Bevægelsesrum’.
DIF/DGI (2017). ‘Bevæg dig for livet’.
Aktivt Ældreliv (2015). ‘Ældre og ensomhed – Hvem, hvorfor go hvad gør vi?’.
Realdania (2017). ‘104.000 ældre føler sig ufrivilligt ensomme og tallet vokser’.
Egedal Kommune (2017) ’WannaSport App’.
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17. Danmark skal gå forrest for brugen af selvkørende biler Danmark skal være
foregangsland for brugen af selvkørende biler og busser og investere i at rulle dem
ud som en fremtidig transportmulighed, der blandt andet kan imødekomme logistiske
udfordringer for seniorer.
•D
 et indebærer blandt andet, at de lovgivningsmæssige rammer tilpasses til at
understøtte udviklingen.
• En analyse fra Instituttet for Fremtidsforskning har vist, at selvkørende biler har
potentiale til at fordoble den socialt acceptable pendlerafstand fra København og
dermed koble 500.000 flere personer til Øresundsregionen uden større investeringer
i infrastruktur.34
• Selvkørende biler og øvrige selvkørende transportmidler såsom busser kan øge
funktionalitet og værdi i udkantsområderne og modvirke negative konsekvenser af
urbaniseringen.35

18. Flere investeringer i fremtidens infrastruktur Offentlige og private
investeringer i fremtidssikrede mobilitetsløsninger samt understøttende infrastruktur
skal øges fremadrettet som et vigtigt led i at øge mobilitet og mindske isolation.
•D
 er skal laves en handleplan for, hvordan Danmark bliver foregangsland inden for
mobilitetsfremmende teknologier, der kan mindske uønsket immobilitet og samtidig
værne om ønsket om at blive boende i kendte omgivelser.
• Offentlige og private partnerskabsmodeller kan med fordel understøtte
mobilitetsløsninger.

19. Partnerskaber skal udvikle innovative platformsøkonomiske modeller
Pensionsselskaber bør afsøge mulighederne for at indgå i partnerskaber med henblik
på at udvikle innovative platformsøkonomiske modeller.
•P
 artnerskaber med platformsøkonomiske virksomheder kan være en forudsætning for
at udnytte fordelene ved den fremadstormende platformsøkonomi.
•P
 ensionsselskaber kan eksempelvis have en faciliterende rolle i forhold til
deleordninger for de nyeste velfærdsteknologiske løsninger eller målrettede
delebilsordninger, der kan skabe øget mobilitet blandt seniorer.

34
35

Instituttet for Fremtidsforskning (2013). ‘The Future Belongs to the City’.
Rambøll (2016). ’Fremtidens mobilitet’ Magasinet Deleby. Dansk Arkitektur Center.
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Anbefalinger
– Sundhed og livskvalitet
Forebyggelse og bedre koordinerede sundhedsindsatser

20. Flere kommunale sundhedshuse Kommunale sundhedshuse skal sikre en
borgernær koordinerende indsats på tværs af fagområder, fremme faglig sparring og
understøtte udbredelsen af den nyeste sundhedsteknologi.
•K
 ommunale sundhedshuse vil understøtte kommunalreformens ambition om at samle
flere typer af sundhedsfunktioner nær borgerne.
• Sundhedshusene skal sikre en koordinerende indsats på tværs af fagligheder, skabe
bedre faglig sparring og nedbryde fysiske og mentale barrierer som borgere måtte
opleve, når de behøver professionel hjælp.
•S
 undhedshusene kan investere og deles om den nyeste teknologi, servicefunktioner,
fællesarealer med mere inden for sundhed.
•H
 onoreringssystemet bør gentænkes således, at alment praktiserende læger ikke har
incitament til kun at håndtere ét problem ved hver konsultation.

21. Teknologi skal understøtte sundhed i eget hjem Der skal udvikles på
en serviceplatform for sundhed i eget hjem, som skal understøtte borgere og
sundhedspersonale i telemedicinsk diagnosticering, behandling og monitorering.
•M
 ed telemedicinske løsninger kan sundhedsvæsenet følge, diagnosticere, behandle,
monitorere og rådgive om sygdomme hos borgere, mens de opholder sig i deres eget
hjem.
• En velfungerende offentlig platform kan derfor gøre borgeren i stand til at følge eget
helbred og blive bedre til at mestre egen sygdom.
• Selv om telemedicinske løsninger er omkostningstunge, kan løsningernes fokus på
forebyggelse medføre besparelser gennem bedre sammenhæng i behandlingsforløb,
hvor borgeren kan slippe for unødvendige hospitalsbesøg og indlæggelser.

22. Bedre udredning og koordinering på tværs af ledelser For at mindske
udgifterne til kronisk- og multisyge borgere skal det sikres, at patienterne får hurtig
udredning og koordination på tværs af lidelser.
•8
 0 procent af Danmarks sundhedsudgifter går til kronisk syge.38 10 procent af
borgerne med én eller flere kroniske sygdomme står for 59 procent af de samlede
udgifter til denne gruppe borgere.39
• Den nationale sundhedsprofil for 2013 viser, at 22,2 procent af alle voksne mænd og
28,8 procent af alle voksne kvinder lever med multisygdom (baseret på 14 udvalgte
sygdomme).40 Kroniske sygdomme forekommer oftest hos borgere over 65 år.

38

39
40

 egion Midtjylland (2013). ‘A National Population Study of the Co-Occurrence of Multiple Long-Term Conditions in
R
People with Multimorbidity, Denmark’.
Statens Serum Institut, National sundhedsdokumentation og –IT (2015). ’Store udgifter forbundet med multisyge’.
VIVE (2014). ’Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2013’.
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•D
 en nationale sundhedsprofil fra 2013 viser, at multisygdom er forbundet med dårlig
livskvalitet, dårligt mentalt helbred og nedsat fysisk funktionsevne. Endvidere har
personer med multisygdom øget risiko for at blive indlagt og for at indlæggelsen
bliver af længere varighed.41
• Der er brug for multidisciplinære teams, der koordinerer på tværs af specialer for
at sikre optimal behandling, så der undgås dobbeltmedicinering eller medicinering
med modsatrettede virkninger. Behandling af enkelte sygdomme kan forbindes med
behandlinger af andre sygdomme.42

23. Udbygning af prioriteringsråd Eksisterende prioriteringsråd på
sundhedsområdet skal udbygges for at sikre øget transparens og mere optimal
prioritering i fremtiden i forhold til behandlingsformernes virkning contra udgifterne til
de respektive behandlinger.
•N
 ye behandlingsformer og sundhedsteknologiske løsninger er med til at drive
sundhedsudgifterne op, hvorfor det er vigtigt at identificere, hvilke løsninger der
skaber mest værdi for patienten, og som bør prioriteres.43
• Prioriteringsråd som Medicinrådets rolle er uklar i forhold til beslutningsprocessen
omkring prioritering af sundhedsudgifter. Der kan med fordel findes frem til en
model for, hvordan rådets kvalitative viden kan danne grundlag for transparens i
beslutninger omkring prioritering.

24. Mål for forebyggelse af livsstilssygdomme skal udbygges Der skal
udvikles og følges op på de allerede eksisterende nationale mål om forebyggelse af
livsstilbestemte sygdomme for at reducere sundhedsudgifterne på længere sigt. Det
kan eksempelvis ske gennem at opsætte konkrete mål i relation til tobak, alkohol, kost
og motion.
•F
 orebyggende sundhed har potentiale til at reducere sundhedsudgifter på
lang sigt, som det eksempelvis har været tilfældet ved Sundhedsstyrelsens
forebyggelsesindsats omkring rygning.44
• Tobaksrelaterede sygdomme udgør en primær sundhedsudgift, og de offentlige
merudgifter på rygere ligger på 8,6 milliarder i forhold til ikke-rygere.45
• Rygning medførte i 2012 2,5 millioner fraværsdage på arbejdsmarkedet46, og rygning
er derfor et oplagt fokusområde for at reducere fremtidens sundhedsudgifter.
• Borgernes bevidsthed om egen sundhed og behov for forebyggelse bør styrkes.

41
42
43
44
45
46

VIVE (2014). ’Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2013’.
Forskningscenter for forebyggelse og sundhed, Region Hovedstaden (2015). ’Borgere med mere end én kronisk sygdom’.
Sorensen, C. et al. (2013). ’Medical technology as a key driver of rising health expenditure: disentangeling the relationship’.
Sundhedsstyrelsen (2011). ’Behandling af tobaksafhængighed – Anbefalinger til en styrket klinisk praksis’.
VIVE (2016). ’Offentlige udgifter til rygere er større end til ikke-rygere’.
Sundhedsstyrelsen (2012). ’Forebyggelsespakke Tobak’.
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25. Styringsparadigme skal have mere fokus på outcome Der skal ske et skifte
i sundhedssektorens styringsparadigme, væk fra et system, der belønner højt ’input’,
til et system, der fokuserer på at belønne ’outcome’ i form af kvalitet og reel værdi for
borgeren - et paradigme kaldet Værdibaseret sundhed (se faktaboks)47.
• Værdibaseret sundhed vil bidrage til at holde borgerne raske og arbejdsdygtige i
længere tid.
• Et skifte væk fra one size fits all-løsninger vil muliggøre en effektivisering af
sundhedssystemet og tilbyde borgerne langt mere individualiseret og dermed mere
effektiv behandling. Det er især nødvendigt som følge af, at borgere i den tredje alder
har forskellige sundhedsbehov.
• I Skotland vurderes praktiserende læger efter kvaliteten af deres arbejde og hvor
mange raske patienter, de har, frem for hvor meget aktivitet lægerne har i deres
konsultationer.48

Frivillighed, relationer og livskvalitet

26.

Bedre muligheder for at udføre frivilligt arbejde Frivillighedscentre skal
udbredes og medvirke til at matche samfundets fremtidige ressourcer og behov for
frivilligt arbejde.

•F
 rivilligrapporten 2016-2018 viser, at 40 procent af danskere i alderen 60-69 år og 45
procent af danskere i alderen 70+ i marts 2017 havde deltaget i frivilligt arbejde inden
for de seneste 12 måneder.49
• Allerede eksisterende netværk af frivillige bør involveres i oprettelsen af nye
frivillighedscentre. Der bør være frivilligcentre i alle landets kommuner. Centrene skal
tilbyde gode lokaler, rådgivning, kurser og netværksdannelse.
• Et frivillighedscenter skal supplere sine fysiske rammer med en online tilstedeværelse,
så teknologivante mennesker kan hente viden og rådgivning den vej.
• Centrene kan også gå forrest med at promovere udnyttelse af teknologiske
muligheder såsom apps og online platforme, der gør det lettere at organisere den
frivillige indsats.
•C
 entrene skal ikke overtage allerede eksisterende, velfungerende frivilligt arbejde, der
udføres af civilsamfundet, men støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og
foreningslivet lokalt.

47

48
49

KORA (2016) ’Alternative Styrings- og Afregningsmodeller for sygehuse med afsæt i værdibaseret styring
– En kortlægning af regionale forsøg og ordninger’
Frede Olesen (2016). ’Kan almen praksis lære af ny skotsk model?’. Dagens Medicin.
C enter for Frivilligt Socialt Arbejde (2017) Tal om det frivillige Danmark – Analyse af befolkningens frivillige
engagement - En del af Frivilligerapporten 2016-2018.
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27.

Sundhedspersonale skal bidrage til at mindske ensomhed Læger,
sygeplejersker og andet sundhedspersonale bør spille en større rolle i forhold til at
opfange signaler i forhold til ensomhed hos den enkelte borger og aktivt formidle
muligheder for interessefællesskaber og frivilligt arbejde for at mindske ensomhed.
•S
 elv om ensomhed ikke er et relativt større problem i den tredje alder, øger
ensomhed risikoen for sygdom og for tidlig død. Ensomme mennesker er langt oftere
i kontakt med læge, hjemmepleje og myndigheder.50
• Frivilligt arbejde kan være et vigtigt redskab til at skabe mening i livet og skabe
kontakt med andre mennesker. Det har en positiv effekt på at modvirke ensomhed og
følgesygdomme heraf, for eksempel fremskreden udvikling af demens.

Velfærdsteknologi og telemedicin

28. Bedre og hurtigere udbredelse af velfærdsteknologi Danmark skal gå forrest
i at udnytte og udbrede velfærdsteknologi gennem et tæt samarbejde mellem den
private og offentlige sektor ved for eksempel at samle forskningsresultater, best
practise og godkendelser af nye løsninger i en national enhed og indføre en række
regionale/lokale enheder, der skal sikre udbredelse og implementering i kommuner og
regioner.
• Telemedicin og velfærdsteknologi er ikke blot er et spørgsmål om at anvende
teknologi. Der er omfattende sociale, politiske og organisatoriske barrierer for, at
Danmark kan få fuld gavn af velfærdsteknologien. Der er derfor også behov for større
fokus på implementering.51
• I dag er viden om og beslutninger om velfærdsteknologi fordelt på mange sektorer
såsom styrelser, kommuner, universiteter etc. Samles forskning og beslutninger
i én national enhed, kan det medvirke til, at Danmark bliver førende inden for
brug af velfærdsteknologi, hvilket vil være nødvendigt for at håndtere en aldrende
befolkning.52
•S
 tørre udbredelse af velfærdsteknologi vil have den effekt, at borgerne i højere grad
kan klare sig selv og i mindre grad vil føle sig begrænsede i deres dagligdag.
• For eksempel kan lokale centre for velfærdsteknologi i kommunalt regi eller som
regionale enheder være et led i at udbrede velfærdsteknologi gennem infrastruktur,
udvikling og implementering af telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger.

50
51
52

Ældre Sagen (2017). ’Ingen ældre skal føle sig ensomme’.
Region Midtjylland (2015). ’Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland’.
Den Europæiske Sundhedsfond (2013). ’Velfærdsteknologi, innovation, omsorg og læring’.
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29. Teknologisk efteruddannelse af sundhedspersonale Teknologisk
efteruddannelse af læger og andet sundhedspersonale skal understøtte bedst mulig
udnyttelse af ny teknologi. Det gælder både i forhold til anvendelse af tilgængelig
teknologi og håndtering af etiske udfordringer.
•D
 en accelererende udvikling indenfor automatisering, digitalisering, genetik m.m. vil
betyde, at der vil være et stigende behov for teknologisk efteruddannelse i fremtiden.

Stigende sundhedsomkostninger

30. Øget transparens i sundhedsudgifter Der skal skabes øget transparens
overfor borgerne i udgifterne til og forbrug på sundhedsområdet med henblik på
ansvarlig adfærd og bevidstheden om behovet for forebyggelse.
• I 2040 vil det danske samfund ikke have råd til alle de mulige behandlinger, der vil
være. Blandt andet derfor er det vigtigt at skabe transparens omkring omkostninger
af sundhedsydelser.53

53

Danske Regioner (2015). ’Pres på Sundhedsvæsenet’.
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Anbefalinger
– Politiske og samfundsmæssige rammer
Politiske og samfundsmæssige rammer med indflydelse
på Det gode liv i den 3. alder

31. Internationalt netværk til vidensdeling Der skal udvikles et internationalt
netværk til vidensdeling for myndigheder og virksomheder, som forsker i og arbejder
med løsninger rettet mod aldring og den tredje alder.
• Aldring er et internationalt samfundsfænomen, og det skal gøres lettere at udveksle
ideer og løsninger for håndtering af de forskellige udfordringer, som et aldrende
samfund står over for.
• Et netværk i stil med ’Connected Smart Cities Network’ og ’100 Resilient Cities’ skal
muliggøre vidensdeling om succesfulde initiativer og løsninger samt udfordringer i
relation til at skabe rammerne for Det gode liv i den 3. alder.

32. Fast-track enhed for udrulning af ny teknologi Der bør oprettes en fast
track-enhed med inddragelse af fagprofessionelle for hurtig og velovervejet udrulning
af ny teknologi, herunder håndtering af etiske og retssikkerhedsmæssige dilemmaer.
Formålet er at høste gevinsterne ved data og den teknologiske udvikling for at øge
livskvaliteten i den tredje alder.
•E
 nheden skal blandt andet have fokus på at mindske barrierer for udbredelse af
teknologiske løsninger til borgerne, som eksempelvis velfærdsteknologiske løsninger.
•D
 ataanvendelse, -rettigheder og -sikkerhed er et centralt område indenfor blandt
andet sundhed, der skal adresseres i bred forstand i et samfund, der bliver mere og
mere digitalt.

33. Skattemæssige udfordringer for deleøkonomi skal undersøges De
skattemæssige udfordringer i relation til platforms- og deleøkonomi skal undersøges
nærmere med henblik på, at det skal understøtte fremtidens finansiering af
velfærdsstaten.
•R
 egeringens ’strategi for vækst gennem deleøkonomi’ tager hul på at undersøge
beskatning af platforms- og deleøkonomien som et første skridt i retning af at tage
højde for deleøkonomien i relation til skattemæssige forhold.
• Skattemæssige aspekter ved deleøkonomien kan udgøre en trussel mod
finansieringsgrundlaget af velfærdssystemet, som vi kender det i dag. Et eksempel på
dette er i forhold til delebilsordninger, som alt andet lige vil begrænse salget af nye
biler, samt i forhold til beskatning af deleøkonomiske tjenester.
• Et øget pres på velfærdssystemet sætter spørgsmålstegn ved, hvordan velfærd
fremadrettet finansieres, og hvordan bred velstand i samfundet sikres fremadrettet.
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Medlemmer af Tænketanken
Den nye 3. alder
Medlemmerne i tænketanken repræsenterer en række af de vigtigste
stemmer i Danmark. De bidrager hver især med deres vurdering af,
hvordan Danmark vil udvikle sig som land, og hvordan Det gode liv
i den 3. alder kan og vil forme sig for danskerne.

Claus Kjeldsen, formand for Tænketanken og adm. direktør
Instituttet for Fremtidsforskning
”Hvis vi ikke inddrager den viden, vi allerede i dag besidder om fremtiden,
og i stedet forlænger fortidens løsninger, risikerer vi at gå glip af en række
muligheder, der kunne gøre det fremtidige liv i den tredje alder endnu bedre.”

Allan Polack, næstformand for Tænketanken og Group CEO PFA
”Som samfund bliver vi nødt til at gentænke overgangen fra arbejde til
pensionstilværelse. Vi må finde mere nuancerede løsninger, hvor vi ikke
behandler alle folk efter dåbsattesten.”

Anne Skovbro, filantropidirektør, CPO Realdania
”Der skal skabes attraktive boligalternativer og fællesskaber, som kan
imødekomme borgere i den tredje alders mangfoldige behov.”

Aske Juul Lassen, Postdoc ved etnologi, SAXO-Instituttet
og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
”Vi bliver ældre, raskere og mere aktive i alderdommen. Men vi kommer også
til at leve mange år med sygdomme, og vi må derfor også skabe gode liv
med kronisk sygdom, og omfavne at forfald er en del af livet.”

Bente Sorgenfrey, formand FTF
”Der er en ændret holdning i forhold til alder end tidligere. Folk føler
sig ikke gamle, når de er i 60’erne. Men det har bare ikke smittet af på
arbejdsmarkedet i samme omfang.”
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Bjarne Hastrup, adm. direktør Ældre Sagen
”Nutidens og fremtidens ældre er en kæmpe ressource – flere har lyst
og mulighed for at arbejde længere og engagere sig som frivillige.”

Ib Enevoldsen, adm. direktør Rambøll
”Samfundets forståelse for den fysiske, sociale og økonomiske
rammesætning bliver, i et stærkt samspil med civilsamfundet, afgørende
for det individuelle gode liv i den tredje alder.”

Inger-Lise Katballe, fhv. sundhedsdirektør
Ikast-Brande Kommune
”Det er afgørende, at vi taler mere om robustheden – den mentale
sundhed – den vil have meget stor betydning, også i den tredje alder.”

Jacob Holbraad, adm. direktør DA
”Fremtiden byder på mange muligheder. En fleksibel sammenhæng mellem
arbejde og uddannelse bliver afgørende.”

Jesper Buch, iværksætter og investor
”Vi skal disrupte og være innovative i alle aspekter. Det bliver
nøgleordene frem mod 2040.”

Jørgen Løkkegaard, centerchef Velfærds- og
Interaktionsteknologi, Teknologisk Institut
”Velfærdsteknologi og telemedicin har potentialet til at sikre det enkelte
individ en større grad af autonomi, fleksibilitet og bedre sundhedstilstand,
ja, sågar livskvalitet – også i den tredje alder.”

Knud Romer, forfatter og debattør
”Det skal ikke kun handle om effektivitet og optimering for enhver pris
– vi må ikke glemme mennesket og de menneskelige relationer.”
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