
 

Referat af møde i Ældrerådet: 
 

Dato: 07.08.20 

Tid:  10.00 - 13.00 

 

Afbud: Mette Højlund Carlsen, Jøren Fredeløkke 

 

Mødet blev indledt med oplæg ved områdeleder Karin Rindebæk Larsen 

omkring indflytning på plejecentre 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

 

2. Gensidig orientering.   

Fra formand Bent Aage Rasmussen 

 Klumme drøftet hvor Ældrerådet beskrives som bekvemt, 

Bent Rasmussen inviterer klummeskriver til møde den 

27.08.20 ift Dialog 

 Møde i Brobyværk ift fokusområder fra Danske Ældreråd var 

et godt møde 

 Der skal ansættes ny overlæge til geriatrisk afdeling efter 

Søren jacobsen. Bent Rasmussen er inviteret med i 

ansættelsesudvalget. 

 

Fra Ældrerådets medlemmer 

 Margit Lolk fortæller om henvendelse vedr. Bus til 

Christiansminde, der er fortsat kun teletaxa konceptet der er 

mulighed. 

 Johnna Jørgensen har modtaget borgerhenvendelse fra borger 

der er vegetar og spiser fisk - det kan nu håndteres i Det Gode 

Madhus 

 Johnna Jørgensen fortæller omkring sag, hvor der ikke har 

været ordentlig service fra Svendborg Kommune 

 Karen Strandhave fortæller om sag, hvor der ikke har været 

ordentligt overlevering mellem sygehus og Kommune. Aftalt 

det tages op på et kommende møde 

 

Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie Madsen 

 Det har efter et turbulent forår været en rolig sommer 

 Corona 

o Vi har nu 5 smittede i Svendborg Kommune 

o Hvis der er over 20 smittede pr. 100.000 går en 

kommune i rød alarm - det indebærer at alle 

medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre skal 

testes. Styrelsen for patientsikkerhed aktiverer 

beredskabet 

o Plejecentre har været åbne siden 01.07.20, men vi 

forsøger fortsat at minimere smitteveje ved at henstille 

til besøg i egne lejligheder, udenfor, brug af sprit, visirer 

og mundbind 

o Kommunen har som konsekvens af Coronafået midler til 

at gennemføre besøg, sommerpakke hvor plejecenter 

beboere tilbydes dagstur, kulturarrangementer. Dette 

gennemføres også i efteråret 
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o Vi har åbnet aktivitetscentrene, men med 

begrænset antal borgere, og heraf dage, i 

forhold til at kunne skærme - både m2 og 

personale til at sikre af afskærmning. Borgere i pleje-, 

demens- og gæsteboliger får aktivitetstilbud i 

bofællesskaberne 

o Træning foregår med halve hold, og 2 meters afstand, 

og afspritning mellem alle hold 

o Selvtræning nedlukket foreløbig fremtil 31.08.20 

 Alle gæsteboliger fyldt op - også de nye på Aldersro 

 Tilgang af borgere i hjemmeplejen 

 Myndighedsleder Louise Fejerskov har opsagt sin stilling pr. 

31.08.20 Stillingen opslås 

 Forebyggende hjemmebesøg i Tåsinge Hallen- afventer endelig 

udmelding omkring Corona- men vi planlægger foreløbig at 

bruge hallen og have 2 hold med 75 x 2 pr dag ift at indhente 

efterslæb fra foråret. Vi melder endelig model ud primo 

oktober. 

 

 

3. Vigtige datoer/Anne-Marie Strauss 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

11.08.20 Temamøde med SSU om budget  

Uge 40-

41 2020 

Temadag i Danske Ældreråd Alle inviteret 

24.11.20 Ældrepolitisk konference i Danske 

Ældreråd 

Alle inviteret 

 

 

4. Gennemgang af dagsorden til Social og 

Sundhedsudvalgets 11.08.20/Bent Rasmussen 

Ældrerådet drøfter dagsorden og afgiver eventuelt høringssvar. 

 

Beslutning: 

Der skrives ikke høringssvar, da høringssvar til budget er sendt i 

juni. Ældrerådet vil mundtligt fremlægge dette ved dialogmødet 

på tirsdag. 

 

 

5. Studietur Ældrerådet 2020 

Sidste aftaler ift studietur 20.08.20,  

 

Program vedhæftet 

 

Beslutning: 

Program gennemføres 

 

6. Vaccinationer 2020 

Sidste nyt omkring dette 

 

Beslutning: 

Ældrerådet meddeler danske lægers vaccinationsservice at 

ældrerådet pga Corona ikke kan medvirke i år. 
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7. Aflevering af køresedler for foråret 

 

Beslutning: 

Afleveret - kan vente til december 

 

8. Kommende møder 

27.08.20 Bent inviterer 

klummeskribent 

Rådhuset, 

Udvalgsværelse 4 

05.10.20 Geriatrisk afdeling Svendborg Sygehus 

05.11.20 Stenstrup  Stenstrup Plejecenter 

27.11.10 Julefrokost Svinget 14, 

 

 

Kommende emner 

 

 

9. Eventuelt 

 

 

 


