
 

Referat af møde i Ældrerådet: 
 

Dato: 10.06.20 

Tid:  10.00 - 13.00 

 

Afbud: Ingen 

 

Mødet blev indledt med oplæg ved faglig konsulent Mejse Holstein om 

kompetenceudvikling af Sosu’er og sygeplejersker. Slides vedhæftet 

referat. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Beslutning: 

Dagsorden Godkendt 

 

2. Gensidig orientering.   

Fra formand Bent Aage Rasmussen 

 Gået 3 måneder siden sidst. Information via mail har 

fungeret, men det er meget dejligt at være sammen igen 

 Ift Kontakt FAA ift åbning af plejecentre, har formanden 

fastholdt ældrerådets betænkninger   

 Møde for Fynske ældreråd aflyst pga Corona - isf møde for 

formænd og næstformænd ift 4 pejlemærker 

o Sikre forebyggelse ift ældre får et godt liv 

o Økonomi til værdig ældrepleje 

o Udbrede boligformer for ældre 

o Sundhedsvæsen med kvalitet uden egenbetaling 

 Indbydelse til kursus om hvordan man lærer at tackle 

hverdagen for pårørende udsendes 

 

Fra Ældrerådets medlemmer 

 Lars Kristensen drøftelse af dilemma ift at være en del af 

ældrerådet og politisk aktiv. 

 Margit Lolk drøftelse af hvad man gør, når borgere mistrives. 

 Elsebeth Gissing - Der er kommet nye retningslinjer for 

vaccination - mail udsendes 

 

Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie Madsen 

 Corona har fyldt næsten det hele siden starten af marts. 

Coronaens indmarch har været en hård proces for borgere, 

pårørende, medarbejdere og ledere. Ledelsen har forberedt 

utallige scenarier, som heldigvis ikke har været behov for,  

Lært meget om situationsbestemt ledelse og meget om 

forandringsledelse. Mail 109 dd fra KL, så der har været 

meget information, og ændringer i retningslinjer med dags 

varsel. 

Kriseberedskab har fungeret godt - enkelte udbrud af Corona 

og heraf følgende isolationer smitteopsporing osv 

Medarbejdere sygefravær under 4% den sidste periode 

Det der fylder nu er besøgsrestriktioner på plejecentre. 

Påbud forlænget til 01.09.20 - men lempelse ift indebesøg af 

2 faste besøgspersoner, hvor besøg ikke kan foregå 

udendørs. 

Mangler udmeldinger på aktivitetscentre - der er et stort 

behov for det social for borgere i eget hjem 

 

 Ledige sektionslederstillinger besat 
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 Sygeplejeanalyse kommer til efteråret, hvad 

arbejder sygeplejerskerne med, hvor kan vi 

udvikle samarbejdet, hvordan kan vi organisere 

os mest effektivt. 

 Hjerneskade indsats udskudt til efteråret 

 Udligningsreform har tilgodeset Svendborg Kommune med 

91. mio. i overslagsårene, fastlåsning af tilskud til dårligt 

stillede kommuner og med et engangstilskud på 2 x 25. mio 

 Kommuneaftale indeholder blandt andet demografi og 

betaling af nogle Coronarelaterede udgifter 

 

 

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 16.06.20/Bent Rasmussen 

Ældrerådet drøfter dagsorden og afgiver eventuelt høringssvar. 

 

Beslutning: 

 

Ældrerådet ønsker i høringssvar at skrive: 

Ift dagsordenspunkt 2. om budget 2021 er ældrerådet positive 

ift de beskrevede temaforslag vedr. ældreområdet. Samtidig vil 

ældrerådet gerne påpege, at der med temaforslagene ikke er 

lagt op til et bedre serviceniveau på ældreområdet, men kun 

fastholdelse af det vi har nu. Det er vigtigt at der gives penge til 

rekruttering, så elevuddannelse ikke betyder at der skal 

reduceres i det faste personale. 

Samtidig finder ældrerådet at det er altafgørende at 

demografiudfordringen budgetlægges, og at effektiviseringen 

med de 0,35% ophører. Ældrerådet ønsker  samtidig en 

budgetudvidelse på plejecenterområdet 

Herudover ønsker ældrerådet at der lægges en plan for 

renovering af de plejecentre, der trænger til dette. 

 

 

5. Ny repræsentant til Impulsers redaktion 

Margit Lolk er gået ud af redaktionen. Ældrerådet bedes vælge 

en ny repræsentant 

Beslutning: 

Karen Strandhave indgår i redaktionen 

 

6. Regnskab 2019 og budget 2020 

Regnskab og forslag til budget vedhæftet 

Beslutning: 

Tags til efterretning 
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7. Plejecenter eller plejehjem 

Drøftelse - se dagsordenspunkt SSU 

 

Beslutning: 

Ældrerådet har drøftet punktet grundigt, og ønsker at give 

høringssvar ift, at grundlæggende er det holdningen af 

Plejehjem er et varmere navn eller plejecenter. Hjem skaber 

mere nærvær. 

Samtidig er der flere funktioner på et plejecenter, og det at 

kalde det plejecenter signalerer andre funktioner. 

Det vil koste penge og ressourcer at ændre navn 

 

Ældrerådet anbefaler derfor, at vi fastholder plejecenter som 

navn, og at de penge det ville have kostet at omlægge, bruges 

til gavn for borgerne i Svendborg Kommune. 

 

 

8. Henvendelse fra Handicapråd - Bademuligheder ved 

Christiansminde 

Formand Bent Aage Rasmussen har modtaget henvendelse fra 

Handicaprådet, som ønsker at undersøge mulighederne for at 

etablere bedre bademuligheder for mennesker med handicap 

ved Christiansminde. Dette kunne være fx være behov som 

muligheden for at låne strandbadestol til vandet eller kran til at 

lifte fra egen til strandbadestol. 
Hvilke faciliteter tænker ældrerådet der skal til for at sikre 

bademuligheder ift. til ældrerådet målgruppe 

 

Beslutning: 

Ældrerådet er meget positive ift forslaget men vil gøre 

opmærksom på, at man sikre området i vandet ift at ældre og 

handicappede ikke kommer til skade i den kraftige strøm der er i 

området.  

Bent Rasmussen sender svar til handicaprådet. 

 

  

9. Studietur Ældrerådet 2020 

Der planlægges en tur til Nyborg, hvor ældrerådet besøger 

Repha, Nyborg Kommune, Thornøes Hotel I Kerteminde, 

Johannes Larsen Museet i Kerteminde,  

 

Beslutning: 

Studieturen gennemføres 20. august og forsøges suppleret med 

besøg i Nyborg Kommune. Program udsendes 

 

10. Mødeplan efterår 2020 

Forslag til mødeplan til drøftelse og godkendelse 

 

Ældrerådsmøde Emne Sted 

07.08.20 Indflytning og pårørende 

samarbejde 

Svinget 14,  

27.08.20   

05.10.20 Geriatrisk afdeling Svendborg Sygehus 

05.11.20 Stenstrup  Stenstrup Plejecenter 

27.11.10 Julefrokost Svinget 14, 
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Kommende emner 

 Besøge Ollerup Plejecenter 

 

11. Eventuelt 

 

 


