
 

Til  

Medlemmer af Seniorrådet i Svendborg Kommune 

 

 

 

Du indkaldes hermed til møde i Seniorrådet: 

 

Dato: 07.11.22 

Tid:  09.30 - 13.00  

Sted: Gæstekantinen, Svinget 14, 5700 

 

Afbud:  

 

Kl. 09.30. Mødet indledes med et oplæg fra områdeleder Karin 

Rindebæk Larsen om dem gode indflytning på plejecenter. 

 

Dagsorden: 
 

1. Opfølgning fra sidste referat v/Karen Strandhave 

Seniorrådets medlemmer tilkendegiver om der er emner fra 

sidste referat der skal drøftes. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter eventuelle emner fra sidste referat. 

 

Beslutning: 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden v/Karen Strandhave  

Dagsorden er udsendt før mødet. Seniorrådet kan godkende 

eller supplere den udsendte dagsorden. 

 

Indstilling: 

Dagsorden indstilles til godkendelse. 

 

Beslutning: 

 

 

3. Gensidig orientering.   

• Fra formand Karen Strandhave 

• Fra Seniorrådets medlemmer 

• Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

 

 

4. Vigtige datoer v/Marianne Horstmann 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til 

Seniorrådet. 

 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

08.11.22 

Kl. 14.30 

Dialogmøde med SSSU 

KANTINEN PÅ RÅDHUSET 

Alle 

16.11.22 Ældreråds konference i Odense  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorrådet 
Svendborg Kommune 
Svinget 14 
5700 Svendborg 
 
Formand 
Karen Strandhave 
 
Mobil: 29 47 96 10 
 
Mail: 
strandhave@post.tele.dk 
 
 
 
30-10-2022 
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Indstilling: 

Kommende arrangementer og aftaler herfor drøftes 

 

Beslutning: 

 

 

 

5. Opfølgning på samarbejde med professor Jesper 

Lykkegaard og phd. student Jonas Olsen, SDU/v Søren 

Jacobsen 

Opfølgning efter sidste møde 

 

Indstilling: 

Drøftelse og eventuelle handlinger 

 

Beslutning: 

 

 

6. Høring udbud diabetes produkter 

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er i gang med et 

udbud på Diabetesprodukter 50.97 og materialet skal i den 

forbindelse i høring i Handicap- og Seniorråd. Jeg sender derfor 

udvalgte dele af materialet i høring i Seniorrådet i Svendborg 

Kommune til dig efter aftale med Kirsten Vie. Aftalen forventes 

at træder i kraft Q4 2023. 

Eventuelle kommentarer til materialet skal sendes på mail til 

Jakob Bangshøi (jakob.bangshoi@svendborg.dk) senest d. 20. 

november 2022. 

 

Følgende rammer er relevante for det kommende udbud: 

 

Aftalen omfatter diabetesprodukter indenfor følgende kategorier: 

 

• Blodsukkermåleapparater 

• Teststrimler der passer til blodsukkermåleapparater 

• Fingerprikkere 

• Lancetter til fingerprikker eller bruges uden fingerprikker 

• Insulinpenne 

• Penkanyler til insulinpenne 

• Produkter til kontinuerlig glukosemåling (CGM) 

 

Aftalen vil som udgangspunkt blive opdelt i to delaftaler med en 

leverandør på hver delaftale: 

 

1) Diabetesprodukter 

2) Produkter til kontinuerlig glukosemåling 

 

Seniorrådet har besluttet, at der ikke er en fast repræsentant 

der indgår i udbudsarbejdet – men at der vælges fra gang til 

gang, og at materialet drøftes ved dette møde. 

 

Indstilling: 

Drøftelse af proces for det videre arbejde 

 

Beslutning: 

mailto:jakob.bangshoi@svendborg.dk
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7. Digitalt klassesamfund/Ingrid Andersen 

Det digitale samfund er kommet for at blive. Hvordan kan 

Svendborg Kommune bedst hjælpe og understørre seniorer, 

der er udfordret ift det digitale? 

 

Indstilling: 

Drøftelse af artikel og eventuelle forslag til indsatser ift at 

understøtte digitale seniorer. 

 

Bilag 

Artikel – det digitale Klassesamfund 

 

Beslutning: 

 

 

8. Kontaktpersoner på plejecentre v/ Karen Strandhave 

Seniorrådets medlemmer er tilknyttet 1-2 plejecentre, og har i 

en periode været kontaktpersoner. Det er aftalt af der skal 

følges op på hvordan det går 

 

Indstilling: 

Drøftelse af status, oplevelse af udfordringer og hvad der 

fungerer godt. Dette med henblik på erfaringsudveksling og  

eventuelle fælles indsatser 

 

Beslutning: 

 

 

9. Evaluering deltagelse i informations- og 

inspirationsmøder v/ Karen Strandhave 

Seniorrådet havde en stand ved informations- og 

inspirationsmøder for 70, 75 og 80-årige. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter deltagelse og hvordan det fungerede med 

standen, og er der noget der skal ændres til kommende 

arrangementer. 

 

Beslutning: 

 

 

10. Møde om Sundhedsklynger 31.10.22 v/ Karen 

Strandhave 

Danske ældreråd har afholdt møde 31.10.22 omkring 

Sundhedsklynger 

 

Indstilling: 

Seniorrådets deltagere i arrangementet orienterer om mødet 

og seniorrådet drøfter om det giver anledning til handling fra 

seniorrådets side. 

 

Beslutning: 
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11. Forslag til datoer 2023 v/ Karen Strandhave 

 

 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Fredag 06.01.23   

Mandag 06.02.23   

Torsdag 02.03.23   

Tirsdag 11.04.23 Samme dag som SSSU 

pga påskehelligdage 

 

Mandag 09.05.23   

Torsdag 08.06.23   

Fredag 11.08.23   

Mandag 04.09.23   

Torsdag 21.09.23   

Fredag 03.11.23   

Mandag 04.12.23   

 

 

Indstilling: 

Det indstilles at datoforslag tages til efterretning 

 

Beslutning: 

 

 

 

12. Kommende møder v/ Karen Strandhave 

 

Seniorrådet prioriterer og fremkommer med emner til 

dagsorden: 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Torsdag 01.12.22 Julefrokost Gæstekantinen 

Spisning på 

Hotel Svendborg 

 

 

Kommende emner til seniorrådsmøder 

• Hospice (Forslag fra tidligere ældreråd) 

• Geriatrisk afdeling (Forslag fra tidligere ældreråd) 

• Overgange for borgere 

• Møde med praksiskonsulent og formand for lægelaug 

• Besøge plejecentre 

• Seniorrådets mærkesager – hvad ønsker seniorrådet der 

skal fremmes i Svendborg Kommune 

• Oplæg Fælles Demenskort (Kirsten) 

• Pårørenderådgiver (Karen) 

• Sundhedsklynger og nærhospital ved Sundhedschefen 

• Frivillige og alternative måder at arbejde med frivillige. 

Herunder fokus på det nye plejecenter i Tankefuld. 
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Indstilling: 

Seniorrådet prioriterer emner/besøg for kommende møder. 

 

Beslutning: 

 

 

 

13. Hvad skal videre til pressen/facebook?/alle 

Seniorrådet forholder sig til dagens møde. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter om der er temaer fra dagens møde der skal 

videreformidles. 

 

Beslutning: 

 

 

14. Eventuelt/alle 

 

 

 

Evt. afbud til mødet bedes meddelt Tina Juul Hansen – Telefon 

62233982 /mail: socmyn@svendborg.dk 

mailto:socmyn@svendborg.dk

