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Dato: 06.01.23 

Tid:  09.30-13.00  

Sted: Gæstekantinen, Svinget 14, 5700 

 

Afbud: Marianne Horstmann, Lisbeth Svensmark 

  

Mødet blev indledt med oplæg ved pårørenderådgiver  

Charlotte West. 

 

 
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: 

Ingen emner til drøftelse 

 
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: 

Dagsorden godkendt  

 
3. Gensidig orientering.   

Fra formand Karen Strandhave 

• Materiale fra Regions ældrerådet og Danske ældreråds 
bestyrelse er udsendt 

 
 
 

Beslutningsreferat 
- Møde i Seniorrådet 
 
 

Svendborg Seniorråd 

Svinget 14 

5700 Svendborg 

 

Tlf. 29 47 96 10 

 

www.svendborg.dk/seniorråd 

 

06.01.2022 

 

Svendborg Seniorråd 

Formand Karen Strandhave 

Mobil: 29 47 96 10 

Mail: strandhave@post.tele.dk 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Fra Seniorrådets medlemmer 

• Søren Jakobsen orienterede om, at der er etableret bor-
gerpanel i Svendborg ift samarbejdet med SDU om 
overgange 

• Søren Jakobsen orienterede om møde i Patientinddra-
gelsesudvalget. Ift de nye bekendtgørelser om sund-
hedsklynger, skal der være borgerrepræsentation i den 
nye sundhedsplan, hvor samarbejde mellem Kommuner 
og Region besluttes. Søren er repræsentant sammen 
med anden borger. Forslag til hovedtema for de næste 4 
år, er lighed i sundhedsvæsnet 

• Søren Jakobsen. Det Regionale Ældreråd har planlagt 
nyt møde 26.01.23 om sundhedsreformens udmøntning 
i sundhedsplanen, Stephanie Lohse og en borgmester 
deltager med oplæg– tilmeldingsfrist til Søren den 
10.01.23 

 
Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie 

• Tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed. Påbud i sektion 
Hømarken ophævet, tilsynsbesøg i sektion Byskoven 
31.01.23.  
Fokusområde for tilsyn 2022 er håndtering af blodfortyn-
dende medicin, der er varslet tilsyn flere steder. Fokus-
område i 2023 er insulingivning 

• Selvkoordinerende teams i hjemmeplejen, Svendborg 
Kommune er gået i drift i sektion Ørkild og Byskoven 

• I forhold til rekruttering - Sosu-uddannelsens dimensio-
nering i forhold til SOS-hjælpere og SOS-assistenter er 
mere end opfyldt i januar, og allerede næsten i juni og 
frafald fra uddannelserne dalende 

• Corona – Ældreområdet selvtester fortsat medarbejdere 
2 x ugl, og med PCR test via podeteam hver 14. dag. 
Der er løbende mindre coronaudbrud på plejecentre, 
med test og isolation til følge 

• Ny afdelingschef for borgerservice og jobcenter Michael 
Langkilde er startet 01.01.23 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 
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4. Vigtige datoer v/Karen Strandhave 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til Seniorrå-

det. 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

09.01.23 Workshops om nyt plejecenter i Tanke-

fuld 

Karen 

Majbritt 

Marianne 

Solveig 

17.01.23 Formands- og næstformandsmøde 

Veje til indflydelse til fremtidens ældrepo-

litik 

Karen 

Marianne 

19.01.23 

 

Kl. 10.30 -12.30 

Indvielse af aktivitetshus  

Hestestalden, Bryghusvej 56 

Alle 

26.01.23 Kl. 13.00-16.00 i Middelfart 

Stormøde i regionsældrerådet om Sund-

hedsreformen og dennes udmøntning i 

Sundhedsplanen 

Alle 

07.02.23 Kl. 14.45 – 15.30 

Dialogmøde med senior, Social – og 

Sundhedsudvalget i Gæstekantinen, svin-

get 14 

Alle 

28.02.23 Temadag danske ældreråd i Middelfart 

 

Alle 

 

 

Indstilling: 

Kommende arrangementer og aftaler herfor drøftes 

 

Beslutning: 

Drøftet og aftalt 

 

 
5. Gennemgang af dagsorden til Senior- Social- og Sundheds-

udvalgets møde v/Karen Strandhave 

Dagsorden til Senior- Social- og Sundhedsudvalgets møde til 

drøftes. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter dagsorden til Senior- Social- og Sundheds-

udvalgets møde og afgiver eventuelle høringssvar. 
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Beslutning: 

Der skrives ikke høringssvar til Senior, Social- og Sundhedsud-

valgets møde 

Fra Børne og Ungeudvalgets dagsorden refererer Majbritt Kjæ-

rulff, at der I forhold til børnedemografi ikke ligner, at der aktuelt 

vil blive behov for dagtilbud i Tankefuld 

 
6. Kandidat til Danske Ældreråds Bestyrelse 

Som afslutning på temadag i Danske ældreråd 28.02.23 skal der 
vælges bestyrelse til Danske Ældreråd 
 
Indstilling: 
Seniorrådet drøfter, om der er medlemmer i seniorrådet der øn-
sker at stille op til Danske Ældreråds bestyrelse 
 
Beslutning: 
Ingen af de tilstedeværende ønsker det – Karen spørger dem der 
ikke er tilstede 
 
 

7. Dialogmøde med Senior-, Social- og Sundhedsudvalget 
07.02.23 kl. 14.45-15.30 
Efter henvendelse fra de 3 råd, har Hanne Klit inviteret udsatteråd 
og handicapråd med til dialogmødet 07.02.23 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter dagsorden til 07.02.23 

 

Beslutning: 

Processen er ændret i det, at administrationen tager det fælles-

møde med formændene.  

Dialogmødet er derfor kun med seniorrådet. Seniorrådet ønsker 

at drøfte: 

Konsekvenser af regeringsgrundlag 

• Tanker om besparelser og afbureaukratisering – hvordan 
skal det håndteres 

• Tankerne om fuld tid- seniorjob, deltidsstillinger o.l. mulig-
heder 

• Kontakt til landspolitikere ift kommunale udfordringer – 
sikre viden om praksis i kommunerne 

Frivillighed  

• Hvordan sikres frivillighed bedst fremadrettet? 

Budget 2024 

• Forventninger til udfordringer/resultat? 
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8. Seniorrådets Synlighed 

• Seniorrådet drøfter hvordan seniorrådet er synlige– herun-
der hvad synlighed er? 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter synlighed og aftaler eventuelle indsatser/tiltag 

 

Beslutning: 

Ros til Majbritt Kjærulff for at have sikret god synlighed via Face-

book siden. 

Synlighed er mange forskellige ting og opstår ved : 

• at deltage i arbejdsgrupper, temamøder og andre steder 
hvor borgere mødes 

• at seniorrådet tager ting op af egen drift 

• deltagelse ved diverse arrangementer for seniorer, gene-
ralforsamlinger. (Karen deltager som dirigent i senior-
idrættens generalforsamling) 

• Kontakt til journalist (tages op efter temamøde i Middel-
fart) 

• At Sende læserbreve 

• Personlige portrætter på facebook Majbritt Kjærulff har la-
vet udkast til struktur(Dagsordenssættes til næste møde. 
Solveig udfylder eksempel til næste møde) 

• Konkrete punkter og mærkesager 
 
Punktet tages op igen på næste møde 
 

9. Seniorrådets mærkesager 
Seniorrådet har aftalt drøftelse af mærkesager på et af de første 
møder i 2023. 
Borgerservice og overgange for borgere er besluttet – forslag til 
øvrige prioriterede indsatser bedes overvejet af seniorrådets 
medlemmer. 
 

Indstilling: 

Seniorrådet beslutter hvilke mærkesager de vil arbejde med i 

2023, og aftaler hvordan der skal arbejdes med disse. 

 

Beslutning: 

Seniorrådet har foreløbigt følgende mærkesager 
1. Borgerservice  
2. Overgange mellem sektorer for borgere 
3. Digitalisering – udfordringer for seniorer 
4. Transport (Eksempelvis, skilte ift parkering, befordring, 

brug af kørselsordninger, handicapparkering, mulighed for 
parkering på private p-pladser,  
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5. Talerør ifb udfordringer for borgerne 
6. Fysisk planlægning – planlægning af almennyttige boliger 

som er relevante for seniorer, fortoves belægning, bænke 
til pauser 

7. Markere forskel mellem ældresag og seniorråd 

Punktet tages op igen ift prioritering 
 
 

10. Diæter 2 x årligt 

Seniorrådets medlemmer modtager diæt for mødedeltagelse. Der 

er forslag om, at diæterne udbetales 2 x årligt efter juni og de-

cembermødet 

 

Indstilling: 

Seniorrådet træffer beslutning omkring udbetaling 2 x årligt 

 

Beslutning: 

Seniorrådet ønsker, at vi fortsætter som hidtil 

 

 
11. Kommende møder v/ Karen Strandhave 

Seniorrådet prioriterer og fremkommer med emner til dagsorden: 
 
Dagsorden 06.02.23 

• Evaluering af aftalte funktioner 

• Evaluering af måden seniorrådet samarbejder på 

• Aftale om portrætter på facebook 

• Seniorrådets synlighed 
 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Mandag 06.02.23 Møde kl. 09.30 

Oplæg Sundhedsklynger 

og nærhospitaler 

Anne Højmark 

Kl. 11.00 

Gæstekantinen 

Svinget 14 

Torsdag 02.03.23 Møde 10.00-12.15 

12.30 Rundvisning og 

spisning DGM 

Udvalgsværelse 4 

DGM 

Tirsdag 11.04.23 Svendborg Friplejehjem 

Kl. 09.30 

Jernbanegade 26 

5700 Svendborg 
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Mandag 08.05.23   

Torsdag 08.06.23   

Fredag 11.08.23   

Mandag 04.09.23   

Torsdag 21.09.23   

Fredag 03.11.23   

Mandag 04.12.23 Julefrokost efter mødet 

ca. kl. 12.00-16.00 

 

 

 

Kommende emner til seniorrådsmøder 

• Besøge plejecentre 

• Oplæg  
o Fælles Demenskort  

• Frivillige og alternative måder at arbejde med frivillige. Her-
under fokus på det nye plejecenter i Tankefuld 

• Møde med praksiskonsulent og formand for lægelaug 

 

 

Indstilling: 

Seniorrådet prioriterer emner/besøg for kommende møder. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

 
12. 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: 

Majbritt Kjærulff skriver oplæg om Seniorrådets mærkesager 

 
13. Eventuelt/alle 

• Egon Sohnesen - Møde mellem koordinationsudvalget og 
ældresagen ift fællesmøde i foråret 2023 – Karen Strand-
have tager kontakt til ældresagen 
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• Majbritt Kjærulff deltager i bedømmelsesudvalg ift navn til 
nyt plejecenter i Tankefuld 

• Solveig Thrane anerkender det gode og vigtige (sam)ar-
bejde i seniorrådet 

• Evaluering af seniorrådsarbejdet på som punkt til næste 
møde, mødeafholdelse, ledelse af møder, brug af oplæg, 
studietur, hvad kan vi gøre bedre? 


