
 

 

Side 1 af 9 

  

  
  

Beslutningsreferat af møde i Seniorrådet 
 
Dato: 01.12.22 

Tid:  10.00-12.00  

Sted: Lokale 19, Svinget 14, 5700 Svendborg 

 

 

Afbud: Egon Sohnesen 

 
 

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: 

Seniorrådet har ingen opfølgning 

 

 
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: 

Godkendt 

 
3. Gensidig orientering.   

Fra formand Karen Strandhave 

• Valg til Danske Ældreråds bestyrelse. Kandidater skal 
indstilles inden mandag den 16.01.23. Det drøftes ved 
næste møde i seniorrådet, om nogen kandidater fra 
Svendborg ønsker at opstille 

• Spørgeskema fra Danske Ældreråd om det første år som 
seniorråd ift indflydelse og synlighed. Karen Strandhave 
udfylder på vegne af Svendborg Seniorråd 

• Formands- og næstformandsmøde om ”Vejen til indfly-
delse på fremtidens ældrepolitik” 17.01.23 

Svendborg Seniorråd 

Svinget 14 

5700 Svendborg 

 

Tlf. 29 47 96 10 

 

www.svendborg.dk/ældreråd 

 

01. december 2022 

 

Svendborg Seniorråd 

Formand 

Karen Strandhave 

Ref. strandhave@post.tele.dk 
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• Møde i den ældrefaglige referencegruppe 30.11.22 vedr. 
plejecenter i Tankefuld, workshop gennemført af ERIK 
arkitekter på vegne af FAB og Svendborg Kommune. 
Der er planlagt 5 workshop i foråret, med henblik på at få 
lavet et byggeprogram. Solveig Thrane er interesseret i 
at deltage i gruppen hvis der bliver mandefald   

 

Fra Seniorrådets medlemmer 

• Søren Jakobsen har været til første møde i den faglige 
klynge ift sundhedsklynger. Der er indkøringsudfordrin-
ger ift det formelle i samarbejdet. 

 

Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie 

• Siden Coronapandemiens start i 2020 har praksis på Ældre-
området være, at vi har fulgt anbefalingerne fra Sundheds-
styrelsen. Således følger Ældreområdet også den anbefa-
lede teststrategi her i efteråret. Det betyder at medarbej-
derne på Ældreområdet skal foretage selvtest to gange om 
ugen, og via det kommunale podeteam tilbydes pcr test hver 
14. dag. 

I de situationer hvor der er positive test, enten ved selvtest 

eller ved pcr test hos enten medarbejdere elle beboere på 

de kommunale plejecentre, iværksættes der via AMK testrul 

på henholdsvis 4. og 7. dagen efter den første positive test. 

De beboere der er testet positive bliver isoleret og isolation 

kan ophæves 4 døgn efter første positive test, hvis der ikke 

er betydelige symptomer. Ved betydelige symptomer ophæ-

ves isolation når symptomerne er aftaget. 

Medarbejdere der er testet positive, hjemsendes og kan 

komme tilbage på arbejde 4 døgn efter positiv test, hvis der 

ikke er betydelige symptomer. 

Siden restriktionerne blev ophævet i foråret, har der været 

spredte tilfælde af smitte på stort set alle de kommunale ple-

jecentre. Der har imidlertid været meget få tilfælde af store 

smitteudbrud. 

Aktuelt er der igangværende testrul på Tåsinge Plejecenter, 

Trollemosen, Trollehøj, Damgaarden og Bryghuset.  

 

• I samarbejde med OUH har vi, sammen med Faaborg Midt-
fyn Kommune ønsket at styrke og udvikle sektorovergange i 
forbindelse med udskrivelser, dels for at sikre kvaliteten for 
borgerne, dels for at minimere eventuelle genindlæggelser. 

Det første skridt i projektet består af observationsstudier 

hvor medarbejdere fra OUH går på opdagelse i og observe-

rer, dels patientens indlæggelsesforløb, dels det der sker i 
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forbindelse med udskrivelsen og op til en måned efter ud-

skrivelsen. 

Observationsperioden der går fra november 22 til februar 

23, munder ud i en stor workshop på tværs af sygehus og 

kommuner hvor målet er at identificere konkrete indsatsom-

råder der skal gøres til genstand for udvikling. 

Herefter udarbejdes der en indsatsplan med konkrete initiati-

ver der skal udvikles og afprøves med henblik på at kvalifi-

cere den gode og trygge udskrivelse for borgeren. 

Projektet forventes at vare i 2-2 ½ år. 

 

• Selvkoordinerende teams i drift 01.12.22 i 2 sektioner i 
hjemmeplejen 
 

• Jytte Jørgensen tiltræder som leder på Hesselager plejecen-
ter 01.01.23 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Taget til orientering 

 

 
4. Vigtige datoer v/Marianne Horstmann 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til Seniorrå-

det. 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

30.11.22 

15.12.22 

09.01.23 

Workshops om nyt plejecenter i Tanke-

fuld 

Karen 

Majbritt 

Marianne 

Søren 

17.01.22 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 

26.01.22 Kl. 13.00-16.00 i Middelfart 

Stormøde i regionsældrerådet om Sund-

hedsreformen og dennes udmøntning i 

Sundhedsplanen 

Alle 
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07.02.22 

 

Kl. 14.45-15.30 

Dialogmøde med senior, Social og Sund-

hedsudvalget 

Alle 

28.02.22 Temamøde i Danske ældreråd Alle 

 

 

Indstilling: 

Kommende arrangementer og aftaler herfor drøftes 

 

Beslutning: 

Drøftet 

 

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

udvalgets møde v/Karen Strandhave 

Dagsorden drøftes. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter dagsorden til Senior- Social- og Sundheds-

udvalgets møde og afgiver eventuelle høringssvar. 

 

Beslutning: 

Drøftet – der skrives ikke høringssvar 

 

 
6. Forslag om yderligere samarbejde mellem råd i Svendborg 

Kommune V/Karen Strandhave 

Formændene fra Handicap-, udsatte- og seniorråd har afholdt 

møde og foreslår at følgende sendes til Formand for senior- So-

cial- og Sundhedsudvalget Hanne Klit og direktør Claus Søren-

sen 

 

Kære Hanne Klit og Claus Sørensen 

 

Formændene for Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet 

har holdt et møde med det formål at drøfte samtænkning og ko-

ordination i forhold til rådenes arbejde for deres respektive mål-

grupper. 

 

Vi har en forhåbning om, at bedre tværfaglig tænkning i rådene 

kan være med til at nedbryde de faglige søjler, hvor borgeres 

problemstillinger i forskellige kombinationer går på tværs af al-

der, handicap og udsathed. Dette kunne rent konkret ske ved 

fælles høringssvar, hvor det giver mening, men andre 
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tiltag kunne også være en mulighed. Dette vil vi gerne invitere 

forvaltningen til et samarbejde om. 

 

På samme møde drøftede vi også mulighederne for bedre tids-

mæssige og indholdsmæssige rammer for de to årlige møder 

med udvalget, hvilket vi ligeledes vil invitere til en dialog om. Vo-

res udgangspunkt er, at vi finder samarbejdet med udvalget og 

forvaltningen positivt og konstruktivt, men også, at der er plads 

til udvikling og forbedring af de to møder. 

 

Med venlig hilsen 

 

Estrid Heldager, Christian Reventlow, Karen Strandhave, Finn 

Boye 

 

Indstilling: 

Til drøftelse 

 

Beslutning: 

Seniorrådet tilslutter sig at brevet videresendes 

  

 
7. Digitalt klassesamfund v/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? 

Opfølgning efter konference 16.11.22 

 

Indstilling: 

Drøftelse af artikel og eventuelle forslag til indsatser ift at under-

støtte digitale seniorer. 

 

Bilag 

Artikel – det digitale Klassesamfund 

 

Beslutning: 

Drøftelse af problematikken. Der er opmærksomhed på, at der 

er forskellige udfordringer og kategorier af udfordringer for de 

enkelte borgere. 

 

Der er systemer i den offentlige service der samler op på den 

svageste gruppe 
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Seniorrådet har en vigtig opgave ift at have viden om og videre-

formidle muligheder til den gruppe af borgere, der har brug for 

hjælp til at kunne selv. I impulser er der henvisning til mulighe-

der for borgere der har brug for digitalhjælp. 

 

Digital fuldmagt er anbefalelsesværdigt og fremtidsfuldmagter. 

 

Den gruppe der var til seminar om digitalpost skriver et læser-

brev om problematikken 

 

 
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 føl-

ges op på hvordan det går. Udsat fra sidste møde 

 

Indstilling: 

Drøftelse af status, oplevelse af udfordringer og hvad der funge-

rer godt. Dette med henblik på erfaringsudveksling og  eventu-

elle fælles indsatser 

 

Beslutning: 

Der har været gode besøg på plejecentrene og gode snakke.  

Fælles skrivelse er sendt ud. 

Mange steder har seniorrådets repræsentant været til møder i 

bruger- og pårørenderåd. 

Flere har haft positive oplevelser af at deltage i arrangementer. 

Enighed om at det er vigtigt at seniorrådet viser sin tilgængelig-

hed – og samtidig får en fornemmelse af hvad der sker på pleje-

centrene. Enighed om at fortsætte ordningen med kontaktperso-

ner på plejecentre. 

 

 
9. Opfølgning på dialogmøde med Senior-, Social- og Sund-

hedsudvalget 

Seniorrådet havde dialogmøde med Senior-, Social- og Sund-

hedsudvalget 07.11.22 med følgende dagsorden: 

 
1. Konsekvenser af besparelser 
2. Frivillighed og samskabelse– Nye tanker og strategi for rekrut-

tering og fastholdelse af frivillige 
3. Drøfte struktur for dialogmøder 
4. Forventningsafstemning for samarbejde. Hvad vil udvalget 

gerne samarbejde med Seniorrådet om? 
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5. Format på Seniorrådets høringssvar  
6. Seniorrådet orienterer om rådets arbejde og interesse i sek-

torovergange i sundhedsvæsenet 

 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter hvad dialogmødet giver anledning til 

 

Beslutning: 

Seniorrådet synes det var et godt møde, med lydhøre politikere, 

og dejligt med forventningsafstemning.  

Det er positivt at Senior, social- og Sundhedsudvalget gerne vil 

mødes en ekstra gang med seniorrådet. 

Ønske om at budgetdialogmødet både bliver et informations- og 

dialogmøde. 

På næste møde skrives dagsorden til dialogmødet i februar, obs 

på færre punkter så vi kan komme mere i dybden med emnerne. 

 

 
10. Opfølgning Ældrerådskonference  

Repræsentanter fra Seniorrådet deltog i konference 16.11.22 

 

Indstilling: 

Seniorrådet videndeler efter konferencen 

 

Beslutning: 

Forskellige oplevelser af de mindre seminarer– svingende niveau. 

Jakob Birkler og Per Okkels holdt meget inspirerende oplæg. 

 

 
11. Aflevering af køresedler 

Seniorrådets medlemmer afleverer køresedler til Helle Frederik-

sen 

 

 
12. Kommende møder v/ Karen Strandhave 

Seniorrådet prioriterer og fremkommer med emner til dagsorden: 
 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Fredag 06.01.23 Pårørenderådgiver  

Mandag 06.02.23 Sundhedsklynger og 
nærhospital ved Sund-
hedschefen 
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Torsdag 02.03.23 DGM  

Tirsdag 11.04.23 Friplejehjem   

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   

 

 

Kommende emner til seniorrådsmøder 

• Besøge plejecentre 

• Seniorrådets mærkesager  
o Overgange for borgere   
o Synlighed 

• Opfølgning udvikling borgerservice 

• Oplæg  
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: 

Seniorrådet har ovenstående ønsker - Kirsten prøver at lave aftaler 

ift ovenstående 

 

 
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. 
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Beslutning: 

Der skal arbejdes med synlighed 

• Portrætartikel  

• Artikel i impulser - augustnummeret 

• Brug af læserbreve 

• Artikel i Impulser seniorråd >< ældresagen 

• Lokalradio 

 

 
14. Eventuelt/alle 

• Marianne Horstmann forslår at diæter udbetales 2 x årligt 
– Kirsten Vie undersøger muligheden 

• Solveig Thrane indtræder isf Søren Jakobsen i Tankefuld 

• Seniorrådet deltager i grupper som borgerrepræsentant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


