
Beslutningsreferat af møde i Seniorrådet 
 

Dato: 07.11.22 

Tid:  09.30-13.00  

Sted: Gæstekantinen, Svinget 14, 5700 Svendborg 

 

 

Afbud: Lisbeth Svensmark 

 
 

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: 

Opfølgning om tilsyn og Tankefuld tages ifb orientering fra 

Svendborg Kommune. 

 

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: 

Der tilføjes pkt. om møde i SSSU som punkt 4 og udbud på 

kompression ifb punkt 7. 

 

3. Gensidig orientering.   

Fra formand Karen Strandhave 

• Orientering om læserbrev i Fyns Amts Avis som svar til 

klummeskribent Peder Jest 

• Karen Strandhave har været til møde med formænd for 

udsatterådet og handicaprådet ift muligheder for at arbejde 

på tværs af søjler, evt i forbindelse med høringssvar. Der 

vil komme et oplæg til drøftelse 

 

Fra Seniorrådets medlemmer 

• Marianne Horstmann orienterede om at der har været 

redaktionsmøde i Impulser, hvor Marianne har fået til 

opgave at synliggøre hvad der er forskel mellem 

ældresagen og seniorrådet. Marianne Horstmann har haft 

gode oplevelser ifb vaccinationer på plejecentre og bosteder 

i alle kommuner 

• Søren Jakobsen orienterede fra forretningsudvalg for 

regionale ældreråd om, at der kommer et nyt stormøde om 

Sundhedsklynger 26.01.22 og om hvordan der kan arbejdes 

med synlighed for, hvad seniorråd arbejder med 

Fremadrettet vil referaterne fra forretningsudvalget blive 

tilsendt alle seniorråd.  

Generalforsamlingen bliver 22.03.22  

• Søren Jakobsen orienterede om, at der i 

patientinddragelsesudvalget har været drøftet, hvordan 

seniorrådene skal være repræsenteret i Klyngerne 
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Der holdes erfamøde på onsdag for 

medlemmer i hele landets 

patientinddragelsesudvalg 

• Majbritt Kjærulf har fået rettet på hjemmesiden så 

mailadressen er seniorråd, Ældreråds mailadressen virker 

stadigvæk 

• Majbritt Kjærulf orienterede om facebookside, og opfordrer 

alle til at dele opslagene– jo mere der deles, jo mere 

aktivitet. Majbritt Kjærulf opfordrer alle til at sende 

aktiviteter med kort tekst og billede til hende, så vil hun 

lægge op 

 

Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie 

• Leder på Hesselager Plejecenter Berit Rød Hvilsom har 

opsagt sin stilling 

• Vi nu fået det varslede påbud i sektion Hømarken. Påbuddet 

er modtaget 03.10.22 givet på baggrund af reaktivt tilsyn 

den 24.05.22. Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt 

Hømarken: 
o at sikre at der er gennemført systematiske 

sygeplejefaglige vurderinger 
o at sikre tilstrækkelig journalføring  

 

Sektion Hømarken og sektion Sygepleje er sammen med 

Myndighed tilbage i maj måned gået i gang med opfølgning 

på tilsynets observationer. Der har været genbesøg fra 

Styrelsen for patientsikkerhed torsdag 03.11.22 – afventer 

vurdering af tiltag. 

 

 

• FAB, (Fyns Almene Boligforening) er valg som 

samarbejdspartner til at bygge i Tankefuld.  

• Alle 3 boligforeninger levede op til kvalitetskrav, hvor FAB 

skilte sig ud med en særlig detaljeret markedsrelevant 

udbudsstrategi, og DGNB-certificering som en naturlig del 

og gevinst for byggeriet. Efter kontraktindgåelse vil 

referencegruppe vedr. ældrefaglige kriterier blive 

involveret. 

 

• Corona – modtager næste uge liste fra Statens Serum 

institut med oversigt over borgere der ikke har taget imod 

tilbud om vaccine – Svendborg Kommune vil kontakte 

borgerne, startende med de ældste 

 

• Besøg af Alzheimerforeningen ved Nis Peter Nissen i 

demensbyen 31.10.22. Det var en god oplevelse, og med 

mange positive tilbagemeldinger om den indsats der gøres 

for vores borgere med demens 

 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 
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4. Gennemgang af dagsorden til Senior- 

Social- og Sundhedsudvalgets møde 

08.11.22 v/Karen Strandhave 

Dagsorden drøftes. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter dagsorden til Senior- Social- og 

Sundhedsudvalgets møde 08.11.22 og afgiver eventuelle 

høringssvar. 

 

Beslutning: 

Der skrives ikke høringssvar 

 

 

5. Vigtige datoer v/Marianne Horstmann 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til 

Seniorrådet. 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

08.11.22 

Kl. 14.45 

Dialogmøde med SSSU 

KANTINEN PÅ RÅDHUSET 

Alle 

16.11.22 Ældreråds konference i Odense Alle 

 

Indstilling: 

Kommende arrangementer og aftaler herfor drøftes 

 

Beslutning: 

Ældreråds konference i Odense: Solveig, Ingrid, Majbritt, Egon 

Karen, og Søren deltager: Helle forsøger at eftertilmelde sig 

Taget til efterretning 

 

6. 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: 

Seniorrådet havde materiale med til informations- og 

orienteringsmøder omkring deltagelse i borgerpanel. Der er ikke 

mange der har tilmeldt sig. 

Karen og Egon deltager. Dem der kender nogen der har kontakt 

til sygehuset forsøger, at få dem til at tilmelde sig. 

Kirsten beder pårørenderådgiver Charlotte West forsøge at få 

nogle med 

 

7. 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. 
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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 

 

Herudover er seniorrådet inviteret til at deltage i udbud ift 

kompressionsstrømper. 

 

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: 

Egon Sohnesen og Ingrid Andersen er fremadrettet 

kontaktpersoner og koordinerer om øvrige 

seniorrådsmedlemmer skal deltage i udbud 

 

 

8. 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: 

Anerkendelse af vidt forskellige forudsætninger blandt ældre.  

Seniorrådets vinkel – sikre de seniorer der ikke kan selv, har 

mulighed for at få hjælp – og at der er information om det. 

Punktet er på til konferencen 16.11.22 – punktet tages op på 

december mødet efter denne konference  

mailto:jakob.bangshoi@svendborg.dk
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I forhold til Borgerservice ønsker seniorrådet 

punktet taget op ved et kommende møde 

 

9. 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: 

Punktet udsættes til det kommende møde 

 

10. 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: 

For standende har det været rart at det er komprimeret, så det 

ikke er spredt ud over hele efteråret. 

Generelt rigtig godt arrangement med god stemning 

Seniorrådet skal være udfarende for at markere sig – skal ikke 

stå bag bordet. Seniorrådet ønsker anden placering næste 

gang - gerne ved vinduet. 

 

11. 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: 

Søren Jakobsen, Marianne Horstmann, Margit Lolk og Karen 

Strandhave orienterede fra mødet sidste mandag. På Fyn er 

der en sundhedsklynge. Inte.ntionen er b.la.at gøre tingene 

mere ens indenfor klyngerne 

Ift politisk niveau er det Borgmestre og Regionsrådsformand. 

Det er derfor vigtigt, at det er Borgmesteren Seniorrådet går til 

med ønsker til sundhedsklyngerne.  

Ift nærhospitaler kommer der puljer der kan søges i nærmeste 

fremtid. 

Vigtigt fokus på det regionale samarbejde. 

Punktet tages med ved dialogmøde med SSSU 08.11.22. 
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12. 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   

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: 

Godkendt 

 

 

13. 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) 
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• Sundhedsklynger og nærhospital ved 

Sundhedschefen 

• Frivillige og alternative måder at arbejde med 

frivillige. Herunder fokus på det nye plejecenter i 

Tankefuld. 

 

 

Indstilling: 

Seniorrådet prioriterer emner/besøg for kommende møder. 

 

Beslutning: 

Listen over kommende emne revideres – Marianne Horstmann 

og Karen Strandhave kommer med et oplæg. 

 

Næste møde sættes synlighed ift seniorråd på dagsordenen – 

herunder dialog omkring hvad synlighed er, samt orientering om 

status på Coronasituationen. 

 

Drøftelse af mærkesager på et af de første møder i 2023. 

Borgerservice er et punkt – forslag til øvrige prioriterede 

indsatser bedes overvejet af seniorrådets medlemmer. 

 

 

 

14. 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: 

Orientering om dialogmøde i morgen 08.11.22 lægges på 

facebook 

 

 

15. Eventuelt/alle 

 

 


