
Beslutningsreferat af møde i Seniorrådet 
 

Dato: 13.06.22 

Tid:  09.30-13.00  

Sted: Demensbyen, 5700 Svendborg 

 

 

 

 

Mødet startede med  

• Oplæg om demensbyen 

• Rundvisning i demensbyen 
 

 
 

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: 

Marianne Horstmann orienterer om, at der efter mødet er 

skrevet til Ugeavisen, den lille avis, og FAA – Den lille avis har 

publiceret oplægget. Det aftales af oplæg genfremsendes til 

øvrige aviser. 

 

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 

• Marianne Horstmann og Karen Strandhave har været i 

Svendborg Lokalradio, hvor de har fortalt om 

Seniorrådet, baggrund for ændring af navn til Seniorråd, 

rekruttering, velfærdsteknologi og meget mere. Hør 

udsendelse på www.svendborglokalradio.dk 

   

Fra Seniorrådets medlemmer 

• Søren Jakobsen har skrevet til Jesper Lykkegård ift 

overgange for svækkede borgere. Karen Strandhave, 

Marianne Horstmann og Søren Jakobsen har et møde 

med ham den 14.06.22 til drøftelse om eventuelt 

fremadrettet samarbejde omkring overgange. 
• Marianne Horstmann har været til møde med Fynbus 

med repræsentation af Ældre/seniorråd og ældresag. 

Informativt møde med ønsket om godt samarbejde ift 

ældre- og seniorers problematikker og behov. Marianne 

har opfordret til reklame ift brug af turistbillet. Fynbus 
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vil gerne arbejde videre med at gøre 

mulighederne for at kombinere Bustur - 

Plustur - Flextur endnu bedre. 
• Majbritt Kjærulff orienterer om, at der har været et godt 

møde i brugerpanelet. Der indkaldes til separat møde for 

seniorråd fra Langeland og Svendborg Kommune. 

 

 

Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie Madsen 

• Social- og Sundhedspolitisk temamøde i Aalborg 

omkring vilde udfordringer i dette årti. Ældreområdet 

udnævnt som den vildeste pga demografi og 

rekrutteringsudfordringer. 

• Bolighandlingsplan i forhold til at løfte udfordringer med 

brandforbedringer og demografi fylder aktuelt.   

• Informationsmøder/Forebyggende hjemmebesøg i 

Tåsingehallen genoptages igen efter coronaen den 

05.10, 06.10 og 13.10.22 

 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Tages til efterretning. 

 

 

4. Vigtige datoer v/Marianne Horstmann 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til 

Seniorrådet. 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

16.08.22 

Kl. 14.00-

15.15 

Reserveret til dialogmøde med Senior, 

Social- og Sundhedsudvalget om 

budget 2023 

Botilbud, Skovsbovej 111, 5700 

Alle 

08.09.22 

Kl. 08.15 

– 16.45 

Studietur Alle 

21.06.22 

Kl. 19.00 

Borgermøde om Svendborg Sygehus 

Fremtid 

Medlemmerne tilmelder sig selv 

Alle 

08.11.22 

Kl. 14.30 

Dialogmøde med SSSU Alle 

 

Indstilling: 

Kommende arrangementer præsenteres og tages til orientering. 

 

Beslutning: 

Taget til orientering i det Borgermøde om Svendborg Sygehus 

tilføjes 

 

 

5. Gennemgang af dagsorden til Senior- Social- og 

Sundhedsudvalgets møde 14.06.22 v/Karen Strandhave 

Dagsorden drøftes 
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Indstilling: 

 

Seniorrådet drøfter dagsorden til Senior- Social- og 

Sundhedsudvalgets møde 14.06.22 og afgiver eventuelle 

høringssvar. 

 

Beslutning: 

• Dagsorden drøftet – herunder drøftet hvordan 

høringssvar er tilgængelige for offentligheden ud over 

på seniorrådets hjemmeside. Dette emne tages op 

senere. 

• Kommentarer til ældrefaglige kriterier drøftet og noteret 

ned 

• Drøftet Svendborg Sygehus som specialsygehus, 

umiddelbart vurderer seniorrådet ikke der er 

kommentarer 

• Seniorrådet er opmærksomme på deltagelse når 

Sundhedsreformen skal implementeres. 

Der skrives ikke høringssvar. 

 

 

 

6. Studietur 08. september 2022 v/Karen Strandhave 

Seniorrådet ønsker at komme ud og se hvordan der arbejdes 

med ældrepolitiske forhold i andre kommuner. Seniorrådet har 

tradition for at afholde en studietur i september, hvor formanden 

for Senior-, Social- og sundhedsudvalget inviteres til at deltage. 

Der er aftalt studietur 08.09.22, hvor den ene besøg er Esbjerg. 

Seniorrådet ønsker et andet ældrefagligt besøg. Muligheder 

overvejet fra sidste møde drøftes. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter og træffer beslutning omkring andet 

ældrefaglige besøg på studietur 2022 

 

Beslutning: 

Seniorrådet beder administrationen om at finde et ældrefagligt 

besøg mere og planlægge turen færdigt. 

 

 

 

7. Deltagelse i influenzavaccination v/ Karen Strandhave 

Danske lægers vaccinationsservice har henvendt sig vedr. om 

Seniorrådet i lighed med andre år, vil være behjælpelige med 

influenzavaccinationer 

 

Indstilling: 

Markedet har ændret sig væsentlig de senere år, det er foruden 

hos egen læge, muligt at få vaccinationer i Matas og på 

apoteker, ligesom der er plejecenterlæger der vaccinerer på de 

fleste plejecentre. Der indstilles derfor, at Seniorrådet ikke 

medvirker i vaccinationsindsatsen. 

 

Beslutning: 
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Seniorrådet ønsker ikke længere at deltage i 

influenzavaccinationen, da markedet har ændret 

sig væsentligt de senere år 

 

 

8. Samarbejde med ældresagen v/Søren Jakobsen 

Seniorrådet har tradition for at samarbejde med ældresagen i 

forhold til borgermøder, arrangementer og koordinerende 

møder.  

Punktet er udskudt fra sidste møde 

 

Indstilling: 

Der drøftes/udveksles ideer til hvordan samarbejdet bedst sikres 

fremadrettet 

 

Beslutning: 

Det foreslås at ældresag og seniorråd 1 -2 gange årligt holder et 

fællesmøde hvor det drøftes, hvordan man bedst samarbejder i 

forhold til den samlede opgave.  

Egon Sohnesen kontakter Preben Juhl Rasmusen der er formand 

for koordinationsudvalget i Ældresagen ift at aftale et 

dialogmøde efter sommerferien, hvor koordinationsudvalget og 

Seniorrådet deltager 

  

9. Kontaktpersoner ift plejecentre v/ Kirsten Vie 

Seniorrådet er kontaktpersoner ift de forskellige plejecentre. 

Seniorrådet har ønsket at få nedskrevet muligheder for 

funktionen/rollen som kontaktperson. 

 

Nogle Seniorrådsmedlemmer ønsker at deltage i Bruger- og 

pårørenderådsmøder. Det er man velkommen til hvis man 

ønsker det. 

 

Bilag 

Forslag til funktionen/rollen som kontaktperson på plejecentrene 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter og supplerer oplæg fra administrationen 

 

Beslutning: 

Oplæg tilrettet- Kirsten udsender til Seniorrådets medlemmer 

sammen med referatet. 

 

10. Opsamling fra årsmøde i Danske Ældreråd på Nyborgs 

Strand v/Karen Strandhave 

For at sikre videndeling og erfaringsopsamling er det aftalt, at 

erfaringer fra kurser, årsmøder osv dagsordensættes på et 

efterfølgende møde, hvor Seniorrådet kan dele deres erfaringer 

og hvad de vil gå videre med 

 

Indstilling: 

Drøftes 

 

Beslutning: 

Årsmøde drøftet – det var fagligt gode dage og også gode dage 

ift relationer.  
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De enkelte sessioner og oplæg om den nye 

ældrelov var spændende. Oplæg som Filosof som 

leder af visitation oplæg om Buurtzorgs teams, 

Jakob Kellberg, nærvær med omtanke, Mette Søndergaard, var 

alle spænende oplæg som giver inspiration til udvikling. 

Enighed om at det er relevant at deltage 

 

11. Opsamling møde Borgmester 03.06.22 v/Karen 

Strandhave 

Seniorrådet har haft en arbejdsfrokost med Borgmester Bo 

Hansen 03.06.22. Seniorrådet havde forinden tilkendegivet at 

de ønskede at drøfte: 

• Forventningsafklaring 

• Den demografiske udvikling/Besparelser 

• Borgerservice  

• Planstrategi  

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter opfølgning fra mødet 

 

Beslutning: 

Drøftet – positivt at få drøftet og afklaret gensidige 

forventninger. Borgmesteren sagde at Seniorrådet er velkomne 

til at booke sig til et af kommunalbestyrelsens temamøder, når 

det bliver relevant. 

Bosætning og almennyttige seniorboliger drøftet – vigtigt at 

der er boliger til alle.  

Besparelser drøftet 

Orienteret om henvendelse til borgerservice. 

 

 

12. Kommende møder v/ Karen Strandhave 

Seniorrådet prioriterer og fremkommer med emner til 

dagsorden: 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Mandag 15.08.22 Oplæg planstrategi og 

kommuneplan med 

fokus på de + 60 

årige  

 

Torsdag 01.09.22   

Fredag 23.09.22   

Mandag 07.11.22   

Torsdag 01.12.22 Julefrokost Gæstekantinen 

 

Kommende emner til seniorrådsmøder 

• Hospice (Forslag fra tidligere ældreråd) 

• Geriatrisk afdeling (Forslag fra tidligere ældreråd) 

• Overgange for borgere-. Oplæg ved Jesper Lykkegård som 

er udnævnt til professor på SDU og skal forske i 

sammenhængende patientforløb 

• Møde med praksiskonsulent og formand for lægelaug 

• Brugbare byer for seniorer 
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• Besøge plejecentre 

• Seniorrådets mærkesager – hvad ønsker 

seniorrådet der skal fremmes i Svendborg 

Kommune 

• Planstrategi – oplæg om strategi frem mod ny 

kommuneplan 

• Oplæg indflytning plejecentre (Kirsten) 

• Oplæg Fælles Demenskort (Kirsten) 

• Pårørenderådgiver (Karen) 

• Selvkoordinerende teams i Svendborg Kommune 

 

Indstilling: 

Seniorrådet prioriterer emner/besøg for august og evt september 

mødet 

 

Beslutning: 

Kirsten Vie hører Plan om mulighed for oplæg om 

planstrategi og kommuneplan med fokus på de + 60-årige den 

15.08.22 

 

 

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: 

Genfremsendelse af pressemeddelelse fra sidste gang 

 

14. Eventuelt/alle 

o Seniorrådet efterlyser svar fra borger- og 

arbejdsmarkedsudvalget 

o Seniorrådets økonomis status dagsordenssættes på 

kommende møde 

 

 


