
Beslutningsreferat af møde i Seniorrådet 
 

Dato: 15.08.22 

Tid:  10.00-13.00  

Sted: Gæstekantinen, Svinget 14, 5700 Svendborg 

 

 

Afbud: Egon Sohnesen, Marianne Horstmann 

 

Mødet startede med oplæg ved Zacharias Baden fra Byg og byudvikling 

om Planstrategi og Kommuneplan med fokus på de + 60-årige. 

 
 

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: 

Der skal følges op på drøftelsen omkring synlighed på 

høringssvar 

 

 

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: 

Ingrid Andersen har et punkt under eventuelt 

 

3. Gensidig orientering.   

Fra formand Karen Strandhave 

• Fejring af frivillige 28.09.22 i Tåsinge Hallen– Husk 

tilmelding 

• Henvendelse omkring deltagelse i udvikling af 

Svendborg – workshop 14.09 mellem 16.00-19.00. 

Karen rundsender invitation 

• Nyborg seniorråd har henvendt sig vedr. møde omkring 

hvordan Seniorråd kan samarbejde med administration 

og politikere: Kirsten og Karen deltager i møde 

• Der er ekstra pladser på kursus om kommunal økonomi. 

 

Fra Seniorrådets medlemmer 

• Sørens Jacobsen orienterede om, at det regionale 

ældreråd, er i gang med at planlægge møde om 

sundhedsplaner tirsdag den 25. oktober i Middelfart, 

hvor Stephanie Lose holder oplæg fra regionen og 

Louise Thule Christensen fra kommunerne. 

• Majbritt Kjærulff orienterede om arbejdet med folder om 

seniorrådet, der udleveres til gennemsyn inden 

trykning. Folder, roll up og visitkort vil være klar inden 

orienteringsmøder i oktober. 
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• Seniorrådets medlemmer er i gang med at 

besøge plejecentrene, det er gode besøg, 

Solveig Thrane Tåsinge Plejecenter, Margit 

Lolk Friplejehjemmet 4 års fødselsdag, Karen 

Strandhave er med som observatør på bruger- og 

pårørenderåd i Stenstrup, Søren Jacobsen på 

Bryghuset, Majbritt Kjærulff på Christinehaven 

• Lisbeth Hulgaard har fået flere henvendelser fra lokal 

området omkring fremtiden for Hesselager Plejecenter 

 

Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie Madsen 

• Coronavaccination 4. stik opstartes på plejecentre på 

plejecenterlæger eller regionen fra medio september 

• Forslag om at seniorrådets høringssvar lægges på 

kommunens officielle side sammen med referaterne fra 

Senior- Social- og Sundhedsudvalgets møder – det 

aftales 

• Pårørendegrupper for pårørende i hjemmeplejen 

opstartes af pårørenderådgiver i efteråret 

• Fremsendt status på seniorrådets budget pr. 10.08.22 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

4. Vigtige datoer v/Karen Strandhave 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til 

Seniorrådet. 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

16.08.22 

Kl. 14.00-

15.15 

Dialogmøde med Senior, Social- og 

Sundhedsudvalget om budget 2023 

Botilbud, Skovsbovej 111, 5700 

Alle 

29.08.22 

Kl. 10.00 

Møde med Ældresagen 

Gæstekantinen, Svinget 14, 5700 

Alle 

08.09.22 Studietur Alle 

28.09.22 

Kl. 17.00 

Fejring af frivillige 

Tåsingehallen. Man melder selv til 

Alle 

05.10.22 Informationsarrangement 70 årige Aftales 

06.10.22 Informationsarrangement 75 årige Aftales 

13.10.22 Informationsarrangement 80 årige Aftales 

08.11.22 

Kl. 14.30 

Dialogmøde med SSSU Alle 

 

Indstilling: 

Kommende arrangementer præsenteres og tages til orientering. 

Tilmeldinger til arrangementerne foretages 15.08.22 

 

Beslutning: 

Taget til orientering 
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5. Gennemgang af dagsorden til Senior- Social- 

og Sundhedsudvalgets møde 16.08.22 v/Karen 

Strandhave 

Dagsorden drøftes 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter dagsorden til Senior- Social- og 

Sundhedsudvalgets møde 16.08.22 og afgiver eventuelle 

høringssvar. 

 

Beslutning: 

Der skrives ikke høringssvar til udvalgsmødet 16.08.22. 

Høringssvar til besparelser skrives efter dialogmødet 16.08.22 

 

 

6. Forberede dialogmøde med SSSU 16.08.22 v/Karen 

Strandhave 

Dialogmødet indeholder administrationens orientering til råd og 

nævn omkring forslag til besparelser på kommende budget, og 

mulighed for dialog med Senior- Social- og Sundhedsudvalget. 

Dialogmødet er placeret umiddelbart forud for Senior, Social- og 

Sundhedsudvalgets møde. 

Ved mødet orienteres om videre proces for 

budgetforhandlingerne 

 

 

Indstilling: 

Drøftelse af seniorrådets hørings muligheder 

 

Beslutning: 

Drøftet 

 

 

7. Samarbejde med ældresagen v/Egon Sohnesen 

Seniorrådet har tradition for at samarbejde med ældresagen i 

forhold til borgermøder, arrangementer og koordinerende 

møder.  

Der er planlagt fællesmøde den 29.08.22 kl. 10.00 i 

Gæstekantinen på Svinget 

 

Indstilling: 

Der drøftes/udveksles ideer til indhold i mødet og gives forslag 

til formalia i forhold til mødet. 

 

Beslutning: 

Seniorrådet ønsker at drøfte 

• Generelt samarbejde 

• Gensidig orientering 

• Fælles aktiviteter i det kommende år 

¨ 

Afbud fra Finn Olsen og Solveig Thrane  

 

8. Sammenhængende patientforløb V/ Karen Strandhave 

Formandskabet og Søren Jakobsen har været mødtes med 

Jesper Lykkegård som er udnævnt til professor på SDU og skal 
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forske i sammenhængende patientforløb. Der 

orienteres om mødet.  

Seniorrådet er tilbudt at medvirke i projektet ift 

tolkning af forskernes data omkring tilgængelighed for + 60-

årige. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter videre forløb.  

 

Bilag: 

Referat af mødet 

 

Beslutning: 

Der har 14.06.22 været afholdt møde med Jesper Løkkegård og 

hans forskerteam. Forskerne kendte ikke forinden til seniorråd 

og seniorrådets funktion. Forskerne ønsker at Seniorrådet kan 

være med til at initiere forskningsprojektet, eksempelvis finde 

borgere der kan være med i forskningsprojektet, eksempelvis ift 

udvikling af spørgeskemaer, blåstempling. 

Seniorrådet ønsker som næste step i processen af forskerteamet 

kommer til mødet 23.09.22 fra klokken 09.00-10.00. Søren 

Jacobsen inviterer 

 

9. Revision af værdighedspolitik V/ Kirsten Vie 

Svendborg Kommune har en værdighedspolitik, der skal 

revideres i første år af hver valgperiode. 

Ældreområdet vil nedsætte en arbejdsgruppe der skal gennemgå 

værdighedspolitikken og komme med ændringsforslag. 

Seniorrådet bedes udpege 2 repræsentanter til at deltage i 

arbejdet. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet udpeger 2 repræsentanter 

 

Bilag: 

Værdighedspolitik 

 

Beslutning: 

Ingrid Andersen og Majbritt Kjærulff udpeges til at indgå i 

revisionen af værdighedspolitikken 

 

 

10. Kommende møder v/ Karen Strandhave 

Senior- Social- og Sundhedsudvalgets møde er udskudt til 

13.09.22 – dagsorden udsendes derfor først 06.09.22.  

Seniorrådets næste møde foreslås derfor udskudt til 12.09.22 

 

Seniorrådet prioriterer og fremkommer med emner til 

dagsorden: 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Torsdag 01.09.22 Høringssvar til budget Udvalgsværelse 4 

på Rådhuset 

Fredag 23.09.22 Oplæg fra Jesper 

Løkkegårds 
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forskerteam 

Mandag 07.11.22   

Torsdag 01.12.22 Julefrokost Gæstekantinen 

 

Indstilling: 

Seniorrådets næste møde udskydes til 12.09.22 med 

høringssvar til budget på dagsordenen. 

 

 

Beslutning: 

Seniorrådet fastholder mødet 01.09.22. Såfremt der skal skrives 

høringssvar til udvalgsmødet 13.09.22 udarbejder 

formandskabet forslag til høringssvar der sendes til godkendelse 

hos seniorrådets medlemmer 

 

 

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 

• Besøge plejecentre 

• Seniorrådets mærkesager – hvad ønsker seniorrådet der 

skal fremmes i Svendborg Kommune 

• Oplæg indflytning plejecentre (Kirsten) 

• Oplæg Fælles Demenskort (Kirsten) 

• Pårørenderådgiver (Karen) 

 

Indstilling: 

Seniorrådet prioriterer emner/besøg for kommende møder 

 

Beslutning: 

01.09.22 Høringssvar til budgetforliget 

23.09.22 Oplæg fra Jesper Løkkegårds forskerteam 

 

 

11. 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: 

Ikke noget fra dette møde 

 

 

12. Eventuelt/alle 

Ingrid Andersen udleverede artikel om Digitalt Klassesamfund. 

Punktet dagsordensættes til november når seniorrådet har hørt 

oplæg på orienteringsmøder omkring den Digitale Pensionist. 


