
Beslutningsreferat af møde i Seniorrådet 
 

Dato: 22.09.22 

Tid:  09.00-13.00  

Sted: Stenstrup Plejecenter, Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup 

 

 

Afbud: Margit Lolk, Egon Sohnesen, Lone Rasmussen, Kirsten Vie 

(Maria Bernhard deltager som sekretær) 

 

 
Oplæg om sektorovergange 

Mødet blev indledt med oplæg fra Jesper Lykkegaards forskningsenhed 

for almen praksis. 

Oplægsholdere: Jesper Lykkegaard og Jonas Kanstrup Olsen 

 

Oplægsholderne fortalte om ældre borgeres sektorovergange i 

sundhedsvæsenet. Forskningsenheden fokuserer på alle 

sektorovergange – dvs. både fra hjem til kommune, fra kommune til 

hospital og fra hospital til hjemmet mv. 

Oplægsholderne var optaget af et oprette et repræsentativt borgerpanel. 

Det skal være med til at give bedre informationer om borgere/ 

patienter/ pårørende, når der forskes i sektorovergange. Umiddelbart 

forestiller Jonas Kanstrup Olsen sig, at der skal være 5-7 borgere i et 

borgerpanel.   

 

Søren Jakobsen foreslog, at forskningsenheden sender Seniorrådet en 

invitation til borgerpanelet. Seniorrådet tager invitationen med til 

informations-arrangementerne i oktober og spørger relevante borgere, 

om de er interesseret i at være med (ved standen). Seniorrådet 

formidler invitationen, og det er forskningsenheden, der tager den 

videre kontakt med de borgere, der henvender sig. 

Forskningsenheden ønsker også kontakt med de mere sårbare ældre, 

der ikke nødvendigvis kommer til et informationsarrangement. Jonas 

Kanstrup Olsen laver et oplæg til administrationen og sender til Maria 

Bernhard.  

 

 

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. 

Søren Jakobsen spørger til tilsyn i sektion Hømarken.  

 

Beslutning: 

Kirsten Vie bedes orientere om tilsyn i sektion Hømarken ved 

næste møde. 

 

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: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorrådet 
Svendborg Kommune 
Svinget 14 
5700 Svendborg 
 
Formand 
Karen Strandhave 
 
Mobil: 29 47 96 10 
 
Mail: 
strandhave@post.tele.dk 
 
 
 
 
28-09-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Side 2 af 7      

 

Dagsorden godkendes med tilføjelse af punkt 9: 

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgsmøde. 

 

3. Gensidig orientering.   

• Fra formand Karen Strandhave 

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er i gang med et 

udbud på diabetesprodukter. 

I forbindelse med udbuddet skal materialet i høring i 

kommunernes Handicap- og Seniorråd med deadline ultimo 

november.  

Materialet er modtaget og det tages op på mødet den 7. 

november. 

 

Høringssvar på besparelser: Karen Strandhave har talt med 

udvalgsformand Hanne Klit og har orienteret udvalgsformand 

om Seniorrådets drøftelser. 

Seniorrådets høringssvar er også sendt til pressen. Det blev 

drøftet, at selvom pressen ikke altid bruger Seniorrådets 

pressemeddelelser, så er det med til at synliggøre for pressen, 

at Seniorrådet eksisterer. 

 

• Fra Seniorrådets medlemmer 

Søren Jakobsen orienterede om møde i Sundhedsbrugerrådet, 

hvor han er repræsentant. Til mødet blev den ny 

sundhedsreform og sundhedsaftaler drøftet. 

Søren Jakobsen refererede fra møde i 

Patientinddragelsesudvalget den 19. september 2022. Oplæg 

og referat medsendes Seniorrådets referat. 

 

Ingrid Andersen orienterede om, at der er afholdt første møde 

ifm. revidering af Værdighedspolitik i Svendborg Kommune. 

Værdighedspolitikken skal politisk behandles til november. 

Hvis medlemmer af seniorrådet har nogle inputs til revidering 

af Værdighedspolitik kan det sendes til Ingrid Andersen eller 

Majbrit Kjærulff, der vil bringe det med videre. 

 

Finn Olsen rejste et ønske om, at en status for Seniorrådets 

repræsentantskab på plejecentre dagsordenssættes hvert halve 

år på Seniorrådets møder. Det blev godkendt i Seniorrådet. 

Skabelon for brev til plejecentre vedhæftes referatet. 

 

Lisbeth Svensmark Hulgaard har været på besøg hos 

Hesselager Plejecenter. Hun oplever, at både leder og beboere 

er fortrøstningsfulde ved beslutningen om at lukke Hesselager 

Plejecenter. 

 

Marianne Horstmann og Egon Sohnesen er inviteret til 

redaktionsmøde i Impulser. Hvis nogen har emner, der er 

relevante til bladet, kan det sendes til Marianne Horstmann 

eller Egon Sohnesen senest 13. oktober. 

 

Majbritt Kjærulff vil undersøge, om det kan ændres, så 

Seniorrådet får en hjemmeside, der hedder 

svendborg.dk/seniorråd i stedet for ældrerådet. 

 

Majbritt Kjærulff og Solveig Thrane har været ude og smage 

gratinkost og blendet kost til småtspisende og mennesker med 



 

  Side 3 af 7      

 

tykke- og synkebesvær. Det var en god og 

interessant oplevelse, og der er stor ros til den 

måde Det gode madhus arbejder med at tilgodese 

småtspisende. I næste uge skal Majbritt Kjærulff og Solveig 

Thrane smage et ’almindeligt’ måltid hos Det gode madhus. 

 

• Fra Svendborg Kommune Chefkonsulent Maria 

Bernhard 

 

Flytningen af Hjælpemiddeldepotet til Tipsvænget 19 er 

gået efter planen. Alle detaljer er ikke helt på plads endnu, 

men depotet har kørt almindelig drift fra 19. september. Der 

har været udvist stor forståelse fra samarbejdspartnere, 

borgere og pårørende.  

Der er indvielse med åbent hus for alle d. 4/10 kl. 15.30 – 

Seniorrådet er velkomne 

 

Seniorrådet tilkendegav, at de gerne vil afholde et fremtidigt 

Seniorrådsmøde på Hjælpemiddeldepotet med en rundvisning, 

hvis der er mulighed for det.  

 

Bolighandlingsplan 

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at indgå 

samarbejde med OK-Fonden ift. at undersøge muligheder for 

etablering af botilbud på det specialiserede socialområde i 

Hesselager og nyt plejecenter i Tved. 

Det nye plejecenter skal have ca. 50 pladser og være 

erstatningspladser for Hesselager og demografiudvikling frem 

til 2027. 

 

Budgetforhandlinger i gang 
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at 

besparelsesforslaget vedr. lukning af dagcenter erstattes af 

merindtægt på tidligere vedtaget spareforslag vedr. rengøring 

af fællesarealer. 

 

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget har tilkendegivet, at de 

ser med størst bekymring på følgende spareforslag: 

• Aflastning af pårørende i hjemmet ophører 

• Cafémad fremover primært fra Det Gode Madhus 

• Udsatte sygeplejerske – reduktion 

• Fritidstilbud 

• Tilpasning af service i aktivitets- og samværstilbud 

• Vildmænd 

• Frivillighed/§18 

 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Orientering tages til efterretning 

 

4. Vigtige datoer v/Marianne Horstmann 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til 

Seniorrådet. 
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Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

28.09.22 

Kl. 17.00 

Fejring af frivillige 

Tåsingehallen. Man melder selv til 

Alle 

05.10.22 Informationsarrangement 70 årige 

Majbritt tager materiale, blomst og dug 

med. Finn kommer den 5. oktober fra 

9-12 

Aftalt 01.09.22 

06.10.22 Informationsarrangement 75 årige Aftalt 01.09.22 

13.10.22 Informationsarrangement 80 årige Aftalt 01.09.22 

25.10.22 Møde i regionsældrerådet Det er aflyst 

31.10.22 Sundhedsklynger Danske Ældreråd i 

Middelfart kl. 9.30-15 

Deadline for tilmelding fredag den 7. 

oktober. 

Karen Strandhave overtager ansvar for 

tilmelding. Søren Jacobsen skriver til 

Karen om han kan deltage. 

 

Marianne kører og tager Karen med.  

 

Karen 

Strandhave, 

Marianne 

Horstmann og 

måske Søren 

Jakobsen 

08.11.22 

Kl. 14.30 

Dialogmøde med SSSU Alle 

 

 

Indstilling: 

Kommende arrangementer præsenteres og tages til orientering. 

Tilmeldinger til arrangementerne foretages 22.09.22. 

 

Beslutning: 

De, der ikke er til stede ved mødet, bedes melde tilbage til 

Karen Strandhave om de ønsker deltagelse i Sundhedsklynger i 

Danske Ældreråd senest den 30. september.  

 

5. Opfølgning på dagens oplæg v/Karen Strandhave 

Opfølgning på dagens oplæg fra Jesper Lykkegaards 

forskerteam. 

 

Indstilling: 

Stillingtagen til det videre arbejde. 

 

Beslutning: 

Jonas Kanstrup Olsen sender en invitation, der kan bruges til 

informations-arrangementer på Tåsinge. Det aftales, at 

invitationen sendes til Tina Juul Hansen, der printer 75 

eksemplarer til de 6 informationsmøder. 

 

Jonas Kanstrup Olsen sender et oplæg, hvor målgruppen er 

sårbare ældre/pårørende til Maria Bernhard, der undersøger 

muligheder for formidling, herunder etik. 

Det var et spændende og godt oplæg. Det blev drøftet, at 

Seniorrådets henvendelse til forskningsteamet har været positiv. 

Seniorrådets rolle har i denne sammenhæng været at være med 
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til at åbne forskernes øjne for Seniorrådets vinkel 

og hvordan vi kan samarbejde.  

 

6. Opfølgning på studietur 

Seniorrådet var på studietur 08.09.22 og besøgte Syddansk 

Sundhedsinnovation og Esbjergs nye bydel for ældre. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet evaluerer studietur og drøfter, hvad seniorrådet vil 

tage med videre. 

 

Det var en god tur – Både fagligt og socialt. 

 

Seniorrådet fik et spændende indblik i den måde, der arbejdes 

på i Syddansk Sundhedsinnovation 

 

I Esbjergs nye bydel har de en anden måde at anskue 

frivillighed på. Det gav en anden energi. Seniorrådet drøftede, 

at det kunne være interessant at overføre den tanke til de nye 

plejecentre i Tankefuld og Æskelund, hvor man giver ansvar, 

skaber ejerskab og selvstyrende grupper. 

 

Det var også interessant at se, hvordan samfundet omkring 

bydelen var inviteret ind. 

 

Beslutning: 

Seniorrådet ønsker som punkt til fremtidig dagsorden: 

 

Frivillige og alternative måder at arbejde med frivillige. 

Herunder fokus på det nye plejecenter i Tankefuld. 

 

7. Møde senior, Social og Sundhedsudvalget 08.11.22 

Seniorrådet har sit årlige dialogmøde med Senior-, Social- og 

Sundhedsudvalget. 

Mødet er på 45 minutter, og har til formål at drøfte samarbejde 

mellem Senior-, Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet, 

samt forhold på ældreområdet. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter emner til dagsorden, der kan sendes til 

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget forud for mødet. 

 

Beslutning: 

Seniorrådet ønsker at drøfte følgende emner med Senior-, 

Social- og Sundhedsudvalget: 

1. Konsekvenser af besparelser 

2. Frivillighed og samskabelse– Nye tanker og strategi for 

rekruttering og fastholdelse af frivillige.  

3. Drøfte struktur for dialogmøder 

4. Forventningsafstemning for samarbejde. Hvad vil udvalget 

gerne samarbejde med Seniorrådet om?  

5. Format på Seniorrådets høringssvar  

6. Seniorrådet orienterer om rådets arbejde og interesse i 

sektorovergange i sundhedsvæsenet 

 

 

 



 

  Side 6 af 7      

 

8. Kommende møder v/ Karen Strandhave 

 

Seniorrådet prioriterer og fremkommer med emner 

til dagsorden: 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Mandag 07.11.22 Fra 9.30-10 

Oplæg om indflytning 

plejecentre (Kirsten 

Vie) 

Gæstekantinen 

Svinget 14 

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) 

• Sundhedsklynger og nærhospital ved Sundhedschefen 

• Rundvisning på det nye hjælpemiddel depot 

• 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: 

Den 7. november – oplæg om indflytning på plejecentre 

 

9. Senior, Social og sundhedsudvalgsmøde 

Tilføjet punkt på dagsordenen. 

Punkterne blev drøftet. Blandt andet madservice og 

brandsikring.  

Seniorrådet har ingen bemærkninger til dagsordenen. 

 

10. 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: 

Søren Jakobsen skriver et oplæg om Seniorrådets fokus på 

sektorovergange i sundhedsvæsenet. 

Seniorrådet har indgået et samarbejde med forskningsenhed på 

SDU. Der skal laves et brugerpanel, som man kan melde sig til.  
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11. Eventuelt/alle 

Majbritt Kjærulff spørger til, hvornår der igen er 

møde for følgegruppe ift. Tankefuld  

 


