
Årshjul
Punkter til møde i Seniorrådet 2019

16. januar 2019
 Præsentation af resultaterne for senioranalysen
 Temadrøftelse – ”Mental sundhed – Hvad er det, hvordan er 

udviklingen, og er det en samfundsudfordring?”
 Drøftelse af høringsversion til Sundhedsaftalen 2019 – 2022
 Indkaldelse af suppleant for Solveig Petersen

6. februar 2019  Orientering ved kørselskoordinator Lars Oksbjerre
 Orientering ved skov- og landskabsarkitekt Mads Kehlet-

Munk

6. marts 2019  Orientering ved leder af Akut- og rehabcentret på Løsning 
Plejehjem, Jette Roest. Vedrørende erfaringerne til dato 
med Akut – og Rehabcentret på Løsning Plejehjem

 Status på fællesmødet med foreningerne den 8. april 2019
 Orientering om det fortsatte arbejde med 

værdighedspolitikken
 Anvendelse af regeringens midler til bekæmpelse af 

ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre 
borgere

 Deltagelse i Danske Ældreråds ældrepolitiske konference 
den 30. april i Nyborg.

3. april 2019  Oplæg ved Malene Skovbakke – udvalget temadrøftelse 
som var på dagsordenen den 4. marts: ”Aktører i 
sundhedsvæsenet”

 Opfølgning på deltagelse i styregruppen for placering af 
demensplejehjemmet

 Emner til dialogmødet med udvalget for Social Omsorg den 
6. maj 2019.

8. maj 2019
 Oplæg om strategi og mulige emner til drøftelse i 

Seniorrådet - ved Poul Ole Pedersen og Henning Rasussen
 Opsamling på dialogmødet med Udvalget for Social Omsorg
 Opsamling på Danske Ældreråds ældrepolitiske konference i 

Nyborg

12. juni 2019  Budget 2020
 Orientering ved kørselskoordinator Lars Oksbjerre
 Seniorrådet vision, mission og strategi
 Danske Ældreråds holdningspapir – herunder sættes der på 

mødet fokus på følgende:
o Forebyggende hjemmebesøg
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o Øget prioritering af sammenhængende patientforløb 
for ældre medicinske patienter

14. august 
2019

 Opfølgning på fællesmødet med foreningerne 
 Opfølgning på Seniorrådets økonomi
 Opfølgning på § 18 midlerne
 Seniorrådets vision
 Danske Ældreråds holdningspapir – herunder sættes der på 

mødet fokus på følgende:
o Bekæmpelse af underernæring
o Opbakning om social og kulturelle aktiviteter

4. september 
2019

 Orientering ved Karin Gregersen – Den Social Dimension
 Plejehjemmenes servicekasser med mere
 Orientering om § 18 midler – kriterier og fordeling – ved 

Berit Schmidt Hansen
 Danske Ældreråds holdningspapir – herunder sættes der 

fokus på følgende:
o Mindskelse af ensomhed
o Værdig pleje og omsorg

2. oktober 2019

6. november 
2019

4. december 
2019

Kommende 
fokuspunkter  2. september 2019 – dialogmøde med Udvalget for Social 

Omsorg kl. 16.00 – 17.00.
 Orientering om Den Sociale Dimension
 Orientering og uddannelses- og elevområdet
 Afrapportering fra demensrejseholdet
 Status på ”Kom godt hjem” ordningen
 Indsatskataloget
 UTH – Utilsigtede hændelser
 Tryk – træk kommunikation
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