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Forord: 
Året 2020 har på alle måder været et anderledes og mærkeligt år. 

Knapt var vi kommet godt i gang, før Coronaen kom og lagde det hele ned pr. 

11. marts. 

Al aktivitet blev enten aflyst eller sat på lavt niveau. 

Seniorrådet nåede lige mødet d. 5. marts, - i april blev mødet afholdt via mail 

og de efterfølgende seniorrådsmøder blev afholdt i Byrådssalen med faste, 

anviste pladser. Seniorrådsformanden på borgmesterens plads og med 

mindst 2 tomme stole mellem de øvrige deltagere bordet rundt. Afspritning 

både før og efter mødet. 

Andre fællesmøder med f.eks Handicaprådet, budgetorienteringer, valgstyrer, 

SSF-formand m.v. er afholdt i Byrådssalen. Det har fungeret fint. 

Spisevennerne i Odder blev lukket ned pr.10. marts, og der har ikke været 

fælles spisning og socialt samvær siden. Det er godt 8 mdr., der er gået uden 

kontakt – Det er lang tid specielt for de, der er alene. Vi nåede lige en 

modeopvisning den sidste dag i februar. 

Efterfølgende har De frivillige Spisevenner (hjælpere) været omkring med 

blomster og hilsener på afstand. 

Spisevennerne i oplandsbyerne har ligeledes måttet aflyse deres 

arrangementer. 

Frivillighedsfesten i Odder Spektrum d. 6. marts for alle frivillige kræfter i 

Odder Kommune blev som det allerførste aflyst, kun 4 timer før festen skulle 

løbe af stabelen – ærgerligt. 

Herfra skal der lyde en stor tak til alle Seniorrådets medlemmer, seniorrådets 

sekretær, samarbejdspartnere, både personale og frivillige i Odder 

Kommune, der har måttet trække det store læs i 2020. 

Vi håber på lysere tider i 2021. 

Annette Svenstrup 
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Seniorrådets årsberetning 2020. 

Synlighed: 

 

For at skabe et bedre grundlag for Seniorrådets arbejde med ældrepolitiske emner og pro-

blemstillinger, er rådet opmærksom på, at orientering og dialog med borgerne er vigtig. Vi 

arbejder med skriftlig orientering på Seniorrådets hjemmeside, men også ved at være per-

sonligt til stede ved arrangementer, bl.a. ved Sundhed og Omsorgs sundhedscafearrange-

menter. Det var planen at denne rejse skulle fortsættes i forskellige lokalområder hen over 

året. Men det blev imidlertid kun til ét arrangement den 18. februar i Aktivitetshuset i Odder, 

før coronakrisen lukkede alle arrangementer ned. Seniorrådet har derfor gennem efteråret 

drøftet andre muligheder. Et supplement ved anvendelse af kommunikation på facebook via 

kommunens informationsafdeling synes at være det bedste supplement, men er endnu ikke 

besluttet.  

 

 

Høringer: (Alle høringssvar kan ses på Seniorrådets hjemmeside under referater)  

Januar: 

Samarbejdsaftale på Stomiområdet og Samarbejdsaftale om kræftrehabilitering. 

Begge samarbejdsaftaler er konkrete udmøntninger i forhold til Sundhedsaftalen, som blev 

indgået mellem Region Midt og de 19 kommuner i regionen i 2019.  

Praksisplan for fysioterapi. Ifølge de nationale overenskomster på området skal Region 

Midt og de 19 kommuner i regionen udarbejde en praksisplan for den fysioterapeutiske be-

tjening. Praksisplanen fortsætter linjen fra den eksisterende plan, og umiddelbart ændres 

der ikke på kapaciteten i kommunerne. Udover at beskrive de økonomiske forhold indehol-

der planen bl.a. 4 fokusområder, hvor Seniorrådet særligt peger på 2 , nemlig ”at sikre en 

effektiv fysioterapi af høj kvalitet” og ”at styrke dialogen, samarbejdet og en sammenhæn-

gende sundhedsindsats på tværs af sektorer”.  

Februar: 

Samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer. Denne samarbejdsaftale er ligeledes en 

konkret udmøntning af et indsatsområde beskrevet i Sundhedsaftalen, nemlig ”Sammen om 

ældre borgere – først med fokus på akutområdet”. Formålet er bl.a.  at alle borgere får den 

rette behandling (rette borger i rette seng). Ved akutte indlæggelser skal Sundhedsvisitati-

onen, som findes i alle hospitalsklynger i regionen kontaktes. (Odderområdet tilhører gene-

relt klyngen tilknyttet regionshospitalet i Horsens). Sundhedsvisitationen er bemandet med 

hospitalsvisitatorer, som sidder med overblik over muligheder ved indlæggelse af patienten 

og kan således i samarbejde med lægen vurdere, hvor det giver bedst mening at indlægge 

patienten. (Det kan være hospital herunder psykiatrien, akutstue i kommunal regi, eller i eget 

hjem betjent af det kommunale akutteam). 

Marts: 

Kvalitetsstandard for, ”Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a. Kvali-

tetsstandarden indeholder bl.a. beskrivelse af terminer for, hvornår borgerne vil få tilbudt 

forebyggende hjemmebesøg. Beskrivelse er som følger: 

Alle borgere i deres 70. år, som bor alene. 

Alle borgere i deres 75. år og 80.år 
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Alle borgere i deres 82. år. Herefter hvert år. 

Alle borgere i alderen 65 – 81 år, hvis borgeren skønnes, at være i risiko for nedsat social, 

psykisk eller fysisk funktionsevne. 

Seniorrådet godkendte kvalitetsstandarden.  

Forslag til fordeling af midler fra værdighedsmilliarden og nye midler til bekæmpelse 

af ensomhed. 

Midlerne fra værdighedsmilliarden er nu et særtilskud, som indgår i budgettet for ældreom-

rådet og beløber sig til kap 4.8 millioner kr. og midler til bekæmpelse af ensomhed beløber 

sig til 455.000 kr. De 4.8 mil. Anvendes til allerede iværksatte projekter, medens de 455.000 

anvendes til nye tiltag jf. formålet, bl.a. spisevenner samt 100.000 til frivillige tiltag, der kan 

bekæmpe ensomheden i lokalsamfundene. Seniorrådet har foreslået, at der med afsæt i det 

afholdte temamøde nedsættes en repræsentativ gruppe, til at forfølge, at Værdighedspoli-

tikkens ord bliver omsat til konkrete handlinger. Gruppens kommissorie foreslås at være 

handlingspunkt nr. 3 i Værdighedspolitikkens emne 

om bekæmpelse af ensomhed: ”Vi vil understøtte fri-

villige foreninger og lokalsamfund i at udvikle og 

iværksætte aktiviteter, der kan være med til at fore-

bygge ensomhed”. 

Seniorrådet godkendte forvaltningens fordelingsfor-

slag. Coronakrisen har desværre sat alt arbejde om-

kring ensomhedsproblematikken på pause.  

April: 

Redegørelse for opfølgende kommunalt servicefagligt tilsyn på Skovbakkehjemmet: 

I det foregående tilsyn var der nogle problemer omkring dokumentation, som skulle rettes, 

hvorfor der blev opstillet handleplan for en kvalitetsopkvalificering. Ved det beskrevne ser-

vicefaglige tilsyn ses denne handleplan fulgt og Seniorrådet ser med tilfredshed på, at kva-

litetsniveauet langt hen ad vejen er nået, 

Godkendelse af samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet (behandling med 

Isotone og antibiotika væsker i lukkede systemer): Da der allerede udføres behandlinger i 

kommunalt regi, ses der ikke at være væsentlige ændringer i aftale. Seniorrådet kan derfor 

godkende samarbejdsaftalen. Den fulde høringsbeskrivelse kan ses i referatet. 

Maj:  

Høring vedr. Politisk orientering – høring af Sundheds- og hospitalsplan for Region Midtjyl-

land. Planen beskriver i 11 fokuspunkter hvilken retning regionsrådet ønsker at sætte for 

fremtidens sundhedsvæsen. Eksempelvis – En sammenhængende akutindsats og hospi-

talsstruktur – fælles beslutningstagning og patientinddragelse -Forskning og uddannelse – 

Sundhedsfremme og forebyggelse. Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar. Se-

niorrådet kan godkende høringssvaret. 

Juni:  

Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, træning m.v.. 

Da der ikke er ændringer i forhold til tidligere beskrivelser, godkender Seniorrådet de fore-

lagte standarder. 
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Redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet 2019.  

Da der ses et væsentlig fald i antallet af indberetninger, som blandt andet kan tilskrives gode 

personalekompetencer, tager seniorrådet redegørelsen til efterretning og udtaler at uddan-

nelse er vejen frem. 

September: 

Budgetforslag, - Råderums- og omprioriteringskatalog.  

Seniorrådet har bl.a. afgivet bemærkninger vedrørende offentlig transport, lokale- og leder-

uddannelsestilskud til folkeoplysende foreninger, § 18 midler, cafetilbud i Ålykkecentret, klip-

pekortordning, medicindosering hver 4. uge, sygeplejeklinik i oplandet, smarte (digitale) hy-

giejnekurser, sygefraværsprojekter. 

November: 

Pulje til bedre bemanding i ældreplejen:  

Puljen fra staten er i alt på kr. 2.376.000. Fordelingen sker efter samme princip, som i det 

foregående år. Det betyder at Stenslundcentret får lidt flere midler, idet antallet af boliger nu 

er øget med 30.  Seniorrådet godkender den forlagte fordelingsmodel. 

 

Orienteringer 

Gennem første kvartal har Seniorrådet bl.a. fået orientering vedrørende Redegørelse for 

Ældretilsyn på Stenslundcentret gennemført i august 2019 af Styrelsen for Patientsikkerhed 

samt Redegørelse for Kommunalt tilsyn i plejeboliger 2019 (alle plejecentre i Odder). Uanset 

om det er et udefra kommende tilsyn, eller tilsyn er udført af kommunens myndighedsafde-

ling, ses der flotte rapporter, hvor der er et minimum af registrerede fejl. Seniorrådet finder 

rapporternes konklusioner særdeles tilfredsstillende. 

Yderligere har Seniorrådet fået den årlige rapportering fra Fællesindkøb Midt. I de seneste 

år har der bl.a. været udbud på madservice henholdsvis til plejecentre og hjemmeboende 

borgere. I begge tilfælde var der kun en leverandør der bød på opgaven, nemlig Det Danske 

Madhus, som derfor fortsætter med at levere mad, hvilket de har gjort gennem de seneste 

10 år. 

I 2020 vil der bl.a. være udbud på levering af kørestole. I den forbindelse fik Seniorrådet en 

orientering om hvorledes leverandøren udvælges. Når leverandørens tilbud bliver vurderet, 

vægter pris med 40% og komfort med 60%. Ved bedømmelse af komfort indgå flere para-

metre bl.a. bedømmelse fra brugerrepræsentanter samt fagpersonale fra kommunen. 

Seniorrådet blev i juni orienteret om arbejdet og brug af velfærdteknologi i Sundhed og Om-

sorg. Brug af teknologi er i rivende udvikling og der beskrives gode erfaringer på flere om-

råder, bl.a. videomøder med hospitalsindlagte borgere som i forbindelse med udskrivning 

har behov for hjælp eller omlægning af hjælp, - videoforløb til træning af borgere i eget hjem 

og i træningscentret på Tunø - undervisning af personale. Andre tekniske hjælpemidler er 

demenssenge (floorbeds), benløftere, el-vendelagner, sansestimulerende hjælpemidler, 

som ”tyngde dovendyr” og musikpuder.  

 Seniorrådet er positiv indstillet overfor brug af teknologiske løsninger, men man må kon-

stant have in mente, at de skal give mening, især for borgeren, og ikke kun implementeres 

fordi det virker smart.  I Dokk1 i Aarhus, nærmere bestemt DokkX, Århus Kommunes viden-

center for Velfærdsteknologik kan man få inspiration, hvis man går i tanker om, at der måske 

findes et hjælpemiddel man kan have glæde af. 
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Tildelte forløb hos Værdighedsrejseholdet.  

Som en del af satspuljeaftalen 2018 -2021 er Odder Kommune i 2020/21 tildelt 2 forløb til 

praksisnære læringsforløb om værdighed i ældreplejen. Et forløb i Hjemmeplejen og et for-

løb på Stenslundcentret. Målet i Hjemmeplejen er at et styrket lederteam med øgede kom-

petencer til at arbejde med forandringsprocesser til gavn for forebyggende og langsigtede 

indsatser til styrkelse af værdighed i Hjemmeplejen. Formålet med læringsforløbet på Stens-

lundcentret skal ses i sammenhæng med ibrugtagningen af en ny afdeling og udfordringen 

i at skabe en ny fælles kultur med grundsten fra den allerede eksisterende gode Stenslund-

kultur, - med lige værdig pleje til alle, herunder fokus på livskvalitet og selvbestemmelse.  

 

Dialogmøde med SSF- Udvalget: 

Den 15. januar var der dialogmøde mellem Seniorrådet og Social-, Sundheds- og Forebyg-

gelsesudvalget. Emner til mødet var: 1) Pulje til bekæmpelse af ensomhed, - 2) Anerken-

delse af frivillige, - 3) Alternative boformer. 

1) Seniorrådet har tidligere fremsat forslag til, hvordan man kunne komme videre med en-

somhedsproblematikken, herunder at ikke alle puljemidlerne anvendes i kommunalt regi, 

men at der også afsættes midler til foreninger og frivillige tiltag. Der var en god debat om 

emnet, men der blev fra SSF-udvalget ikke udtrykt noget konkret om, hvad man herfra 

havde i tankerne. 

2) Seniorrådet mener ikke, at de frivilliges indsatser i bl.a. ældreområdet anerkendes til-

strækkeligt i dagligdagen. F.eks. mere ros og dertil kunne der etableres kurser, supervi-

sion eller netværk m.v. Det var SSF-udvalget, samt forvaltningsrepræsentanter uforstå-

ende overfor, men forvaltningen vil dog undersøge hvilke mulige tiltag der kunne iværk-

sættes. 

3) SSF-udvalget er positiv overfor tankene om, at der skal være muligheder for alternativer 

boformer til ældre borgere, f.eks. byggeri til flere generationer. Der blev bl.a. henvist til 

at der allerede er alternative muligheder, og at Byrådet er opmærksom på at der i nye 

lokalplaner gives muligheder for at etablere forskellige alternative boformer.  

 

Oktober: dialogmøde med SSF -formanden, hvor der bl.a. drøftedes udvidelse af Stenslund-

centret, beslutningen om at bygge et nyt Sundhedshus i VitaPark og samarbejdet mellem 

SSF-udvalget og Seniorrådet. 
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Udvidelse Stenslundcentret. 

Hen over året har der 

været gang i arbejdet 

med at bygge 30 nye 

plejeboliger til det ek-

sisterende Stens-

lundcenter. Seniorrå-

det ser med tilfreds-

hed, at tidsplanen er 

overholdt, således at 

den nye afdeling 

kunne tages i brug i 

slutningen af august 

måned. Ved årets ud-

gang er alle boliger 

stort set i anvendelse. 

Det vidner om, at be-

hovet har været til stede. Det er samtidig glædeligt, at det er lykkedes at få personaleroka-

derne til at falde på plads, henset til at der generelt i kommunerne er mangel på plejeperso-

nale.  

 

Spisevenner:  

Spisevennerkonceptet fra Odder by er nu i til-

passede former etableret i Hou, Gylling, Hunds-

lund og Ørting/Falling og de økonomiske proble-

mer med lokalebetaling er afklaret med kommu-

nen via midler fra puljer til bekæmpelse af en-

somhed. Desværre har Corona epidemien sat 

en stopper for aktiviteterne, hvilket har været et 

stort afsavn for mange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

Seniorrådsvalg efterår 2021: 

 

Medlemmerne af Seniorrådet i Od-

der har gennem det sidste års tid 

været overbevist om, at det kom-

mende seniorrådsvalg bør gen-

nemføres via fremmødevalg -  valg 

på samme måde og på samme 

dag som valget til kommunalbesty-

relsen og regionsrådet. Begrundel-

sen for denne holdning er Danske 

Ældreråd (Seniorråd) har udarbej-

det statistikker for valgdeltagelsen 

i 2017 for alle ældrerådsvalg i hele 

landet, som klart konkluderer at 

fremmødevalg giver en langt 

større valgdeltagelse end brevvalg 

og digitalvalg. Ligeledes har kontakter til andre ældreråd bestyrket denne holdning. Derfor 

indsendte vi – i sommeren 2020 i forbindelse med oplæg til budgetforhandlingerne -, ønske 

om at få afsat midler på budget 2021 til gennemførsels af et sådant valg, idet vi er opmærk-

somme på, at der er større omkostninger forbundet herved, set i forhold til et digitalvalg. Vi 

har ikke oplyst noget budget, men forvaltningen har udarbejdet et overslag til indskrivning i 

sagen, ca. 100.000 kr. i meromkostning i forhold til digitalvalg. Derudover vil der skulle an-

vendes en del timer i forvaltningen til planlægning. Efter endt budgetaftale kan vi ikke se, at 

der på budgettet er afsat midler til et seniorrådsvalg og forespørger derfor om resultatet af 

vores fremsatte ønske.  

Følgende svar gives: Det skal hermed meddeles, at Byrådet på byrådsmødet den 5. oktober 

2020 traf beslutning vedr. ansøgning om afsættelse af midler til at kunne afholde fremmø-

devalg til det kommende seniorrådsvalg i 2021. Byrådet besluttede ikke at imødekomme 

ansøgningen.  

Seniorrådet erfarer at ansøgningen ikke har været drøftet direkte på byrådsmøde, men ”lu-

get” ud ved de indledende budgetforhandlinger inden fremlæggelse i byrådet. Seniorrådet 

besluttede derfor i december 2020 at indsende en ansøgning om fremmødevalg direkte til 

byrådet, som er den egentlige myndighed til at afgøre valgformen. Inden afsendelse har 

Seniorrådet sikret sig, at vi kan mønstre ca. 50 frivillige valgtilforordnede fra foreninger og 

andre borgere, som støtter op om Seniorrådets ønsker. 

Seniorrådet har efterfølgende erfaret, at den "nye" ansøgning, som var stilet direkte til by-
rådet, er blevet behandlet af social- social- og forebyggelsesudvalget, og herfra foreligger 
nu en positiv indstilling til byrådet på vores ansøgning. 
Vi håber derfor, at byrådet bevilger pengene, så vi kan gennemføre et fremmødevalg 
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 Regionsældreråd: 

Den 20. januar 2020 var Regionsældrerådet samlet i Regionshuset i Viborg. Som sædvanlig 

er det de sundhedspolitiske udfordringer, der er hovedemnerne og denne gang handlede 

det om Telemedicin og Speciallægeaftaler. Konsulent Halfdan Eika, Center for Telemedicin 

i Region Midt var oplægsholder. Telemedicinske behandlinger er i en rivende udvikling og 

han nævnte, at det kan anvendes til borgere i alle aldre, f.eks. til gravide med komplikation, 

patienter med blødersygdom, kol, diabetes og hjertesvigt. Men det handler i alle tilfælde om 

at behandlingsformen skal give mening både henset til det praktiske og behandlingskvalitet. 

Kontorchef Dorthe Klith orienterede bredt om emnet - speciallæger, bl.a. forklarede hun at 

det er praktiserende læge, som henviser til speciallæge. Hos speciallæge kan 

man få samme behandling som på hospital, bortset fra behandling af øjne- og ørelidelser. 

Yderligere fortalte hun om Regionens visioner på området, herunder den nuværende geo-

grafiske fordeling, som ikke findes hensigtsmæssig. Men her er der udfordringer, da der ikke 

umiddelbart kan oprettes flere ydernumre, og man kan umiddelbart ikke fratage speciallæ-

gen et allerede givet ydernummer. 

Sidst på dagen blev Regionsældrerådets aktivitetsniveau drøftet og der var enighed om, at 

2 årlige møder er passende. 

 

Danske Ældreråd: 

Danske Ældreråd havde den 3. marts 2020 inviteret alle ældrerådsmedlemmer til Temadag, 

i Tinghallens lokaler i Viborg, om ”samarbejdsrelationer og forebyggelse på ældreområdet”. 

Formiddagens emne var samarbejdsrelationer, - hvordan skaber ældre- og seniorråd gode 

relationer til politikere, forvaltningsmedarbejdere, organisationer og frivillige foreninger m.v. 

Der var bl.a. oplæg v/formanden for Omsorgsudvalget i Randers Kommune og formanden 

for Ældreråd i Favrskov Kommune. 

Eftermiddagen handlede om kommunernes forpligtigelse til tidlig opsporing og forebyggelse 

af såvel sociale, fysiske som psykiske problemstillinger hos ældre borgere. 

På Danske Ældreråds møde 5. oktober 2020 var programmet Ældre/Seniorrådsvalg 2021. 

Orientering fra sekretariatet og regler og forberedende tiltag, samt statistik fra valget i 2017. 

Herefter oplæg for gennemførelse af fremmødevalg ved repræsentant fra Skanderborg 

Kommune og Seniorrådsformand.  

Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 27. og 28. april blev Corona aflyst.   

Ligeledes blev det planlagte erstatningsmøde i november aflyst på grund af Corona situati-

onen.  

Det forventes at der kan afholdes Repræsentantskabsmøde i foråret 2021. Her skal der 

vælge ny formand for Danske Ældreråd, idet formanden Mogens Rasmussen ikke ønsker  

at fortsætte. 
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Billede fra DokkX: 

Demonstration af hjælpemiddel til at rejse faldne personer op. Apparatet kan tages med i en 

lille kuffert, samles ind under den faldne person, hvorefter en lille elmotor trækker benene 

på apparatet sammen og løfter personen op i siddende stilling. 

 

 

 

 

 


