
Referat fra Bruger-pårørenderådet, torsdag den 13. september  2018, kl. 10- 
Plejecenter Antvorskov. 

Fraværende med afbud: Julie Marcher. 
 

1. godkendelse af 
dagsordenen 

Godkendt 

2. Godkendelse 
af referat 

godkendt 

3. Orientering fra 
Ældrerådet 

Birgit Jørgensen orientrede om afholdt temadag i Skælskør om 
faldforebyggelse. Meget fin tilslutning fra og ros til arrangementet. 
Kommende temamøder med fhv. vismand Jacob Birkler: Etik og 
værdighed i ældreomsorgen. Det er 24.10.2018 Slagelse Bibliotek. 
Videre orienterede BJ om ældrerådets høringssvar til kommunens 
budgetforslag 2019, rådsrumskataloget administrationen har udsendt. 
 

4. Siden sidst Der afholdes afskedsreception den 27.9.2018 kl. 11-15, for forstander 
Erik Juhl, i anledning af dennes pensionering. 
Der er ansat ny forstander: Pernille Rolsted, som tiltræder 1.10.18, 
og der er ansat stedfortræder Maria Quortrup. Begge er kendte 
ansigter på Antvorskov, hvor man glæder sig over ansættelserne og 
til samarbejdet. 
Der er gennemført tilsyn, og tilsynsrapporten er til udtalelse på 
plejecentret, inden den kommer videre i systemet. Tilsynsrapporten 
er meget tilfredsstillende og positiv. Bemærkning om, at Antvorskov 
med sine meget alsidige tilbud og aktiviteter skal gøre sig mere 
synlige f.eks. med oplysninger på hjemmesiden, kan Bruger-
pårørenderådet tilslutte sig, idet der jo er meget fine tilbud og 
aktiviteter i hverdagen, som beboerne har stor glæde af. Det fortjener 
at blive mere kendt, også af borgere der ikke bor eller har sin gang 
på plejecenter Antvorskov. 
Erik omtaler et ønske fra plejehjemmene, om at de værdighedsmidler 
der i kommunen er  til ledsagelse (følge i forbindelse med 
lægebesøg, sygehusindlæggelse o.lign) kommer ud på de enkelte 
plejecentre/steder, så man får en lagt bedre udnyttelse af disse 
ressourcer end tilfældet er i dag, hvor det er to stillinger central t i 
kommunen der skal håndtere opgaven. 
Med baggrund i artikel i Sjællandske orienterede Erik om ”sagen”. 
Der er tale om et forventet underskud i hjemmeplejen, distrikt 
Antvorskov. Forventninger skal meldes ind til kommunen meget 
tidligt, og det er baggrunden for det skøn der er omtalt i avisen. 
Aktuelt viser regnskabet, at der nu forventes et noget mindre 
underskud. Hvordan året ender er naturligvis ikke til at sige pt. Men at 
der er problemer i den takst, som distrikt Antvorskov får til at lave 
hjemmepleje for, er der dog ingen tvivl om. Der pågår nu en 
undersøgelse og kvalitetssikring af taksterne. Resultatet afventes. 
Erik understreger, at dette ikke berører plejehjemmets drift, men det 
drejer sig om den hjemmepleje distrikt Antvorskov leverer, og 
kommunens afregning til Antvorskov .    



Erik oplyser, at der tilbydes medarbejderne motion i arbejdstiden, og 
at det bliver flittigt brugt. Det tilrettelægges af fysioterapeuten og 
ergoterapeuten.  
Vikarbudget: Spørgsmålet om plejecentrenes brug af afløsere har 
været taget op centralt. Da der er forskel på, hvor og hvordan 
udgifterne til afløsere bogføres, kan der ikke laves en valid 
sammenligning. Nogle plejecentre bogfører udgiften med aflønning 
som faste stillinger, og andre bogfører det på en særskilt konto som 
løn til afløsere. Det skal man lige være opmærksom på.  
 

5. Gennemgang 
af 
brugerundersø
gelsen 

Rapporten var udsendt sammen med dagsordenen til mødet. 
Blev drøftet, med udgangspunkt ide de dele af punkterne, der var 
relevante for mere uddybning. Res. af brugerundersøgelsen tages op 
i drøftelser i diverse fora i plejecentret. 
Vi ser nu frem til den spørgeskemaundersøgelse hos  pårørende,  
der er besluttet. 
 

6. Evt. Kommende aktiviteter: 
Huskeuge fra den 17.9. uge 38 med forskellige aktiviteter 
Eriks afskedsreception den 27.9.18 kl. 11-15 
Generationernes dag: meldes ud senere 
Mortens Aften 10.11.18 kl. 18 (invitation kommer rundt) 
Bruger- pårørenderådet takkede Erik Juhl for det gode og 
konstruktive samarbejde og ønskede ham et godt otium .  

7. Næste møde Dato meldes ud senere 

BJ  

  
 

Med venlig hilsen 
Erik Juhl 

Forstander 
 


