
 

 

Referat fra pårørendeaften 
Den 23. april 2019 
 
Deltagere: Mette, Tina, Hanne, Tonny, Maria, Søren, Karl, Jessie, Margit og 

Helle. 
 

Modeller for pårørenderåd 
Søren lagde ud med at fortælle om et alternativ til et pårørenderåd. 

Søren har tidligere erfaring med, at der ikke var et råd, men at alle pårørende 
blev inviteret til et møde 3 gange om året, hvor forskellige aktuelle punkter 

bliver taget op. Dette møde afsluttes med mad og hygge. 

Det vil blive undersøgt, om denne måde at gøre det på, er tilladt i Slagelse 
kommune. 

Der var enighed på mødet om, at det var noget vi godt kunne tænke os. 
Vi afprøver det til næste pårørendeaften i april 2020, hvor det vil blive 

evalueret. 
Der blev givet udtryk for, at der mangler information om pårørendearbejdet 

generelt, hvilket gav et forslag om, at det vil blive en del af 
indflytningssamtalen. 

Dette vil Helle sørge for bliver gjort. 
 

Projekt Arbejdsglæde og livskvalitet 
Maria (Psykolog) fortalte om projekt – ”Arbejdsglæde og livskvalitet”. 

Årshjulet for undervisning og implementering blev vist. 
Undervisningen vil have fokus på arbejdsmiljø, arbejdsglæde, den gode 

indflytning og ledelsesundervisning. 
Vi er allerede godt i gang på Quistgården, hvor der allerede nu har været 

rundsendt spørgeskemaer om trivsel, afholdt undervisning i samarbejde, 
demens og kommunikation og udviklingssamtaler med alle medarbejdere. 

D. 3 juni afholdes der en temadag for alt personalet, hvor der vil være fokus 
på det gode miljø for både beboere og medarbejdere. 

Maria er ansat for et år i en deltidsstilling. 

 

Rengøring ved sygdom 
Der blev stillet spørgsmål om rengøring i tilfælde af sygdom. 

Der vil blive gjort rent i det omfang medarbejderne kan magte det, men vi har 
været heldige at få Christina i 3 dage om ugen, imens Charlotte er sygemeldt. 

Pårørende opfordres til, at kunne være en del af rengøringen i boligerne i det 

omfang det vil være muligt. Dog er dette ikke en pligt, men en anden måde at 
kunne være sammen med sin pårørende på. 

Der bliver spurgt til, hvem der skal passe altanerne. 
Det er en gråzone, så det vil Helle undersøge. 

 



 

 

Der er nedsat en gruppe der skal være ansvarlig for indretning af alle 3 huse. 
Der er brug for at få lidt mere hygge bragt ind, så der er afsat 10.000 kr til 

dette formål. 
Vi ønsker os meget nogle flotte gamle møbler, så hvis nogen kender nogen, så 

sig endelig til. 
 

Samarbejde med May Bjerre 
Som der tidligere er skrevet om, så har May Bjerre været på besøg hos os i 1 

uge. 
May er uddannet sygeplejerske og ejer selv et demens plejehjem, 

Dagmarsminde, i Nordsjælland. 
May har stor erfaring i vigtigheden af døgnrytme, af medicinering og aktiviteter 

hos mennesker der har fået diagnosen demens. Vi har derfor haft valgt May til 
at være en del af den praksisnære læring. 

Samarbejdet vil fortsætte, hvilket vil sige, at vi får besøg igen af May om ca 2 

måneder og Helle og to medarbejdere skal på besøg på Dagmarsminde d 4/6. 
Der blev spurgt til, om hun evt ville kunne være foredragsholder ved et 

pårørendemøde. 
Dette vil blive undersøgt. 

 
Til slut vil jeg gerne sige, at der endelig ikke må herske nogen tvivl om, at vi 

føler stor glæde, når I pårørende kommer i huset. 
Alle er meget velkomne uanset hvad man ønsker og formår. 

Der vil altid være plads til hygge, samarbejde, gode ideer og hvis man har lyst 
til at bage, sylte eller synge en sang. 

 
Vi ses. 

 
 

Venlig hilsen Helle 
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