
Referat fra Pårørenderådsmøde den 26. november 2019 

Deltagere: Karl, Jessie, Margit, Gitte, Jonna, Jytte, Eva, Stig, Tonny, Dorte 

Referent: Dorte 

1. Beslutning om antallet af rådsmedlemmer. 

Karl beskrev Pårørenderådets roller og funktion/opgaver. Rådet har den formelle kontakt til 

ledelsen. Leder tager referat ved møder og sender dette til pårørende via mailliste. Rådet skal 

informeres om økonomien. 

Referatet og punkterne fra sidste møde blev gennemgået. 

Personalets nye navneskilte, deres udformning og placering blev evalueret. 

Det blev foreslået at rådet skal bestå af 5 pårørende samt en medarbejderrepræsentant – forslaget 

blev vedtaget. 

2. Valg af formand. 

Det midlertidige råd foreslog Karl Sigsgaard – forslaget blev vedtaget. 

3. Valg af 4 øvrige medlemmer 

Det midlertidige råd foreslog Charlotte Frantsen, Jessie Rønning Beck, Birgitte Durck og Eva Hansen.  

Alle tilkendegav, at de modtog valg – forslaget blev vedtaget. 

Charlotte og Eva blev valgt for 2 år og Jessie og Birgitte blev valgt for 1 år.  

Medarbejderrepræsentanten bliver valgt på kommende personale møde den 4.december2019 

4. Orientering fra lederen. 

Dorte oplyste, at budget 2020 bliver tilgængeligt i uge 49, men at vi har fået oplyst, at der skal 

spares kr. 500.000 samt henlægges kr. 100.000 som buffer hvis noget uforudset skulle opstå.  

Foreløbig plan: En medarbejder har sagt op, da hun skal i uddannelse, denne stilling bliver ikke 

genbesat og en SSA stilling bliver delt mellem Quistgården og Lützensvej, derved findes besparelsen 

på kr. 500.000. For at få effektiviseret og optimeret plejen indenfor de nye rammer, skal vagtplanen 

ændres, så den i større grad tager hensyn til hvornår på døgnet pleje og omsorgsopgaverne er 

koncentreret. Denne proces igangsættes, umiddelbart efter det nye budget bliver tilgængeligt.  

Leder giver udtryk for optimisme, da omlægningen vil betyde flere hænder når borgerne 

eksempelvis skal have personlig pleje. 

Der forventes et underskud på ca. kr. 1.7 million i 2019, underskuddet vil ikke blive overført til 2020 

budgettet. 

Leder beskriver fremtidsdrømme vedr. indretning af Quistgården – et mere funktionsopdelt hus – 

aktivitetsafdeling, spisestue og skærmet afdeling. 

Leder informere om erhvervspsykologs funktion, herunder hendes rolle som tovholder på 

udarbejdelse af Mål for pårørendesamarbejde, Mål for den gode indflytning mm. 

5. Formand for Ældrerådet i Slagelse, Tonny Korndrup, er tilforordnet bestyrelsen. Han fortæller lidt 

om ældrerådet. 

Tonny forklarede lidt om Ældrerådets funktion og organisatoriske placering. Der er mange 60+ 

sager, ældreområdets budgetter burde afspejle den ændrede demografi. Tony kunne tænke sig 

større brug af velfærdsteknologiske løsninger. Tonny fortalte at han tidligere på dagen var blevet 

genvalgt af 8 ud af 10 som formand for Ældrerådet. 

Ældrerådet opfordrede til, at pårørenderådet byder ind med opgaver til Ældrerådet, dog ikke 

pengesager og personsager. 



Puljemidler, klippekortsordningen blev forklaret og drøftet.  

6. Hvilke opgaver ønsker vi som pårørende at tage fat på det næste års tid? 

Klippekortsordning og øget fokus på at hverve frivillige. 

Leder opfordrer pårørenderådet til, at være opsøgende ift. økonomiske midler så som fonde og 

puljer som kan bruges på arrangementer, nyanskaffelser mm. 

7. Evt. 

Det opfordredes til, at pårørende anvender postkassen ved indgangen, hvis de har idéer, 

kommentarer mm. 

Det blev efterlyst, at information om pakkekalender udsendes til pårørende, Dorte sørger for dette.  

Leder opfordres til at undersøge hvorfor den manglende Wi-Fi tilgængeligheden for pårørende. 

Der blev udtrykt tilfredshed med, at leder mailer diverse informationer til pårørende. 

 

 


