
3. marts 2020 

Referat Pårørendemøde den 24. februar 2020 

Referent: Dorte Hammerich 

Pårørenderådet har fastlagt 4 møder i 2020: 24. feb., 25. maj, 24 august, 23. nov.  Møderne afholdes i 

Nygade 47 og starter kl. 17.00. 

Oplæg ved Karl som fremhæver, at det er meningen, at det er de pårørende, der sætter dagsordenen – der 

er en postkasse overfor hoveddøren, hvor pårørende kan lægge input og emner, der kan drøftes på 

møderne. 

1. Hvilke oplevelser står tilbage efter arrangementerne i juleperioden? 

Karl fremhæver, at der havde været noget utilfredshed ifm. div. arrangementer og medarbejderne 

havde været kede af det. Postkassen bliver fremadrettet tømt. Luciaarrangementet beskrives som 

anderledes end tidligere år. Der var intet forberedt til tiden og der manglede hygge. Der var sparsomt 

med personale og ikke pyntet op. Dog fremkommer pårørende med en erkendelse af, at der de forrige 

år har været et højt niveau. Der bliver nævnt, at når der skal spares penge, så er der måske ikke så 

mange tilgængelige personaler. Der er fokus på Inddragelse af frivillige/pårørende. 

2. Klippekortsordningen 

- hvordan praktiseres den på Quistgården? Hvilke ønsker har vi som pårørende? 

Ønsker om aktiviteter skal give mening for beboerne, pårørende kan til en hver tid komme med ønsker 

om aktiviteter. Tony beskriver historikken i klippekortsordningen. Politisk er der blevet sat penge af til 

klippekortsordningen. Der findes ikke en ensidig dokumentations metode, på Quistgården har hver 

enkelt BB et hæfte, hvor aktivitet og varighed indskrives. Der er tidligere blevet arrangeret tur, hvor 

pårørende har været inddraget. Der efterlyses en metode til at kunne registrere det reelle tidsforbrug. 

Ønsker fra pårørende er meget velkomne. Vigtigt med et godt samarbejde mellem pårørende og 

kontaktpersoner ift. de planlagte aktiviteter. Nogle pårørende har et ønske om en fælles lånekørestol, 

så de borgere der er dårligt gående, kan komme på tur. Hjælpemidler skal som udgangspunkt følge et 

cpr.nr. ledelsen undersøger, om der kan blive råd til at centeret anskaffer en fælles kørestol.  

3. Rengøringsstandarden – Kan den bedres? 

Der er en holdning til, at rengøringsstandarden er ringe. Ledelsen er vidende om, at der er et aktuelt 

problem omkring rengøringen. Det er ikke holdbart, at forvente, at personalet kan løfte opgaven. Der 

er fokus på, at rengøringen skal optimeres, standarden er for ringe. Pårørende er selv ansvarlig for vask 

af gardiner i lejlighederne. Hygiejnestandarden bliver fremhævet som værende problematisk bl.a. ift. 

Smittefare. Det foreslås, at en hygiejnesygeplejerske kunne supervisere personalet - pårørende bakker 

op om dette forslag. Fremadrettet skal der være fokus på en fælles høj hygiejne standard. Der mangler 

en fælles rengøringsstandard i Slagelse kommune indenfor plejecenter området, når en ny standard 

skal indføres, skal den først besluttes politisk. Ledelsen er indstillet på, at de fremadrettet skal have 

øget fokus på dette område.  

En pårørende er uforstående overfor, at pårørende selv skal rengøre altanerne. 

En pårørende spørger ind til/efterlyser, om der eller hvor der bliver dokumenteret ift. personlig 

hygiejne – dette registreres skriftligt. Det sundhedsfaglige og kommunale tilsyn beskrives. Personsager 

beskrives…..dette skrives ikke til referat. 



Quistgården har et stort fokus på hygiejne standarden, men der er ikke lovmæssig hjemmel til at 

anvende tvang.  

4. Orientering v/Dorte: 

* At*s besøg 

Quistgården har haft besøg af arbejdstilsynet – de havde i år fokus på forflytninger samt det psykiske 

arbejdsmiljø. De var meget tilfredse med medarbejdernes praktiske færdigheder samt teoretiske viden om 

forflytninger. De var ligeledes imponerede over, at det psykiske arbejdsmiljø på kort tid var forbedret 

væsentligt.  

*Kommende retningslinjer for fødevarehåndtering 

Leder efterlyser de pårørendes holdning til, at der medbringes mad til Quistgården beboere, der kan være 

tilberedt under hygiejniske forhold, der ikke nødvendigvis lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger. De 

pårørende finder det ikke nødvendigt, at indføre retningslinjer på området.  

*Nedlæggelse af værdighedsassistentordningen 

Der har i en årrække været ansat 2 SSA, som kunne kontaktes i aften og nattetimerne, hvis en BB skulle 

indlægges på sygehuset, deres job var at følge BB til sygehuset. Ordningen har kun sparsomt været 

anvendt, derfor er den nedlagt. Plejecentrene får i stedet tilført en sum penge og skal herefter selv stå for 

opgaven.   

* Mål for pårørendesamarbejdet 

Der bliver i disse uger afholdt tema-eftermiddage for medarbejderne om Den gode Indflytning og Mål for 

Pårørende-samarbejde, der vil ligeledes blive afholdt Pårørende-aftener, så de pårørende bliver gjort 

bekendt centrenes fokus og ønske om samarbejde. 

* Kontaktpersonordningen og kontaktpersoner 

Leder arbejder på at alle BB skal have 2 kontaktpersoner, en SSA fra dagvagten og en SSH fra aftenvagten – 

dette er i tråd med ovenstående Mål. 

* Andet 

Døgnrytmebelysningen evalueres – de pårørende oplever, at lyset er for skarpt og oplever ikke at det 

justeres efter døgnet, leder har løbende holdt øje med at døgnrytmebelysningen har været aktivere, noget 

kunne tyde på at systemet skal justeres/kalibreres – leder kontakter leverandøren. 

Der spørges ind til om ledelsen mener, at normeringen er tilstrækkelig. Ledelsen beskriver, at demens 

centrene får færre penge og at Quistgården skal spare kr. 500.000, der er stor utilfredshed med dette 

blandt de pårørende. 80% af beboerne på somatiske plejehjem er demente.  Der er kulturmæssige og 

ledelsesmæssige udfordringer. 

5. Demenslitteraturbibliotek 

Der er efterhånden udgivet en del litteratur om demens. Er der interesse for at oprette en lille samling af 

bøger om emnet, som pårørende kan låne? De pårørende giver udtryk for interesse for dette, Quistgården 

har også bøger stående som pårørende kunne få glæde af. Praktiske detaljer vedr. dette emne drøftes.  

”Få det bedste ud af livet med demens” samt ”Tøsne og Forsytia” kan varmt anbefales 

Finansieringen kunne foregå ved pårørendes fælleskøb, eller Quistgården kan købe litteraturen til ejendom. 

Udlån administreres af Quistgården. 

Enighed om, at der skal etableres et fagbibliotek om demens. 



6. Evt. 

 

       

    


