
Referat fra møde i pårørenderådet den 20. januar 2020 
 

Deltagere: Karl Sigsgaard, Jessie Rønning Beck, Birgitte Durck, Eva Hansen og Dorte Hammerich. 

Referent: Dorte Hammerich 

 

 Charlotte har valgt at trække sig ud af rådet, da mødetidspunktet passer dårligt ift. hendes 

arbejdstider. 

 Dorte orienterede om udfordringer ifm jul og nytår, klippekortsordningen, Arbejdstilsynets 

besøg på Quistgården den 16.01.2020, kommende retningslinjer for fødevarehåndtering, 

beslutning om tilknytning af Frit valg / hjemmeplejen til plejecentrene, nedlæggelse af 

værdighedsassistenterne, Mål for pårørende samarbejde. Mere om disse emner på kommende 

pårørende møde. 

 Ved kommende større arrangementer tilstræbes det, at planlægge disse i samarbejde med 

pårørende, så opgaverne og ansvaret fordeles. 

 Kendskab til hvem der er kontaktpersoner for BB savnes. Dorte oplyste, at alle BB har 2 

kontaktpersoner, en assistent og en hjælper, helst en aftenvagt og en dagvagt, da dette bliver 

dokumenteret i CURA, kan pårørende blot spørge en medarbejder.  

 Faste / planlagte samtaler med kontaktpersoner efterlyses. Dorte informerede om, at dette 

altid har været en mulighed, men at det bliver præciseret i Mål for pårørendesamarbejde samt 

Den gode indflytning, der udkommer indenfor kort tid. 

 BPR planlægger at afholde formøde inden Pårørende møderne, hvor emner til møderne 

drøftes.  

 Kommende Pårørende møder: den 24.februar, den 25. maj, den 24. august, den 23. november 

– alle møder starter kl. 17:00 og afholdes i Glashuset. 

 BPR og nogle medarbejdere efterlyser andre navneskilte, pga størrelsen samt placeringen – 

Dorte tager dette op på kommende personale møde. 

 Det opleves, at døgnrytmebelysningen til tider ikke følger døgnet – Dorte undersøger dette. 

 Der efterlyses et mere varieret væsketilbud, det opleves, at der oftest tilbydes saft. Dorte 

bemærker, at mange BB foretrækker saft pga smagen. Emnet tages op med medarbejderne.  

 Jessie tilbyder, at arrangere en spillemands øve eftermiddag, dato for dette planlægger Jessie 

med Gitte. 

 

 

 


