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Bruger- og pårørendemøde den 22. oktober 2019 kl. 17-19 
Fremmødt var 11 pårørende, Helle Fisker, Gitte Hansen, Søren Schytt og Dorte Hammerich Referent: Søren og 
Dorte 
 
Vi er nogle pårørende tilknyttet Quistgården, som har talt sammen om, at vi har behov for et 
pårørendemøde. 
 
Vi aftalte sidst, der var møde for pårørende, at vi skulle se, hvordan det ville virke uden et pårørenderåd. Men 
da der ikke har været nogen aktivitet for pårørende, vil vi gerne drøfte, om det var en rigtig beslutning.  
 
På en dagsorden for et møde kunne vi tænke os flg. emner til debat/beslutning:  

1. Rengøring i tilfælde langtidssygemelding fra rengøringsassistenten. 

Ikke alle pårørende er tilfredse med rengøringsniveauet efter at opgaven er overgået til 

plejepersonalet. Det er påtalt og taget til efterretning. Charlotte er nu raskmeldt. Leder oplyser, at 

dage hvor der er ekstra personale på arbejde, prioriteres det, at en medarbejderne, efter 

morgenplejen, hjælper rengøringsassistenten. 

2. Genetablering af Pårørenderåd, jf. bestemmelser om pårørenderåd. 

Der skal formelt være et beboer- og pårørenderåd iflg Slagelse Kommunes politik for området. Men 

vi beslutter, at holde åbne møder hvor alle pårørende er velkomne. Indtil der afholdes et formelt 

valg har følgende pårørende tilbudt at sidde i rådet: 

Charlotte Frandsen 

Jessie Rønning-Bæk 

Karl Sigsgaard. 

Birgitte Durck 

Eva Hansen 

Rådet konstituerede sig umiddelbart efter mødet. 

Formand: Karl Sigsgaard 

Der skal desuden vælges 2 personalerepræsentanter. 

Der var herefter en længere drøftelse om, hvordan mødepligten er i forhold til personalemøder.  

3. Kontaktpersonordningen 

 
- Hvordan tænkes den at virke? 

- Hvordan oplever de pårørende ordningen? 
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- Hvordan instrueres personalet i ordningen? 

Pårørende oplever, at kontaktpersonordningen ikke fungerer som tidligere. Pårørende mener, at 

kontaktpersonen skal være tilknyttet, det hus som borgeren bor i. Mange pårørende ved ikke, 

hvem der er kontaktperson for deres familiemedlem og mangler ofte at blive inddraget og modtage 

informationer. Vi talte om, at der skal strammes op. 

Ledelsen oplyser at der i øjeblikket arbejdes på at få defineret kontaktpersonrollen, så 

medarbejderne får mere viden om, hvad kontaktpersonrollen indebærer.  
 

4. Rotationsprincippet i personalegruppen 

- Hvad er formålet med princippet? 

- Hvordan oplever pårørende princippet 

- Hvordan forholder personalet sig til det? 

De pårørende giver udtryk for, at plejen er blevet ringere efter rotationsordningen og charmen ved at 

bo på et lille sted er forsvundet. De pårørende ønsker de små trygge grupper reetableret. De pårørende 

oplever, at personalet ”fare forvildet rundt”.  

Søren forklare, at der i forbindelse med valg af kontaktperson, skal være fokus på relationen, frem for 

hvilket hus personen er tilknyttet. Rotationsordningen har kørt i en længere periode og alle 

medarbejdere har nu kendskab til alle huse og beboere, ordningen afsluttes derfor, men fremadrettet 

skal Quistgården opleves som ét og ikke 3 huse. 
 

5. Ønske om at indføre en ordning med, at personalet bærer navneskilte. 

Ledelse og pårørende er enige om, at medarbejderne skal bære navneskilte. Leder har ligeledes et 

ønske om, at der bliver ophængt en tavle, hvor alle kan se billeder af døgnets medarbejdere, 

dagens aktiviteter mm. 
 

6. Kan det tydeliggøres, hvilke aktiviteter der er for beboerne – og er der ønske om/behov for at 
pårørende inddrages heri? 

Pårørende oplever, at der er for få aktiviteter om eftermiddagen og der er et ønske om en plan for 

fremtidige aktiviteter. 

Pårørende er meget velkomne til at igangsætte og/eller deltage i aktiviteter, eksempelvis 

madlavning, ture mm. Der har været afholdt arrangementer senest Halloween, billeder fra 

arrangementerne vil blive arrangeret som collager i huset. Der bliver hver måned lavet en 

aktivitetsplan, denne vil fremover blive medsendt informationsbrevet.  

Jessie vil gerne igen i år lave Gule ærter og har ligeledes arrangeret, at der kommer folkedansere på 

besøg den 5. november. Arrangementet koster kr. 1.000, hvilket indebære en deltagerbetalingen 

på kr. 50. Ledelsen spørges, om dette evt. kan finansieret via kommunale midler, dette undersøger 

leder. 
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7. Hvordan bliver ledelsen varetaget i perioden fra Helles fratræden og indtil en ny leder kan begynde? 
 

Dorte startede som daglig leder den 15. oktober og Helle varetog ledelsen indtil denne dato. Dorte 

præsenterede sig selv. Dorte har set en dygtig medarbejdergruppe, og der er selvfølgelig også ting 

at tage fat på. 
 

Der er et ønske om, at der på fremtidige dagsordener tilføjes punktet eventuelt 


