
Referat pårørendemøde 

Den 24. august 2020  

Deltagere: Tina, Mette, Jonna, Jessie, Margit, Karl, Gitte, Bitten, Hans, Benny, Hanne, Tony, Søren.  

Referent: Dorte  

Pkt. 1  

Orientering ved Dorte  

A) Livet på Quistgården under COVID-19 situationen 

Pårørendebesøg fungere rigtig godt, hav evt. fokus på at planlægge besøg, som ikke kolliderer 

med vagtskifte om eftermiddagen som er mellem kl. 15 og 15:30.  

Aktivitetsholdet har holdt møde, og der er planlagt diverse aktiviteter for de kommende 

måneder bl.a.:  

- Besøg i Sommerlyst 

 

- Kagebord  

 

- Lucia  

 

- Frokost for beboere  

 

- Sang og musik tirsdag og torsdag  

 

- Rickshaw mandag  

 

- Erindringsdans  

 

- Noget H.C Andersen optræden  

Vi forsøger at holde fast i traditionerne i det omfang det er COVID forsvarligt. Vi holder fortsat 

et stort fokus på hygiejnen og spritter overflader i alle vagter. Den kommunale 

bestemmelsesret er suspenderet – hvilket betyder at hvis der opstår en stigning i antallet af 

smittede i en kommune mere end 20 pr. 100.000 indbyggere, så er det Styrelsen for 

Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen, der vurdere, hvilke tiltag der skal iværksættes.  

B) Nyt initiativ til definering af skal – kan – opgaver/kerneopgaver  

Vi har nogle politisk bestemte rammer, og det er indenfor disse rammer, vi skal skabe et 

trygt og godt miljø og en værdi ældrepleje. 

 

Vi vil gerne inddrage jer som pårørende i en proces, som gerne skulle munde ud i en fælles 

beskrivelse af samt prioritering af kerneopgaven. For at få inspiration og hjælp til denne 

proces har jeg taget kontakt til SST, nærmere bestemt Videnscenter for Værdig ældrepleje. 

Rejseholdet som er et satspuljeprojekt. 



 

Videnscentret har fokus på 7 områder:  

o Livskvalitet 

 

o Selvbestemmelse  

 

o Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng  

 

o Mad og måltid  

 

o En værdig død  

 

o Pårørende  

 

o Ensomhed  

Planen er, at ledelse og medarbejdere samles sammen med jer pårørende, hvor vi bliver 

præsenteret for et oplæg, og at vi efterfølgende, i blandede arbejdsgrupper, drøfter og 

afstemmer forventninger og ønsker samt forsøger, at nå frem til en fælles prioritering af 

kerneopgaven samt evt. til kan og skal opgaver. Konsulenten fra Videnscentret skal i denne 

del af processen agere som facilitator.  

 

C) Personalesituationen  

Vi har ansat tre nye medarbejdere.  

- Jaqueline, som er rutineret SSH med mange kompetencer, Marta Meo kursus, 

demens kursus mm.  

- Camilla som er uddannet pædagogisk assistent, hun har taget SSA grundforløbet og 

har erfaring fra b.la. udekørende som ufaglært SSH.  

- Emil er uddannet SSH med specielle kompetencer indenfor b.la. Sorgbearbejdning. 

 

D) Mål for pårørendesamarbejde 

- Indflytningssamtale  

 

- Opfølgende Indflytningssamtale efter tre måneder 

  

- En samtale årligt eller efter behov – der inviteres løbende, og nogle er allerede 

afholdt.  

 

I samtalerne deltager centersygeplejersken samt en kontaktperson. Under samtalerne er der 

mulighed for at stille spørgsmål og få en status over jeres kæres aktuelle fysiske og psykiske tilstand 

samt få en generel snak om jeres og vores forventninger, ønsker eller bekymringer. Vi afventer 

udviklingen af COVID-19 situationen, da Mål for pårørendesamarbjedet også indeholder områder, 

der pt. Ikke er mulige på grund af COVID-19.  

  



E) Status for kontaktpersonordning  

Alle burde på nuværende tidspunkt have 2 kontaktpersoner. I vil få sendt navn på disse ud snarest.  

 

Pkt. 2  
Orientering om økonomien v/Søren  

Quistgården har et underskud på ca. kr. 1.300.000, dette primært pga. behovet for to nattevagter. Klyngen 

(Quistgården, Lützensvej og Solgården) som helhed vil formentlig gå i 0/balance, dvs. de øvrige centre i 

klyngen dækker Quistgårdens underskud. 

  

Pkt. 3  
Drøftelse af den kommunale tilsynsrapport  

Hjemmesiden fremstod ved tilsynsbesøg mangelfuld. Dette forhold er der rettet op på, den opdaterede 

hjemmeside har efterfølgende fået stor ros fra tilsynsførende.  

Foldhold vedr. dokumentationen i vores dokumentationssystem, blev påtalt, disse forhold er der ligeledes 

blevet rettet op på efterfølgende.  

Der tilbagestår således ikke væsentlige forhold, der skal rettes op på.  

  

Pkt. 4  
Eventuelt.  

Der blev udtryk tilfredshed med, at der er kommet gang i pårørendemøder igen.  

 


