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Referat fra pårørenderådsmøde den 19.01.2021 

Til stede: Karl Sigsgaard, Jessie Rønning-Bæk, Birgitte Durck, Søren Schytt, Jakob 

Heidelbach Sørensen, Dorte Hammerich. 

Referent: Dorte Hammerich  

Karl indledte mødet ved at give personalet på Quistgården ros for den venlighed og 

omsorg, de altid udviser overfor de pårørende, samt en anerkendelse af deres høje 

faglighed og store arbejde. 

 

Pårørendeinddragelse ift. renovering af køkkener. 

Jakob forklarede, at der er afsat midler til at renovere Quistgårdens køkkener. 

Renoveringen vil formegentlig løbe over en treårig periode. Rådet spørger ind til, om 

midlerne kan dække renovering, eller om der vil forekomme huslejestigning. Jacob har 

svært ved at sige noget nøjagtigt om dette, det afhænger af mange faktorer. Der har været 

afholdt div. samtaler/møder mellem Jakob, Dorte og køkkenfirma. Der foreligger nu 

skitser over mulig løsning. Quistgården har et ønske om at få etableret et storkøkken i 

grønt hus og bibeholde de mindre køkkener i de to andre afdelinger, disse skal dog 

renoveres. Rådet spørger ind til, om dette får den konsekvens, at alle beboerne skal spise 

i grønt hus. Dorte forklarer, at det, lige som nu, er den enkelte beboer der suverænt 

bestemmer, hvor man vil spise. Fordelen ved et storkøkken vil være, at det åbner 

mulighed for en mere rentabel drift, at vi vil kunne producere mere mad selv, og at 

natteholdets bagning vil kunne effektiviseres – det vil frigive timer til plejen. Rådet 

spørger ind til, om der vil blive støjgener for de beboere der har lejlighed overfor 

køkkenet. Dorte forklarer, at der overfor den lejlighed, der kunne blive udsat, vil blive 

opført en væg, da denne skal skjule bagsiden af 3 store køleskabe, denne vil tillige virke 

støjdæmpende. Jakob forklarer, at der siden køkkendrøftelserne påbegyndte, er kommet 

nye regler vedr. sikring mod brand, Jakob vil derfor opsøge en kollega, der har ekspertise 

indenfor dette område. Planen er nu, at Jacob arbejder videre med de tekniske detaljer, 

og Dorte laver et oplæg til de pårørende, hvori hele konceptet, ideen og planen med 

køkkenrenoveringen beskrives.  

 

1. Status på økonomien v. Søren Schytt 
Der er blevet bevilget kr.  800.000 extra i budget 2021, dette til at dække 

extraudgift ift. nattevagter. I Finansloven 2021 er der bevilget extra penge til 

ældreområdet – Flere hænder, det er for tidligt at sige noget om dette, men måske 

der kan ansættes et extra personale. Vi regner med, at Quistgårdens budget 

kommer til at balancere i 2021. Blandt andet mange langtidssyge har belastet 

budgettet i 2020. 

 

2. Hvor langt er I kommet med de individuelle samtaler med pårørende? 

Dorte oplyser, at den sidste samtale afholdes primo marts, så har alle pårørende 

været tilbudt samtale. Derudover afholdes der indflytningssamtaler, opfølgende 

indflytningssamtaler, samt samtaler ved behov. De årlige samtaler starter forfra i 

august 2021. 
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3. Hvordan er status på workshoppen om kerneopgaven? 
Videnscenter for værdig ældrepleje/Rejseholdet skulle have afholdt en workshop 

den 27. januar for alle medarbejderne. Workshoppen er midlertidig aflyst pga af 

Covid.19 restriktionerne. 

 

4. Hvilken betydning får demenshandleplanen for Quistgården? 
Karl reflekterer over den kommunale demenshandleplan, som mere ligner en 

målsætning end en handleplan. Der er ikke angivet konkrete handlinger, men 

mere nogle tanker om fokusområder. 

 

5. Hvem deltager i ture med bussen og hvordan udvælges de? 
Dorte forklarer, at der er flere, der slet ikke ønsker at deltage, og nogle kan være 

for dårlige. De beboere, der på dagen har det godt, kommer med. Da vi 

eksempelvis var på Sommerlyst, kørte vi i 2 busser, den ene kørte 2 gange, rigtig 

mange beboere kunne på dagen deltage, og det blev en stor succes. 

 

6. Hvad laver aktivitetsmedarbejderne under Coronasituationen? 

Dorte forklarer, at Gitte og Karina arrangerer sangformiddage, erindringsdans og 

går ture med beboerne. Om fredagen arrangerer Henrik og Gitte filmformiddag på 

storskærm i mødelokalet. Når vejret bedres, skal vi genoptage vores busture. 

 

7. Hvordan er den praktiske tilrettelæggelse eller aftaler om læge- og 

tandlægebesøg? 
Dorte beskriver, at pårørende kan henvende sig til centersygeplejersken 

Annemarie, hvis man ønsker omsorgstandpleje, det er hende der visiterer. 

Lægerne kommer fast en gang årligt til medicingennemgang, ved sygdom 

kontakter personalet lægen og underretter de pårørende. 

 

8. Skal pårørende selv lave aftaler med frisør og fodterapeut? 

Fodterapeuten kommer faste dage på Quistgården, og hvis der er lavet aftale om 

dette mellem pårørende og personale, så er det personalet, der booker hende, når 

beboeren har behov. Hvis man ønsker at bibeholde en frisør ude i byen, så er det 

de pårørende, der selv sørger for transport og tidsbestilling. Quistgården har 

ligeledes en frisør, der kommer fast og hun bookes, ligesom fodterapeuten, af 

personalet ved behov. De lommepenge der ligger i de respektive værdiskabe, 

dækker udgiften til frisør og fodterapeut. 

 

9. Hvordan sikres tilbagemeldinger, hvis der er lavet aftaler med pårørende om 

beboeren? 
Medlemmerne i rådet efterlyser, at der ligger en kontaktbog hos beboerne, hvor 

man begge veje kan indskrive div. ønsker og meddelelser. Dorte og Søren mener, 

der kan opstå usikkerhed om, hvorvidt meddelelserne bliver læst og opfordrer til 

mundtlig kommunikation, da den er mere sikker. Men hvis dette er et generelt 
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ønske, skal vi da afprøve det. Dorte understreger, at bogen i så fald skal ligge låst 

inde i værdiskabet. 

10. Hvilke aktiviteter er planlagt for den kommende tid? 

Som beskrevet under punkt 6. Beboerne er generelt blevet dårligere, dette sætter 

visse begrænsninger for, hvilke aktiviteter der kan arrangeres. Det er jo vigtigt, at 

det bliver nogle gode oplevelser, så beboerne profiterer af dem.  

 

11. Er der et rotationsprincip mellem afdelingerne for personalet? 

Dorte forklarer, at der ikke er en rotationsordning, men vi bestræber os på at 

fordele personalet ift hvilke beboere, de er kontaktperson for. Da der skal være 

assistenter på alle afdelinger i dagvagt, må de nogle dage passe en anden afdeling, 

for at planen kan gå op, ligesom der oftest er 1 – 2 springere, der hjælper 

kollegaerne på alle afdelinger. 

 

12. Kunne der laves møder for hvert hus, hvilket begrænser 

deltagerantallet? 
Dorte tager dette op, når restriktionerne tillader det. 

 

13. Evt.  
Jessie efterlyser, at pårørende bliver tilbudt vin til maden ifm. Jul- og nytårs 

menuer. Dorte har efter mødet undersøgt, hvad proceduren har været tidligere år 

og er blevet oplyst, at pårørende altid selv har skulle medbringe drikkelse, hvis de 

ønsker andet end saft, dette da menuerne er meget billige. 

 

Pårørende giver udtryk for, at det er dejligt at blive budt på kaffe, når man 

kommer på besøg, men efterlyser en mere ens ordning ift. til dette. Dorte taler med 

personalet om dette.  

 

På given foranledning spurgte Rådet til, hvordan overgangen mellem dag- og aften 

vagt foregår. Dorte oplyser, at 1 personale fra hver afdeling mødes med 

aftenvagten kl. 15, hvor øvrigt dagpersonale går hjem. Der er højst et kvarter, hvor 

der ikke er personale i afdelingerne. Dorte har planer om, at oprette en stilling 

med ”skæve” mødetider, som muliggør, at der vil være ét personale i miljøet under 

rapporten. 


