
Referat møde i pårørenderådet 
 

Møde med pårørenderådet den 29. april 2021 

Tilstede: Karl Sigsgaard, Jessie Rønning-Bæk, Birgitte Durck, Søren Schytt, Dorte Hammerich 

Referent: Dorte Hammerich 

Pkt. 1) Hvordan kan rengøringsstandarden forventes at være? Er der forventninger til, at pårørende skal 

medvirke til at holde standarden?  

Rådet oplyses om, at en ny rengøringsvejledning er ved at blive udarbejdet, denne kommer til at gælde for 

hele Korsør klyngen. Inden Vejledningen tages i brug, skal den godkendes i førstkommende MED. 

Pårørende er altid velkommen til at bidrage.  

Pkt. 2) Personalesituationen - Er der fra- og tilgang? Hvordan ser sygestatistikken ud? Er der ansat/rokeret i 

arbejdstiden, så der er en personale til stede ved vagtskifte?  

Der har lige været afholdt jobsamtaler og der er blevet ansat en aftenvagt og to dagvagter alle 3 er Social- 

og sundhedshjælpere. Den ene dagvagt skal sikre personale tilgængelighed i vagtskifte. Der mangler fortsat 

2 Social og sundhedsassistenter i dagvagt, den ene finansieret af prøvehandlingsmidler, som er bevilliget af 

Ældre- og sundhedsudvalget. Prøvehandlingsmidlerne er bevilliget mhp. at nedsætte sygefraværet. Alle 

langtidssyge er nu raskmeldte.  

Pkt. 3) Hvordan fungere vasketøjshåndteringen? Ind i mellem forsvinder der tøj fra en bolig, og der 

kommer tøj ind, som ikke tilhører boligen-  

Den enkelte beboers tøj vaskes separat og lægges i den respektive beboers skab. Det giver udfordringer for 

personalet, hvis der ikke er lejlighedsnummer i tøjet, ligesom det er svært at forhindre beboerne i at 

besøge hinandens skabe – vi gør vores bedste.  

Pkt. 4) Er der nyt omkring køkkenrenoveringen?  

Dorte er inviteret til et orienterende møde med ejendomsadministrator Jakob Heidelbach Sørensen den 12. 

maj.  

Pkt. 5) Hvordan bliver indholdet i den nye udgave af velkomstfolderen?  

Det er et ønske fra pårørenderådet, at det bliver omtalt i folderen. Endvidere foreslår vi, at muligheden for 

at bruge pårørendevejlederne omtales.  

Ønskerne er taget til efterretning. Rådet oplyses om, at der arbejdes på en ny folder som i grundopbygning 

bliver ens centrene i klyngen.  

Pkt. 6) Evt.  

Fremtidige besøgsprocedure for pårørende drøftes. De fleste beboere er blevet væsentlig dårligere og 

mange rummer kun begrænset stimuli, mange beboere bliver nemt overstimulererede med urolig eller 

udad reagerende adfærd til følge - dette skal der tages hensyn til i de fremtidige besøgsprocedurer.  


