PLEJECENTRET ANTVORSKOV
Selvejende institution
Antvorskov Allé 1, 4200 Slagelse
www.slagelse.dk/Antvorskov

Dagsorden og referat fra Bruger- og pårørenderådsmøde
Slagelse den 6. maj 2021

Dagsorden
Til medlemmerne af Bruger- og Pårørenderådet for Plejecenter Antvorskov, samt
afdelingsledere Inge Marie Andersen og Heidi Sundmand.
Dagsorden til Bruger- og Pårørenderådsmødet den 7. juni 2021 kl. 10.30 i forrum til
terapien.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Orientering fra Ældrerådet
Siden sidst på Plejecentret
Eventuelt
Næste møde

Evt. afbud til Inge Marie på tlf. 58 57 42 32 eller på mail.
Venlig hilsen Pernille Rolsted, Forstander

Referat fra Bruger- og pårørenderådet møde den 7. juni 2021
Deltagere: Pernille R., Inge Marie A., Heidi S.
Beboere: Kaj Bahn
Pårørende: Kaj, Kirsten, Bodil og Lissi
Ældrerådsrepræsentant: Birgit Jørgensen
1. Dagsorden blev godkendt
2. Referat godkendt.
3. Birgit Jørgensen orientere om og fra Ældrerådet:
Ældrerådet pjece blev omdelt. Ældrerådet er et lovpligtig råd, som alle
kommuner skal have. Man kan vælges og stemme til Slagelse Ældreråd, når
man er fyldt 60 år og er bosiddende i Slagelse Kommune. Der er valg til
Ældrerådet den 16. november 2021 samme dag, som der er valg til byråd og
regionsråd.
Ældrerådet er talerør for alle ældre, og skal høres i spørgsmål, der har
betydning for kommunens ældre. Der er for tiden 9 medlemmer, til de 15
pladser der er i rådet.
4. Siden sidst på plejecentret:

Pernille fortalte, at alle medarbejdere er vaccineret, og alle de beboere,
der ønsker det, er vaccineret. Man følger alle sundhedsmyndighedernes
anvisninger og retningslinjer, der er vedr. covid-19. Mere og mere bliver
åbnet bl.a. terapiens tilbud. Fællesskaber og aktiviteter tilbydes i større og
større omfang til glæde for beboere og medarbejdere.
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Der er lavet en aktivitetskalender for resten af året. Skt. Hans arrangementet,
som er udendørs, bliver arrangeret, og sommerens grisefest den 25. august kl.
12 bliver også gennemført. Vi beder så om at vejrguderne er med disse
arrangementer.
Alle ser frem til såvel beboere på plejecentret og i boliger, samt pårørende at
være sammen ved disse arrangementer.
Den 25. juni om formiddagen er der udendørs teaterforestilling og den 13.
september kommer der cirkus på besøg.
Der er onsdagsm iddage, hvor køkkenet har lavet særlig temamenuer, som et
lidt anderledes måltid. Det er der taget godt imod af beboerne.
Der har været kommunalt tilsyn på plejecenteret, hvor der var opmærksomhed
på plejecentrets hjemmeside.
Stabiliteten i kaldesystemet i plejecentret blev drøftet. Plejecentret er obs. På
at systemet SKAL fungere. Der følges op på det.
Inge Marie og Heidi D. oplyste om nye medarbejdere på afdelingerne. På et
spørgsmål om personalesituationen (er det vanskeligt, at skaffe kvalificerede
medarbejdere, herunder sygeplejersker) var svaret, at indtil nu fik det fint, der
var søgning til Antvorskov af alle medarbejderkategorier.
Det fungere også med hensyn til at få afløsere. Vi går jo sommerferieperio den i
møde, og der er brug for afløsere.
Fra beboere siden er der ros til det gode klima, der er i plejecentret.
De ugentlige beboermøder, der er indført, er man meget glade for. Det giver
nemlig mulighed fr, at man får en god snak med andre beboere.
5. Eventuelt:
Spørgsmålet om bevilling og levering af hjælpemidler f.eks. kørestole blev bragt
op. Der er en helt urimelig ventetid, som man burde kunne gøre noget ved.
Når brugeren af kørestol skal med ud på tur f.eks., med hjælperne. Her kunne
det være meget nyttigt, om der kunne påmonteres en lille hjælpemotor (a la
elcyklerne), det ville være en fin løsning, og en rigtig fin inspiration der kan
arbejdes videre med.
Birgit J. vil tage det med videre frem som en ide.
Ønsket om at der blev etableret et fodgængerfelt fra fortovet ved krydset over
Slotsalleen til Teglværksvej-siden, Slotsalléen er efterhånden meget stærkt
trafikeret, så der er vanskeligt for fodgængere at passere vejen sikkert.
6. Næste møde:
Mødedato aftalt til den 20. september 2021 kl. 10.30
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