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Referat fra Bruger- og Pårørendemøde
Dato: 20. september 2021
Tidspunkt: kl. 10.30
Sted: Forrum til terapien
Afbud: Kirsten, Kaj og Heidi

Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.

Pkt. 2 - Godkendelse af referat:
Referat godkendt

Pkt. 3 – Siden sidst på plejecentret:

















Forstander Pernille Rolsted fortæller, at der er sket mange gode ting siden sidst. Cafeen er
genåbnet og terapien er genåbnet, som også beboerne i boligerne kan benytte. Situationen efter
Corona er godt på vej til at vende tilbage til at glæde for alle.
Vedr. Corona så tilbydes beboerne nu tredje stik. Det er helt aktuelt kommet anbefaling af, at
medarbejdere, der er vaccineret skal PCR testes 1 x ugentligt og medarbejdere der ikke er
vaccineret skal PCR testes hyppigere. Den anbefaling bliver nu fulgt på plejecentret, der arbejdes på
igen, at få mulighed for lokale testning. Desuden anbefaler sundhedsstyrelsen at alle besøgende til
beboere på plejehjem opfordres til at tage en test inden besøget. Under Corona blev der udsendt
information via nyhedsbreve, det forsætter iflg. Pernille Rolsted.
Plejecentret har afholdt demenskurser for medarbejderne. Kurset bestod af workshops og
praktiske opgaver ude i afdelingerne. Tilbagemeldingerne fra kurset arbejdes der videre med.
Kursets indhold og form var rigtig god.
Vaccination mod influenza tilbydes den 28.10.2021 på plejecentret. Fra den 1.10.2021 tilknyttes to
faste læger på Antvorskov, lægerne er Heidi Mühlbrant og Anne Bang, beboerne kan selv vælge,
det er et tilbud til beboerne.
Vedr. bygningerne: Der er opsat luftrensere i afd. Øst. Effekten vurderes, herefter tages stilling til
ev.t opsætning andre steder i bygningerne.
Pårørendecafe: Der blev afholdt cafemøde den 7.9.2021 med pårørendes mulighed for dialog med
ledelsen og hinanden. Pårørendevejleder Annette Juel deltog i starten af mødet.
Pårørendeforeningen står for et kunstarrangement på onsdag, hvor Jens Jørgensen guider 10
beboere i maling af 1 maleri.
Generationers dag bliver også gennemført i år.
Mortens aften gennemføres også, der kommer information om dette senere.
I december måned kommer tidligere forstander Erik Juhl og fortæller bl.a. om plejecentrets
historie.
Venneforeningens: Arrangementer kører igen i venneforeningens regi. Information i Allé nyt mv.
Vedr. personalesituationen: Sygeplejerskestillinger er der ansøgere til, og der kommer forsat
uopfordret ansøgninger.
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Mht. hjemmeplejen så etableres der et egentligt rengøringskorps, således det uddannede
personale løser opgaver i plejen og andre løser rengøringsopgaver og lign. Omlægningen vil
”frigøre” flere timer til plejen.

Pkt. 4 – Orientering fra Ældrerådet:
Birgit Jørgensen orienterede om det kommende ældrerådsvalg den 16.11.2021 og om det vigtige
ældrerådsarbejde. Birgit gav eksempler på høringssvar i forbindelse med politiske beslutninger. .
Birgit havde ældrerådets pjece med.
Birgit oplyste, at hun havde viderebragt et forslag og et ønske fra et medlem af brugerpårørenderådet. Det
var et ønske om, at der kunne findes en løsning med en mindre elmotor, moover eller lign. som kunne
sætte på en manuel kørestol, så den blev lettere at håndtere på hjælperen og den pårørende. Birgit følger
op på sagen.

Pkt. 5 – Eventuelt:
Edith Højberg, fra Vest ønsker at trække sig, det aftales at ny vælges inden næste møde.

Pkt. 6 – Dato for næste møde:
17. januar 2022 kl. 11

