
Referat fra Bruger- og pårørenderådsmøde på Q4 
 

Dato: 31. maj 2021 

Tid: kl. 15 - 16 

Sted: Cafeen 

Tilstede:  

Beboere: Bjarne Schøsler, Vivi Winter, Salli Nielsen, Sonni, Inge Kristoffersen, Knud Christensen og Pia 

Christensen  

Pårørende: Bente Schaadt (Helge), Claus og Jill (Sonni), Kirsten Dinesen (Ester) 

Ledelse: Virksomhedsleder Søren Schytt, Daglig leder Mie Udengaard, Medarbejderrepræsentant Lone 

Christensen. 

Ældreråds repræsentant: Alf Søhus  

Virksomhedsleder Søren orienterer  
-  

Præsentation af leder/medarbejderrepræsentanter 

-  

Daglig leder Mie orienterer 
-  

Covid 
- Samtaler med centersygeplejerske, 1 personale og daglig leder ved indflytning, 3. måneder og efter 

1 år fungerer rigtig godt – af de årlige samtaler skal vi i gang med NY og Gammel hen over sommer 
og efterår. 

- Ændring af vagtrullet i DV, så der er større fremmøde i hverdagene til at kunne klare de mange 
fastopgaver der skal varetages og i weekenden vil der være lidt færre faste personale, men forsat 
interne afløsere.   

- Aktivitetsmedarbejder Sussi laver fast varm mad tirsdag til middag og en dag i løbet af ugen bliver 
der bagt kage.  

- Q4 har bussen om mandagen, hvor der er mulighed for at tage på busture ud af huset.  
- Brugertilfredshedsundersøgelse afholdt i januar 2021 – Aktivitetsmedarbejder + daglig leder vil 

have samtaler med ca. 4 forskellige beboere hvert kvartal, hvor vi spørger ind til trivsel via skema.   
- KOL – undervisning af hele personalegruppen – særligt fokus er håndtering af angste KOL patienter 

og særlige udfordringer hos lungepatienter. 
- Motion efter sommerferien: Der er politisk afsat midler til at øge sundheden i Slagelse Kommunen.  

Vi er i gang med at indgå et samarbejde med FYS- huset om at de kommer her og vil lave øvelser 

med beboere og personale samtidig.  
- Fristvognen er en prøvehandling i samarbejde med Skovvang, hvor vi vil have særligt fokus på de 

småtspisende og hvordan vi kan forebygge uhensigtsmæssig vægttab hos denne beboergruppe – 
det er ikke helt tilrettelagt hvordan det vil komme til at foregå, men forventes opstartet på denne 
side af sommeren.  

- Badebroen - forsat i gang med at undersøge muligheder for sponsorer og prisforslag.  

Orientering om hvad deltager i et bruger pårørenderåd kan forvente at få indflydelse på 
Se bruger pårørenderådspjece 



Valg fra beboerne 
- Bjarne Schøsler 

- Salli Nielsen 

- Vivi Winther 

Valg fra Pårørende  
- Claus Jørgensen 

- Birgitte Tribler 

- Lena Yrfelt 

Næste møde 
Ved næste møde skal der vælges en formand. Indtil da er medlemmerne konstitueret.  

De næste møder vil være d. 30.8.21, 29.11.21, 28.2.21, 30.5.21 (Årsmødet) 

Orientering fra Ældrerådet 

Ældrerådsvalg - indlevere kandidatur inden 1.9.21 

9 medlemmer pt – der skal helst være 15.  

De håber der kan komme 15 medlemmer til næste valgperiode.  

Alf ydrer bekymring over at der kun er planlagt 4 møder årligt.  

- Vi følger vejledningen fra pjecen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


