
Antvorskov Plejecenter 
Selvejende institution 

Antvorskov Allé 1, 4200 Slagelse 

Referat bruger- og pårørenderåd 
Dato: 17. januar 2022 

Tidspunkt: Kl. 11.00  

Afbud: Kirsten 

Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt.  

Pkt. 2 – Godkendelse af referat:  
Referat godkendt.  

Pkt. 3 – Siden sidst:  

Pernille Rolsted orienterede om status på corona og de opgaver situationen medfører. De 

skiftende restriktioner og anbefalinger bliver fulgt nøje, så er der særligt fokus på de behov for 
yderligere testning, der kan opstå. Der sker hele tiden opdatering af retningslinjerne. 
Det er meget tilfredsstillende og ganske flot, at ikke en eneste beboere har været smittet. 

Bruger-pårørenderådet glædes over oplysningerne om såvel indsatsen som resultaterne vedr. 
corona smitte mv. 
 

Vedr. installation af luftrensere forskellige steder i plejehjemmet, så viser der sig gode resultater. 
Der etableres derfor i den kommende tid yderligere et antal luftrensere på strategisk valgte 
steder, hvor de vil gøre størst nytte.  

 
Vedr. medarbejdere, så er der ansat vikar for ergoterapeut, der er på barsel , og Heidi er ny 
medarbejder i forkontoret. Sygeplejerske Kristine vender tilbage efter sin barsel.  
 

Ordningen med plejehjemslæger er begyndt. Anne Bang på vest, Heidi Mühlbrandt på øst. 
Kommer på skift hver 4. uge. Rigtig positivt samarbejde. 
 

Der er lavet en kortfilm om plejecentret, hvor der vises nogle af de fine aktiviteter og muligheder 
der er for beboerne. Kortfilmen er lagt på hjemmesiden vedr. plejecentret. 
Nærmere oplysning kan fås hos forstander Pernille og hos Inge Marie A.  

 
Den 8.3.2022 er der pårørendeaften, hvor filosofisk konsulent vedr. bl.a. demens Jørgen 
Rasmussen deltager. 

 
Der er indkøbt nye og bedre højtalere der bliver etableret i den kommende tid. 
Det er et tiltag, der får ros fra bruger-pårørenderådet, da de gamle højtalere, der er fra 

plejehjemmets ”fødsel”, efterhånden virkede for dårligt ved diverse arrangementer. 
 
En læse-studiegruppe er påbegyndt, det er præsterne ved Antvorskov kirke  der forestår det. Der 
er afholdt et møde og flere er under planlægning. 
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Pkt. 4 – Kommende arrangementer: 

Det forventes at fødselsdagsfesten (44 år) kan gennemføres i  april. 

Pkt. 5 – Dato for næste møde:  

Næste møde er den 14.6.2022 kl. 10. 
 

 

 


