
Pårørendemøde den 31. maj 2022 kl. 17.00 – 19.00 
i Glashuset, Nygade 47 

Til stede: Jørgen (Karin), Ib (Elsemarie), Tina (Holger), Poul + frue (Anette), Hans 

(Annelise), Birthe + Mette (Verner), Mette pårørenderådsmedlem (Holger), Jessie 

pårørenderådsformand (Peter), Knud pårørenderådsmedlem (Edith), Gitte 

medarbejder repræsentant, Søren klyngeleder, Dorte daglig leder. 

Afbud: Tonny Korndrup 

Referent: Dorte 

 
 

Dagsorden 

1. Velkomst v. Jessie 

Præsentationsrunde 

 
2. Økonomi og besparelser v. Søren 

Der skal spares 115 mill i Slagelse kommune, dette betyder, at der 

skal spares 4 mill på Quistgården i 2022. Der skal spares på 

personalesiden i dagvagten. Der bliver reduceret med 2 personaler. 

Dette betyder, at der bliver opgaver, der ikke kan udføres. 

Politikkerne er blevet gjort bekendt med, at der bliver opgaver, som 

vi ikke kan udføre og procedurer vi bliver nødt til at ændre. Der er 

flere områder, der bliver ændret: Aktivitetshuset lukker, 

demenskonsulenterne reduceres til 1, hvilket får nogle  

konsekvenser, som politikkerne også er blevet gjort opmærksom 

på. Senest i morgen, skal medarbejderne give tilbagemelding på, 

om de ønsker ændrede ansættelsesforhold. Herefter bliver 

medarbejderne indkaldt til samtale mhp afsked. Der vil som 

minimum være 7-8 personaler på arbejde i dagtimerne på 

hverdage. 

Dette kræver, at pårørende skal betydelig mere på banen, vi skal 

ligeledes arbejde på, at få flere frivillige i spil. 

Personalet skal blive bedre til, at definere, hvad de pårørende kan 

bidrage med. Pårørende er bekymret for, at besparelsen kommer til 

at påvirke arbejdsmiljøet. Ledelsen skal på banen og beskrive 

medarbejdernes funktioner/opgaver. Pårørende kan bidrage 

eksempelvis som aktivitetshjælper. En pårørende er bekymret for at 

gøre noget forkert i aktivitetsrollen og vil hellere gøre rent i sin fars 

lejlighed. Personalet og ledelsen skal blive bedre til, at beskrive 

hvad de pårørende kan hjælpe personalet med. 

 
3. Personalesituationen, Orientering fra Dorte Hammerich 



Quistgården har et lavt sygefravær. Maj 2022 var fraværet på 

5,56%, sammenligner man perioden maj 2021-april 2022 med 

tilsvarende periode 2020-2021 så er der sket et fald på 8,45 %. 

Registrering af hændelser vedr. vold og trusler fra 

borgere/pårørende er ligeledes faldet. I perioden januar til juni 

2022 er der registreret 7 tilfælde, mod 33 i samme periode sidste 

år. 

En medarbejder er ikke arbejdsrelateret langtidssyg, der ud over 

ingen syge. 

 
Der har meget længe været utætheder i taget, som har 

afstedkommet, at det har dryppet med vand fra loftet på en af 

beboernes badeværelse samt fra loftet på gangen mellem rødt og 

grønt hus. Dorte har filmet dette og sendt det til boligselskabet. 

Taget er blevet tilset tagrende og nedløb er blevet renset af 

slamsuger. Taget er efterfølgende blevet spulet med store mængder 

vand, bygningsansvarlig kunne herefter konstatere, at der nu ikke 

kom vand ind i bygningen. 

 
4. Orientering om mødet med borgmesteren 

Pårørenderådet har holdt møde med borgmesteren, ift. renovering 

af eksisterende køkken. Der kan ikke søges fonde og der kan ikke 

lånes penge i valgfrit finansieringsselskab. Der skal arbejdes på at 

indhente flere tilbud på renoveringen. Der har ikke i tilstrækkelig 

grad været henlagt penge til vedligehold. 

 
5. Eventuelt 

Pårørende vil gerne have kendskab til en eventuel rapport fra 

brandmyndighederne. Det er boligselskabet der har krav på 

rapporten ikke plejehjemmets driftsansvarlige. 

Der er et ønske om, at hækken ud til Møllebjergvej bliver klippet 

ned, så man kan se ud. Der er film på indersiden af vinduerne, så 

man kan ikke se ind i lejlighederne. Hvis hækkens højde skal 

reduceres, kræver det, at alle pårørende/værger til beboere i 

lejlighederne ud mod Møllerbjergvej ønsker dette. 

Pårørende giver på mødet udtryk for at være meget glade for 

personalets indsats og beder leder viderebringe denne ros til alle. 

Pårørende oplever også at stemningen blandt personalet er rigtig 

god●  


