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Referat fra Bruger-pårørenderådsmøde 3. oktober 2022 

 

Deltagere: Per ældrerådsrepræsentant, Kaj beboer øst, Marianne pårørende, Bodil 

pårørende, Else beboer, Pernille, Heidi og Inge Marie. 

Afbud fra Lissi pårørende 

afdelingsledere Inge Marie Andersen og Heidi Sundman 

 

Dagsorden til Bruger-pårørendemøde d. 3/10,22 kl. 10 

 

1 Godkendelse af dagsorden, godkendt 

2 Godkendelse af referat, referatet godkendt. 

3 Velkommen til nye medlemmer: Else Kjæp, beboer på vest og Marianne 

pårørende til Bodil afd. Vest 

4 Orientering fra ældrerådet: Per fortæller at der arbejdes med 

høringssvar ifht budget ´23. Fornemmelsen er at der ikke er den store 

tiltro til at det virker.  

5 Siden sidst på plejecentret: Pernille orienterer om at besparelsen i 

´22 er værdighedsmidlerne primært, det drejer sig om1 mio.  Det er 

ikke klart hvad det bliver i 2023, men sandsynligvis 2 mio. Det har 

betydning i personalegruppen, besparelse f.eks. i terapien. Vi har 

sparet barselsvikar i terapien, ligeledes i rengøringskorps samt 

sygeplejegruppen. Vi har forsøgt at få det til at lykkes vha. naturlig 

afgang/rokering. Som det ser ud lige nu mangler vi uddannet personale 

i aftenvagt på plejehjemmet.  

Vi er i den heldige situation at vi har fået flere frivillige til at støtte 

op om f.eks. ledsagelse eller andre aktiviteter.  

Coronasituationen gør at vi skal tilbyde PCR test til personalet hver 2. 

uge, pårørende kan få udleveret en kviktest i forbindelse med besøg på 

plejehjemmet. Især ved symptomer.  

De beboere der ønskede det er blevet coronavaccineret 4. gang, 

influenzavaccination sker 13/10. 

- Der foregår lige nu renovering af terapi, hvor der bliver lagt nye 

gulve og der bliver opsat nyt køkken, derudover bliver alle lofter 

udskiftet. Økonomien er fra sidste års overskud.  
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- For at have fokus på elforbrug gøres der forskellig tiltag, hver 2. 

gadelampe på udearealet slukkes, orangeri med varmepumpe lukkes i 

vinterperioden. Det giver en mindre besparelse, men mange bække 

små… 

Beboerne har mærket en prisstigning, men det kan ikke udelukkes 

at der sker en yderligere stigning i det nye år. Beboernes betaling 

til servicepakke samt døgnkost forventes at stige i 2023. 

Siden sidst har der været afholdt Sct. Hans, grisefest og cirkus. 

Derudover flere huseftermiddage.  

Studiekreds arrangeret af præsten Kristina fortsætter til glæde 

for en gruppe beboere. 

Kommende arrangementer: 5/10 oktoberfest, 10/11 mortensaften, 

27/11 julefrokost for beboere og pårørende. Plejehjemmets 45 års 

fødselsdag bliver den 30. marts 2023. 

6 Aktiviteter: pårørende fortæller at hun er godt bekendt med de 

mange aktiviteter, men efterlyser aktiviteter med fokus på 

enkeltaktiviteter. F.eks. skrælle gulerødder eller kartofler. Lægge tøj 

sammen.  

7 Eventuelt 

8 Dato for næste møde: 18/1, 2023. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


