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                                                                                           Slagelse d. 20. juni 22 

 

Referat af Bruger-Pårørenderådet 

 

Deltagere: Per Madsen, Kirsten Andersen, Bodil Antonsen, Kaj Nielsen, Kaj Larsen, 

Pernille Rolsted, Heidi Sundman, Inge Marie Andersen. Afbud fra Lissi Christensen 

 

1 Dagsorden godkendt 

2 Godkendelse af referat fra 17/,22 godkendt. 

3 Velkommen til ældrerådsrepræsentant Per Madsen som præsenterede 

sig  

              selv. Per er 77 år, gået på pension fra en tilværelse som revisor for 7 år      

              siden. Har siddet i ældrerådet i 8 år, hvor han sidder i arbejdsgruppen     

             ”budgetgruppe” 

4 Orientering fra ældrerådet:  

              Det nyvalgte ældreråd har udarbejdet en pjece som beskriver rådets 

arbejde samt hvem der er valgt ind.  

Det nye ældreråd kom hurtigt i gang da det blev meldt ud at der skulle ske store 

besparelser i kommunen. Der blev afgivet høringssvar, men først 31. maj blev der 

et møde med seniorudvalget.  På dette tidspunkt var det besluttet hvilke steder 

besparelsen skulle ske. Der er lavet en liste over hvilke besparelser der rammer på 

ældreområdet. 

Når budget `23 skal udarbejdes håber ældrerådet på større lydhørhed. 

Der lægges op til at kvalitetsstandarder og værdighedspolitik ændres udfra 

besparelserne. 

 

5 Siden sidst på plejecentret: 

              Besparelsen for plejecenter Antvorskov er i 2022 1 mio. For hjemme og 

sygepleje drejer det sig om 250 000 for resten af året. Besparelsen i 2023 er 

endnu ukendt, men forventes at være det dobbelte, dvs. 2 mio. Besparelser som 

kun kan ske ved at spare lønkroner. 



PLEJECENTRET ANTVORSKOV 
selvejende institution 

Antvorskov Allé 1, 4200 Slagelse 
www.slagelse.dk/Antvorskov 

   
Tlf. 58 57 42 10 Fax. 58 52 94 14 SE.Nr. 83 43 58 28 
 

Det betyder at aktivitetsniveauet i terapien sænkes, f.eks. ved at der er færre 

ture ud af huset. Der vil foregå aktiviteter i terapien som vanlig.  

Derudover vil der sjældent være ledsagelse til beboere der skal ud af huset til 

speciallæge osv. Der vil dog foregå en individuel vurdering. Dette vil betyde at de 

pårørende altid kontaktes om de kan hjælpe til. 

Vi søger derfor frivillige der har lyst/ mulighed for at hjælpe som ledsagere. 

Vi har desuden stor glæde af vores venneforening som fortsat holder fast i et 

højt aktivitetsniveau. Der afholdes bankospil, huseftermiddage samt alle årets 

traditionelle mærkedage bliver fejret som vanlig.  Der var over 200 deltagere til 

fødselsdagsfesten 7/4 ligesom er der tilmeldt 204 til Sct. hans aften i haven. 

Men ingen tvivl om at vi går nogle hårde år i møde, hvor det er vigtigt at vi ”står 

sammen” og støtter hinanden i at opgaverne bliver løst så vores beboere oplever 

en værdig og tryg hverdag. 

- Der har været kommunalt tilsyn, vi skal gennemgå vores hjemmeside så den 

beskriver alt det gode vi gør i hverdagen, samt tydeliggøre beboernes 

funktionsbeskrivelser.  

- Vi skal i Slagelse kommune have nyt omsorgssystem 1/11, det er KMD Nexus.  

- Pårørendecafe blev afholdt 8/3, dette fastholdes indtil videre halvårligt med 

et tema. 

- Overskud fra 2021 som var på ca 800 000 har vi fået lov at beholde, der er 

netop fra bestyrelsens side givet grønt lys til at penge bruges på renovering af 

terapien, omklædningsrum og afdelingernes fællesrum. 

 

Eventuelt:  Vi sagde farvel til Kaj Nielsen som udtræder, der skal vælges ny 

pårørenderepræsentant fra øst samt en beboer fra vest. 

 

6 Dato for næste møde:  

             3. oktober kl. 10. 

 
 

 

 

Venlig hilsen 

 

Pernille Rolsted 

 
 

 


