
Plejecentrene Møllebakken, Skovvang og Hjemmet ved Noret 

Dagsorden til konstituerende Brugerpårørenderådsmøde (BP-råd) 
Torsdag den 15. september 2022 kl. 16.00-17.30 på Hjemmet ved Noret i festsalen 
Deltagelse ved: Ingelise Holm, Rosa Demuth, Alice og Kaj Tange, Naja Frihed, Jane Kaae, Ingelise Holm, Anne Lawaetz, 
Conni Kristiansen, Johnny Gregersen. Fraværende: Solvej Andersen 
 

Punkter Beslutningsreferat 

Pkt. 1.   
Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden godkendes med den ændring, at punkt 7 med gennemgang af vedtægterne tages som det 

første punkt før konstitueringen af rådet 

Pkt.2 
Konstituering af BP-
r åd 
Valg af formand for 
BP-råd 

Ingelise Holm indstilles og vælges som formand til Bruger og familierådet  

 

Ingelise accepterer valget 

Pkt. 3.  
O rientering fra 
ledelsen 
Herunder status på 
budget 2022 samt 
budget 2023-2026 

Virksomhedsleder Jane Kaae orienterer om økonomi og budget, særligt med fokus på de besparelser der 

er gældende for klyngens budget.  

 

Den samlede besparelse for klyngen der blev vedtaget i forbindelse med genåbningen af budget var 1, 
886.491kr. årligt. Derudover er der vedtaget besparelse på yderligere 700.500 kr. ift. merforbrug, så 

besparelsen for 2022 er 2.586.991 kr. Jane orienterer om, at det ikke er muligt at nå denne besparelse 

og det forventes at klyngen går ud af 2022 med et stort merforbrug. Besparelserne har bl.a. ikke kunne 
opnås på grund af lange opsigelsesvarsler, forhøjet vikarforbrug. Det er primært udfordringer på 

Plejecenter Skovvang der har forårsaget merforbruget, da der på grund af personalemangel har været 

store udgifter til eksterne vikarer. 

 
Nu er det politiske arbejde omkring 2023-2026 i gang og der er indgået et budgetforlig hvor der er 

forslag om endnu en besparelse på plejecentrene. Hvilket vil betyde at klyngen skal reducere med 

yderligere 1.021.401 kr. Hvis denne besparelse besluttes den 10. oktober på Byrådsmødet, vil det betyde 

at klyngen skal finde besparelser på 4.259.813 millioner årligt. 
 

Det vil være uundgåeligt at der sker en forringelse af det hidtidige serviceniveau, som det har været 

muligt at levere hidtil.   

Det vil til enhver tid være den personlige pleje og behandling som prioriteres frem for praktisk bistand. 
Og det vil være ud fra borgernes individuelle behov.  

 

Naja orienterer om, at hverdagen efter besparelserne ifm. genåbning af budget 2022 er ved at falde til 
ro. Vi er ved at finde os selv i vores omstrukturering af opgaverne.  

 

Den 1/12-22 overgås der til et nyt omsorgssystem NEXUS og arbejdet med konverteringen fra det gamle 

system CURA er gået i gang. Uddannelsen af superbrugere er begyndt at få undervisning i systemet. 
Både Naja og sygeplejerske Natasja kender NEXUS og har arbejdet med det før. Alle medarbejdere skal 

have undervisning i systemet og der er ved at blive udarbejdet en undervisningsplan. 

 

I oktober måned starter vi op med et projekt ”I Sikre Hænder” med fokus på medicinpakken. Opgørelser 
fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser viser at størstedelen af hændelserne omfatter 

medicin. Derfor er det centrale i projektet er at sikre processen omkring håndtering af medicin så fejl 

forhindres. 

Medicinpakken er inddelt i tre områder, som tilsammen dækker vigt ige dele af medicinhåndteringen. De 
tre områder er: medicinafstemning, medicindispensering og medicinadministration.  

 

Nyt servicekald: Undervisning af det nye servicekald er startet og vi håber at gå i drift med det i start 
oktober.  

 

I midt oktober modtager vi sygplejestuderende. Det vil være studerende i første semester- det vil sige de 

skal have borgerpleje- det glæder vi os meget til 
 

I starten af 2023 starter vi op med projekt Drømmekommune. Det er Ældresagen der står bag projektet 

og i Slagelse kommune er vi blevet tildelt 4 undervisningsforløb. I vores klynge får vi de 2 forløb medens 

Hjemmeplejen for de 2 andre. Ældresagen har lanceret et sæt samtalekort som har fået tilnavnet 
”drømmesamtaler”. Kortene er med til at facilitere gode dialoger og kan være med til at højne 

livskvalitet. Medarbejderne vil i undervisningen få øget kompetencerne til at indgå i de lidt svære 

samtaler om livets sidste tid, men også mere opløftende emner omkring dagdrømme og de erfaringer et 

menneske har draget gennem livet. 



Plejecentrene Møllebakken, Skovvang og Hjemmet ved Noret 

Pkt. 4.Orientering 
og spørgsmål fra 
borgere 
Der er ikke 
tilkendegivet 
deltagelse af 
borgere fra Noret. 
Punktet bortfalder 
medmindre der er 
borgere der har 
indgivet spørgsmål 

Der er ikke indgivet spørgsmål eller orienteringer fra borgerne 

Pkt. 5.  
O rientering og 
spørgsmål fra 
pårørende? 

Ingelise spørger om det er udmeldt at der fremadrettet kun bliver tilbudt bad 1xugentlig. Ledelsen 
fortæller at der arbejdes med at beskrive serviceniveau/kvalitetsstandard for plejecentre, men at der 

ikke er udmeldt nogle ændringer lokalt på plejecentret på nuværende tidspunkt.  

Pkt. 6.   
O rientering og 
spørgsmål fra 
Ældrerådets 
formand og 
observatør Johnny 
Gr egersen 

Johnny fortæller om Ældrerådets arbejde og uddeler en ny folder hvor alle ældrerådets medlemmer 

fremgår. 

Ældrerådet har haft et stort arbejde med at indgive høringssvar i forbindelse med genåbningen af budget 
2022. Ældrerådets medlemmer har nu inddelt sig i arbejdsgrupper som skriver høringssvar til de 

forskellige politiske udvalg. 

Johnny fortæller også at de i Ældrerådet var med udenfor Rådhuset da Byrådet traf beslutningerne om 

besparelser og viser de ”gule” sedler de havde lavet med signaturen: Ældrerådet i Slagelse Kommune 
siger: DET ER IKKE I ORDEN…  

Pkt. 7.  
Drøftelse om BP 
rådets opgaver og 
muligheder. 
Vedtægterne 
gennemgås 
Beslutning om 
kontaktoplysning 
på folder 

I vedtægterne fremgår det, at der i rådet kun kan være én repræsentant fra samme familie/bolig. Hvor 
det enten kan være borgeren eller en pårørende som er defineret som familie eller bekendt.  

Da der er flere familiemedlemmer i samme familie, der gerne vil deltage i Bruger- og Familierådet, 

besluttes det at lave den tilføjelse til vedtægterne: At hvis der er flere deltagere med tilhørsforhold til 

samme bolig, så må alle deltage ved møderne, men der vil kun være én der har stemmeret i spørgsmål 
der kræver afstemning. 

Det blev bemærket, at rådets navn er Bruger- og pårørenderåd og da Hjemmet ved Noret er et Eden 

hjem som bruger termen ”familie” i stedet for pårørende og derfor ønskes navnet ændres til Bruger - og 

familieråd på Hjemmet ved Noret.  
Der er enighed om, at brochure med medlemmernes kontaktoplysninger må lægges på hjemmesiden og 

deles ud. 

Pkt. 8.  
Planlægning af 
stormøde for alle 
brugere/pårørende, 
evt. med relevant 
oplæg 

Det drøftes om der skal være et stormøde med juletema, men det er svært at finde konsensus om dato. 

Der er stemning for at stormødet bliver som et nytårskurmøde i stedet  og der afholdes et Bruger- og 

familierådsmøde i november/december. 

Der drøftes om møderne vil have større fremmøde hvis de lægges om lørdagen. Ledelsen vil gerne 
fastholde at møderne afholdes i forlængelse af deres arbejdsdage på hverdage. Der bliver talt om, at det 

før har være prøvet at holde det om lørdagen, men der ikke var stor tilslutning.  

Det kan drøftes om stormøderne ligger lidt senere på dagen og af lidt længere varighed, f.eks. med 

oplæg med forskellige emner.  

Pkt. 8.  
Evt. 

Medarbejderrepræsentanterne Connie og Anne fortæller, at der er blevet lavet en lang ønskeliste til 

festlige aktiviteter som de har givet til venneforeningen.  
Rosa Demuth som udover at være på pårørende og medlem af Bruger- og familierådet også er formand 

for venneforeningen ved Hjemmet ved Noret, fortæller at de har indsendt ansøgning til §18 midler hvor 

de prøver at få midler til alle aktiviteterne på ønskelisten.  

Pkt. 9. 
Næste møde 

Næste møde er 21/11 kl. 15.00-17.00 

 
 


