
1 
 

Pårørendemøde den 16. november 2022 kl. 17.00 19.00 i Glashuset, 

Nygade 47, Korsør 

Til stede: Jessie, Lene + Birthe, Ib, Marianne, Tina, Hans, Poul, Knud, Mette, 

Tonny. 

Referent: Dorte Hammerich 

 

1. Velkomst 

Ved Jessie. Samt Præsentationsrunde. 

 

Søren Schytt har bedt Dorte om at hilse bruger- og 

pårørenderådet samt øvrige pårørende. Søren har været meget 

glad for samarbejdet og fremhæver, at rådet har været det 

bedst fungerende, mest aktive og dedikerede i Korsørklyngen. 

 

2. Økonomi, v. Dorte 

Ifølge nøgletallene dagsdato så vil det forventede resultat for 

budgettet 2022 blive på – kr. 681.395 se vedhæftede nøgletal 

og budget. Underskuddet skyldes primært en overnormering i 

nattevagtslaget samt et merforbrug på vikarkontoen. 

 

3. Personalesituationen, v. Dorte 

Sygefraværet for samtlige plejecentre i Slagelse Kommune er 

for perioden nov. 2021-okt. 2022 på 9,6% hvilket er en 

stigning på 0,45% ift. samme måneder i 2020-2021. 

Korsørklyngens sygefravær 2021-2022 er på 8,10% hvilket er 

en nedgang på 1,92 % og Quistgårdens Sygefravær i perioden 

2021-2022 er på 9,69% hvilket er en øgning på 0,32%. 

Øgningen skyldes primært at der i perioden har være flere 

langtidssyge. 

Vi har pt. 2 medarbejdere som vi må formode vil være 

sygemeldt i længere tid. 

3 aftenvagter har opsagt deres stillinger, alle har givet udtryk 

for, at de har brug for nye udfordringer, de har alle fået job 

samme sted og forlader os med udgangen af november. 

En af de vakante aftenvagtstillinger er blevet besat fra og med 

den 14. november og der afholdes ansættelsessamtaler den 17. 

november.  

Vi har heldigvis et godt arbejdsmiljø og Quistgården har som 

arbejdsplads et godt ry. 
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4. Besparelser, v. Dorte 

De udmeldte besparelser har betydet, at klyngelederniveauet er 

blev sparet væk. Christina Aaberg, som er klyngeleder på 

Blomstergården, skal fremadrettet fungere som 

Virksomhedsleder for samtlige plejehjem i Slagelse Kommune.  

 

Dorte har sagt ja tak til også at være centerleder for 

plejecenter Solbakken samt tilhørende ældreboliger. 

 

Besparelserne betyder også, at der ændres i normeringerne. Fra 

den 01.01.2023 vil der være 1 fast nattevagt på Quistgården 

samt en springer for både Q4 og Lützensvej. Springeren kan 

modtage alarmer, hvis der opstår situationer som kræver mere 

end en medarbejder, det er heldigvis yders sjældent at dette 

opstår. Primo 2023 vil der blive opsat censorer på alle 

beboernes døre, som sender signal til nattevagtens mobil, hvis 

en beboer går ud af sin lejlighed. Nednormeringen i nattevagten 

betyder, at der er opgaver som de ikke længere skal udføre, 

hvilket nattevagterne skal have indflydelse på. 

 

Normeringen i aftenvagten har siden 1. september 2022 været 

på 4, 1 fast i hvert hus og en springer. Vi vil forsøge at ansætte 

en ASS i aftenvagt udelukkende i hverdagsvagter, så denne 

lejlighedsvis kan være 5. manden på de respektive hold 

og/eller 4. manden ved sygdom og ferie. 

 

Fremmødet i dagvagten vil i udgangspunkt være 7 

medarbejdere, men der bliver kun kaldt afløser /vikarer ind 

hvis der er under 6 i fremmøde. 

 

5. Orientering fra Dorte Hammerich 

Der har været udført brandtilsyn v. Brandinspektør, han havde 

intet at bemærke, vi afventer en rapport. 

 

Ældretilsynet v. Styrelsen for patientsikkerhed har ligeledes 

været på besøg og vi har modtaget et høringsudkast til en 

tilsynsrapport. På baggrund af 6 temaer, er der udarbejdet 13 

målepunkter, som repræsenterer vigtige risikotemaer i forhold 

til at vurdere den fornødne kvalitet. Tilsynet fandt Mindre 

problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Baggrunden 

for vurderingen er, at der ved tilsynet blev fundet uopfyldte 

målepunkter under temaerne Selvbestemmelse og livskvalitet, 

Borgernes trivsel og relationer, Målgrupper og relationer samt 

Procedurer og dokumentation. De temmelig få bemærkninger 
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handlede primært om ikke tilstrækkelig dokumentation samt 

manglende opdatering af oplysninger, men det blev dog 

fremhævet, at personalet og ledelsen kunne redegøre for 

punkterne.   

 

Dorte vil i sit høringssvar fastholde, at det ikke er muligt at 

drøfte eventuelle ønsker til livets afslutning med størsteparten 

af Quistgårdens beboere. Ligesom at en samtale med pårørende 

om dette emne skal foregå på et tidspunkt hvor dette falder 

naturligt og skal udføres på etisk og værdig måde. Ønskerne 

skal selvfølgelig dokumenteres og være tilgængelige. 

 

Når den endelige rapport foreligger, vil den blive sendt ud til 

pårørende samt lagt på hjemmesiden. 

 

6. Frivillighed i Korsørklyngen 

Emnet gav anledning en længere drøftelse. Vigtigt at 

frivillighed ikke erstatter personale som er sparet væk/udføre 

plejeopgaver. Vigtigt at der er rammer for frivillighed også i 

forhold til ansvar/forsikringsforhold. Dorte undersøger om der 

fortsat er frivillighedskonsulent i kommunen, samt rejser nogle 

af de punkter og spørgsmål som blev drøftet på 

pårørendemødet. 

  

7. Eventuelt 

Jessie har sat en del bøger om demens på kontoret, de kan 

lånes. 

 

Nemid giver udfordringer, men det kan lade sig gøre at blive 

fritaget for e-boks, så brevene bliver sendt til pårørende fysisk. 

 

Via ældresagen er der blevet sendt høringssvar til kommunen 

om utilfredshed med de foreslåede besparelser. 

 

Pårørendevejleder anbefales hun gør det godt. 

 

Der burde have været afholdt valg til pårørenderådet ifm dette 

møde, men det er er blevet overskygget af de givne 

omstændigheder. Jessie foreslår, at valget afholdes i 

begyndelsen af 2023. 

 

Kommunen skal spare 233 mill.kr. men ansætter 3 direktører 

som skal have en samlet løn på 4,5 mill.kr. 
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Frivillighed drøftes igen, en pårørende kunne godt tænke sig at 

cykle ture med beboerne. Dorte oplyser, at man skal have en 

instruktion af en instruktør der arbejder på Lützensvej, inden 

man må bruge cyklerne. 

 

Tonny kritiserer den voldsomme besparelse af 

demenskonsulenterne, borgmesteren har dog indrømmet, at 

der nok har været foretaget en for voldsom besparelse på dette 

område. 

 

Flextrafik er begyndt at sætte brugerne af ved kantstenen. 

 

I Københavns kommune har man gjort meget ud af at modtage 

de frivillige. Vi bliver nødt til at gøre brug af frivillige, men de 

må ikke erstatte uddannede. Juraen skal være på plads, 

opgaverne skal være definerede, rammerne skal være i orden. 

 

En pårørende, som selv er præst, fremhæver at det på andre 

plejecentre er muligt at få en præst til at komme på besøg 

oftere end vi oplever det på Quistgården, (der afholdes 

gudstjeneste hver anden måned) og at beboerne er meget glade 

for disse besøg. Der skulle ligeledes være en Demens præst i 

Slagelse kommune det anbefales, at den nye provst i Slagelse 

kontaktes, Dorte går videre med dette. 

 

 

 


