
Skovvang Plejecenter, 
Grønningen 1, 4200 Slagelse 

 

 

Referat Bruger- og pårørenderåd 

Dato: 8/12 2022 

Tidspunkt: 16.00-17.30 

Deltagere: Louise Grundtvig Ibsen, Tonny Korndrup, Birgit Jannerup, Niels Jannerup, Hanne 

Hansen, Jesper Felskov og Lykke Bang Pedersen (referent) 

Fraværende: Robin Hansen, Linda Haupt 

 

Referat  

1. Præsentation ved Formand Jesper Felskov og kort introduktionsrunde af alle deltagere. 

 

2. Orientering ved Plejecenterleder Louise G. Ibsen:  

Louise kommer fra en lederstilling i Kalundborg Kommunes hjemmepleje. PCR-test af 

medarbejdere ophører tirsdag den 13/12, kviktest er stadig til rådighed for medarbejdere, 

borgere og besøgende. Der afventes ny melding for test på ældreområdet ved årsskiftet.  

Psykisk og fysisk APV medarbejderundersøgelse er netop udført, desværre med meget lav 

deltagelse (henholdsvis 30% og 16 %), så svarene kan ikke rigtigt bruges. Den lave 

svardeltagelse kan skyldes den generelle situation i kommunen med besparelser og 

afskedigelser og en del langtids-sygemeldinger.   

Louise vil arbejde med psykologisk tryghed, hvor alle medarbejdere med start i 2023 

kommer på walk & talk med Louise. Der startes desuden arbejdsrelaterede coaching- 

forløb op med ekstern konsulent fra Ubisoft i 2023. 

 Pt. er der 4 vakante stillinger. Alle stillinger er nu besat i Skovhus, i begge skærmede 

enheder er der ansat en kombination af pædagoger, SSAèr og SSHèr. I Søhus er der stadig 2 

vakante stillinger.  

Pr 1/1-23 stopper brugen af eksternt vikarbureau, der arbejdes hårdt på at få etableret 

vores egen interne vikarpulje. Der har været overraskende mange ansøgere til denne 

vikarpulje.  

Budgettet 2023 er ikke meldt ud endnu, forventes at indeholde besparelser. Vi forventer, 

at indeværende års merforbrug (d.d. omkring 8 millioner) bliver nulstillet ved årsskiftet.  

Louise har fundet ekstra penge i budgettet for centernære boliger og har fået 

tilbagebetaling for hele 2022.  

Alle 4 mødedatoer for BP-råd for 2023 meldes ud snarest.  
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Der orienteres om nyligt skift i Slagelse Kommune fra omsorgssystem Cura til Nexus, er 

gået efter planen og så godt som forventet.  

Ældrechefen Charlotte Kaaber er fratrådt og har sidste dag medio januar 2023.  

Arbejdstilsynet har været her og har givet et tilbud om samarbejde omkring arbejdsmiljø 

efter konstatering af følelsen af tids- og arbejdspres fra medarbejderne, og der holdes 

opfølgende møde med arbejdstilsynet d. 5. januar 2023.  

Arbejdet tilrettelægges, så alle vagtlag kan give overleveringer.  

Spørgsmål om BDO-rapport, Tonny orienterer om denne, der er en analyse af 

besparelserne på ældreområdet, vi er næsten i mål i indeværende år, der forventes store 

besparelser igen i 2023.  

Jesper Felskov foreslår besøg af byrådspolitikere, til belysning af konsekvenserne af 

besparelserne.  

Louise fortæller, at Skovvang har lavet ekstra tiltag til besparelser allerede i 2022,  så det 

forventes, at de kommende besparelser i 2023 ikke bliver så voldsomme som ellers 

antaget. Der er opsagt medarbejdere i aktivitets-og køkkenstillinger, resterende 

besparelser har været på vakante stillinger og omstrukturering af aftenvagten.  

Det diskuteres, hvor langt besparelserne kan gå og konsekvensen heraf. Tonny: 

Kvalitetsstandarden for 2023 afspejler tydeligt de store besparelser. Opfordring fra Louise 

til, at man som pårørende ved besøg også hjælper til. Man kan som pårørende altid 

henvende sig til Pernille Ivalo Frandsen fra Seniorudvalget: perif@slagelse.dk, hvis man har 

spørgsmål eller henvendelser. Jesper foreslår invitation til dialogmøde alle plejecentres BP-

råd og byrådspolitikere/seniorudvalget imellem. 

 

3. Invitation fra Bruger-pårørenderåd til nye medlemmer: Jesper foreslår dette, og det 

vedtages. På sigt ønskes der etableret en venneforening. Jesper vil udarbejde et udkast til 

invitation, der sendes til godkendelse hos resterende pårørende i BP-rådet.  

 

4. Oversigt dag for dag så vi kan vide hvem der har ansvaret for plejen?: Birgit ønsker at 

kunne se, hvem der er på arbejde og evt. billede af medarbejderne, flere samtykker. Louise 

synes godt om ideen med billeder af medarbejderne, og vil arbejde videre med dette, når 

alle stillinger er besat.  

Pga. GPDR loven, kan det ikke lade sig gøre, at hænge tavler med borger navne og 

aktiviteter op i fællesrum længere. Der efterspørges Id-kort, men det bruges slet ikke i 

plejen i Slagelse Kommune.  

 

5. oversigtstavle med alle uge aftaler for de enkelte beboere - ikke til brug for pårørende 

men til personalet (ved at en sådan tidligere har været i brug):  

se punkt 5 

6. kontaktperson skal også være den der står for den primære pleje af beboer: Louise 

oplyser, at det i langt overvejende grad vil blive sådan fremover, vi er allerede i gang med 

mailto:perif@slagelse.dk
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det. I perioder kan det dog være andre medarbejdere der varetager den primære pleje. 

 

7. EVT: Forespørgsel om aktiviteter på Skovvang: Lykke fortæller kort om aktiviteter og viser 

aktivitetens ugeplaner, der hænger synligt i alle afdelinger. De pårørende opfordres til at 

udføre borgernære aktiviteter i egen afdeling i samråd med personalet. 

Forslag om arbejdsdag, f.eks. i haven, der arbejdes videre med dette til næste år. 

 

 

 

 

Louise Grundtvig Ibsen 


