
   

 

 

 

 

 

 

Bruger- og pårørenderåd opstarts-”kaffemøde” d. 6. december 2022 

Deltagere: Repræsentant fra ældrerådet Solveig, pårørende Pia, pårørende Susanne, pårørende Tove, dgl 

leder Susanne, dgl leder Maria. 

Referent: dgl leder Susanne. 

Formålet med disse møder:  

Gode ideer kan bringes i spil – Solveig kan råde og vejlede heri. 

Solveig kan blive informeret om evt. problemer og måske løsning heraf. Dvs at ældrerådet kan forsøge at 

tale en evt. sag til byrådet. 

Planen er udarbejdelse af dagsorden til hvert møde – dette møde dog uden dagsorden, men mhp at 

Solveig fortæller alle deltagere nærmere om hvordan rammen er sat til at være. 

Nyligt at der har været foretaget kommunalt tilsyn. Rapporter skal kunne tilgås via hjemmesiden. 

Uanmeldte tilsyn skal også kunne forefindes på hjemmesiden. Der tales om at borgere skal give tilsagn til 

om tilsyn må forgå i den enkeltes bolig – ved borgere som ikke er habile til at svare eller hvor der er værge 

tilknyttet, skal pårørende/værge give accept. Tove forslår at der indhentes accept på forhånd til sådanne 

tilsyn. Disse kan dokumenteres i Nexus. 

Frivillige: Tove nævner at det er positivt at have læst på facebook, at en ansat har lavet opslag vedrørende 

frivillige, som gerne må rette henvendelse til Maria og Susanne. Dette har været ganske positivt – vi har ny 

på baggrund af opslaget, fået fire frivillige tilknyttet. Foruden frivillige kan være sammen med borgere i 

afsnittene, kan cafeen også stilles til rådighed. Der kunne evt også arrangeres besøg af børnehaver og 

besøgshunde. Det kan være relevant gøre opmærksom på ovenstående ved at oprette opslag på vores 

hjemmeside. 

Pårørende Pia giver udtryk for, at det kan være relevant at der ved aktiviteter med borgere eller andet 

ekstraordinært kan findes på en ide hvor pårørende kan orientere sig om den enkelte borger som man 

hver især besøger. Tove forslår at den enkelte borger har en kalender, hvor personalet kan skrive evt. 

aktivitet ned man har foretaget sig med borger. Borger/pårørende står enkeltvis for indkøb heraf, i fald 

man ønsker en. 

Større aktiviteter som er for alle, skrives ud af vores til sekretær Tina via mail – dette til pårørende og 

borgere som er tilmeldt maillisten. Hertil at pårørende ønsker fotos af aktiviteter når Tina sender noget 

ud. 

Gerne at der på opslagstavlerne i de enkelte afsnit løbende skrives kommende aktiviteter på. 

Enighed om at alle borgere har en kommunikationskalender som er beregnet til brug for pårørende, 

borgere, personale. Denne hvor pårørende kan skrive beskeder til personalet og yderligere at personalet 

kan skrive om deltagelse af en evt. aktivitet.  



           

            

           

   

               

           

 

Dgl leder Susanne pointere at det er vigtigt at pårørende ikke forventer at personalet dobbeltdokumenterer 

om alt vedrørende borgere. De sundhedsfaglige opgaver fortsat at disse er tilknyttet Nexus – her at 

personalet kun dokumenterer ved sundhedsfaglige opgaver der skal håndteres. Der må ikke lægges 

yderligere opgaver til plejepersonalet. 

Vi afventer ny dato for næste afholdelse af møde. Dette grundet ændringer for organisationen med bla. ny 

virksomhedsleder, hvor der i ledergruppen er ønske om, at ensrette bla. bruger-pårørenderåd på 

plejecentrene. 


