
Bruger- og pårørenderåd d. 23. marts 2023 

Deltagende er: Centerleder Susanne, Tove pårørende, Pia pårørende, Solveig rep. ældrerådet. 

Referent: Susanne. 

Rengøring 

Der spørges til hvad rengøring af bolig indeholder? Susanne forklarer at dette er rengøring af gulv, at tørre 

støv af, men at der ikke flyttes rundt på ting. Dette gældende små genstande samt møbler. Derudover rens 

og vask af toilet, pudsning af spejl, samt rens af håndvask. Der spørges derudover, om der vandes blomster 

regelmæssigt af personalet? Dette er ikke en prioritet personalet er forventet at gøre fast – her at andre 

områder oftest må prioriteres. Det ville dog være en stor hjælp om pårørende kunne hjælpe sine kære med 

dette. 

Man efterspørger mere opmærksomhed på rengøringen i boligerne. Man oplever den mangelfuld i 

perioder. Eksempelvis at der ses en del snavs under sengen.  Der bliver gjort rent hver 14. dag, og her vil 

der i løbet af denne periode kunne forventes at se støv og nullermænd. Dog at der dagligt forventes at 

personalet tørrer op i fald der er spildt noget, samt tørrer bord og lign. af, hvor der måtte være behov. 

Der opleves derudover at toiletterne generelt i løbet af de 14. dage er meget beskidte. Dette er noget 

Susanne vil gå videre med til personalet. Det er forventeligt, at hvis der ses snavs på toilettet, at personalet 

da vasker dette væk.  

 

Personlig pleje: 

Der spørges til borgere, som skal have hjælpe til personlig hygiejne, og hvor dette kan være vanskeligt at få 

borger til at samarbejde om. Susanne forklarer at personalet, på en pædagogisk måde, forsøger at få 

borger til at acceptere hjælpen. Derudover at arbejde med forskellige tiltag som at overveje ordvalg, gøre 

håndklæder klar, tale med borger/danne relation inden udførelse osv. Derudover ved borgere der ikke 

ønsker bad, at personalet kan bruge hjælpemidler som fx et skjold til håret således, at der alligevel kan 

udføres hårvask. Samtidig skal vi være opmærksomme på ikke at benytte magt, hvis borgeren ikke ønsker 

hjælp. I stedet må vi forsøge igen med pædagogiske tiltag. Derudover at demenskonsulent kan inddrages, i 

fald der vurderes behov herfor.  

 

Information til pårørende: 

Der efterspørges mere information til pårørende, når der er ændring hos borger, da dette skaber forståelse 

hos de pårørende samt, at man netop da oplever godt samarbejde. Susanne oplyser at dette ses som en del 

af det daglige samarbejde mellem borger, pårørende og plejecenteret og vil gerne have opmærksomhed 

på, at dette efterleves. Der opfordres til, at man som pårørende overfor personalet, tilkendegiver at det 

opleves positivt, når information om ændringer – herved vi alle er med til at skabe et godt samarbejde 

igennem dialogen. Ved indflytningssamtaler opfordres der til dialog om det ønskede informationsniveau, da 

pårørende har et forskelligt behov. 

 

 



Aktiviteter: 

Man efterlyser mere opmærksomhed på, at borgere tilbydes de aktiviteter der er bla. koncerter, banko, 

fællessang. Vi vil gerne se, om vi kan gøre det mere synligt for personalet, når der er aktiviteter, og at 

borgerne herved tilbydes at deltage. 

 

Brand og evakueringsplan: 

Der ønskes at brand og evakueringsplan er synlig på afdelingerne i de enkelte afsnit. Årligt at brandtilsynet 

kommer på besøg og gennemgår plejecenteret – i fald der her vurderes behov for mere information 

og/eller synlighed, vil vi efterleve dette. Personalet er kendt med evakueringsplan for plejecenteret.  

 

Hjælpemidler: 

Efterlyser luft i kørestolene – pårørende vil gerne hjælpe hermed, men også gerne informeres, i fald der er 

behov for hjælp hertil. Dialogen er vigtig mellem pårørende og personale.  

 

Samarbejde: 

Hvis der er pårørende og borgere som har behov for at specifikke problematikker gennemgås, da opfordres 

der til at rette henvendelse herom. Derudover at det også er nyttigt at man henvender sig til 

kontaktpersoner, sygeplejerske, ergoterapeut ved specifikke spørgsmål som fagpersonalet ville kunne 

varetage. Vi vil meget gerne være i dialog og få lavet gode aftaler tilpasset den enkelte borger og hvor 

forventninger afstemmes, så vi kan opbygge et godt samarbejde. 

 

Serviceniveau: 

Der vedhæftes folder omhandlende serviceniveau på plejecentrene i Slagelse kommune. Folderen er 

udarbejdet i efteråret i forbindelse med budgetreduktioner på plejecentrene. Der er ikke ændret på 

hyppighed af rengøring. Det er fortsat hver 14. dag på plejecentrene.  


