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Formand, Søren Kristensen, far til Nicolai i Hus A. 
Sanne Nielsen, søster til Jette i hus B. 
Ina Nygaard, søster til Niels i hus C.  
Ella Holm Hansen, Mor til Rasmus i hus D. 
Frede Olsen Christensen, bror til Lisbeth i hus E.  
Lindhardt Nielsen, far til Martin i hus F. 
Annita Durup, søster til Jens i Møllersgård. 
Karin Jensen, søster til Pia i Møllersgård.  
Allan Mortensen, bror til Tine i Møllersgård 
Michele Oxlade, afdelingsleder 
Harriet Meisner, Forstander 

 

Møde indkaldt af: Harriet 

Afbud: Søren, Karin, Allan, Michele. 

 

http://www.boegevej.loti.dk/
mailto:hame@vesthimmerland.dk
mailto:miox@vesthimmerland.dk
mailto:miox@vesthimmerland.dk
http://intranet.vesthimmerland.dk/
mailto:sjn@vesthimmerland.dk
mailto:sjn@vesthimmerland.dk


 

 
 

 

        

Bøgevej 3-5 

9670 Løgstør 

tlf.: 9966 9550 

www.boegevej.loti.dk  

Forstander 

Harriet Meisner 
hame@vesthimmerland.dk 

tlf.: 9966 9553 

Afdelingsleder 

Michele Oxlade 
miox@vesthimmerland.

dk  

tlf.: 9966 9554 

Løgstør Tilbuddene 

Botilbud for borgere med varig 

nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

i Løgstør 

Administration 

Susanne 

Jørgensen 
sjn@vesthimmerland.d

k 

tlf.: 9966 9550 

Dagsorden Uddybning Referat 

1. Mogens som leder Klubben, 

og Kenneth stedfortræder 

fra Globen kommer til 

mødet.  

Pårørenderådet ønsker at høre 

hvor han kunne se at de pårørende 

kunne være en ressource i 

arrangementer eller andet. 

 

Dette var et ønsker fra sidste 

møde. 

Ella fortæller om tankerne for et frivilligklub/gruppe. 

Hun efterspørger om Kulturbutikken har ideer til arrangementer, frivillige, 

ting mm. Det kan eventuelt også være at søge fonde m.m. 

Kan vi indtænker frivillige i arbejdet på en anden måde. 

Kan man som pårørende være ekstra hænder til arrangementer. 

Mogens og Kenneth tager ideerne med tilbage, og ser gode  

 

muligheder i et samarbejde. 

 

Spisning 

 

 

2. Nyt fra ledelsen 

 

 

 

Orientering om økonomi. 

Orientering om ledige pladser og forventelige 

indflytninger. 

 

Orientering om ny ledelsesstruktur indenfor 

Psykiatri og Handicap i Vesthimmerlands 

kommune. 

Økonomien er presset grundet de ledige pladser og deraf manglende 

indtægter. Der er ikke sket afskedigelser i den forbindelse – der har været 

naturlig afgang. 

Det forventes at pladserne på Bøgevej bliver fyldt inden 1.1.2023. 

En ny ledelsesstruktur er i høring i relevante MED udvalg. Der sker ingen 

ændringer for Løgstør tilbuddene 
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Dagsorden Uddybning Referat 

3. Siden sidst 

 

 

 

Ledige stillinger 

Personaleflow – opgørelse udleveres på mødet 

Der er genopslået 2 SSA stillinger til hus D.  

Vi har ikke ansat medarbejdere siden sidst. 

 

Der er måske tale om er overflytning af en medarbejder fra Østermarken. 

Der blev spurgt ind til sommerferien, og der arbejdes på højtryk på at skaffe 

gode ferieafløsere. PT ser det rimeligt ud, men der kan altid ske noget 

uforudset. 

 

4.  

Ledelsen orienterer om 

arbejdet med at beskrive og 

dokumentere (SUL), hvordan 

griber vi det an, og hvor er vi i 

processen. 

 

 

Vi er i dag underlagt tilsyn fra styrelsen for 

patientsikkerhed. Det betyder at vi 

fremadrettet skal lægget et større fokus på de 

sundhedsfaglige ydelser (SUL) vi leverer. 

 

 

Vores assistenter er i gang med det store arbejde, med at opdatere SUL 

ydelserne, ligesom  der hele tiden komme nye visiteringer til, hver gang en 

borger skal have et nyt medicinsk præparat.  

Vi er endnu ikke i mål med at være klar til et tilsyn fra styrelsen for 

patientsikkerhed, da vi afventer VHK’s endelige delegeringsskema, samt intro 

hvilke relevante instrukser vi skal sikre er på plads. 

 

5. Procedurer for overlevering af 

borgere fra et botilbud til et 

andet 

Anitta ønsker en orientering  Der er ikke en bestemt procedure da det er meget individuel et behov, alt 

efter om der er pårørende eller værger. Borgerne har også forskellige behov 

hvilket gerne skulle afspejles i konkrete individuelle aftaler. 

 

6. Hvordan efterleves borgernes 

handleplaner 

Anitta ønsker en orientering Følges aftalerne til dørs. Det gør de gennem vores dokumentation, som 

følges op af Michele. Viser det sig at delmålene ikke er relevante , enten fordi 

borgeren ikke ønsker at arbejde med dette eller ikke magter det, afsluttes 

målet og det laves eventuelt et ny – i et samarbejde med 

borgeren/pårørende/værge. 
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Dagsorden Uddybning Referat 

7. Orientering og drøftelse af ny 

takststruktur på vej. 

Vi vil i VHK skulle arbejde med en ny 

takststruktur der bygger på BIT modellen – 

Bestilling - indsats- takst. 

Ledelsen orienterer om hvordan taksterne 

forventes at blive opbygget og hvilken 

betydning det kan have for arbejdet. 

 

Harriet gav en kort indflyvning til den nye model, som vil blive udfoldet over 

de næste par år. 

8. Eventuelt Medicin og medicinhåndtering 

 

 

 

Pårørenderådsvalg 

 

Der må kun gives medicin på de givne tidspunkter. Og det skal fremgå af 

besøgsplanen. 

 

 

Pårørenderådet foreslår at Knud Olav, leder af Globen, kommer og fortæller. 

Han er en persona der har en livslang erfaring som pårørende og samtidig et 

indgående kendskab til arbejdet med handicappede.  

Vi ønsker han fortæller om udfordringer og glæder som pårørende og som 

leder af et tilbud. 
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