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 Deltagere: 
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 Hus B 
Allan Mortensen, bror til Tine i Møllersgård 
Ann Grapenthin: Søster til Ole i hus C  
Michele Oxlade, stedfortræder 
Harriet Meisner, leder 

 

Afbud: Annita 

  

 Dagsorden Beskrivelse Referat 

1. Nyt fra ledelsen Økonomi – 2022 og 2023. 

Hvordan kommer vi ud af 2022 med de mange 

tomme pladser vi har haft og hvad har det 

betydet. 

Vikarforbrug 2022 – og generelt. 

 

Det forventes at Tilbuddene i Løgstør kommer ud af 

2022 med et underskud på 1,5 mio. kr. Det var det 

der er blevet stilet imod, da et underskud har været 

uundgåeligt med de mange ledige boliger. 

Vores vikarforbrug i 2022 forventes at være lig 

forbruget i 2021, men da der har været færre 

borgere vil det %vis tælle mere.  

Det er fortrinsvis nattevagterne vi bruger vikarbureau 

til. 
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2. Nye borgere og indflytning. Procedure/standard for ind/udflytning til 

Bøgevej.  

Hvad er der på nuværende tidspunkt og er der 

plads til forbedringer. (Ann) 

 

Ann kunne ønske at der var mere klare aftaler  

om hvem der gør hvad i forhold til indflytning. Vi bør 

lave nogle standarder. Det er vigtigt at vi ved hvem 

gør hvad, og vil gøre det meget lettere for fremtidige 

indflytninger. Vi 

 undersøger om der er en plan for det i Aalestrup. 

Ledelsen tager opgaven til sig og vil på et senere 

møde præsentere et udkast til et skriv til nye 

borgere/pårørende. 

 

Ina & Søren vil undersøge om de kommuner de 

arbejder hos har noget materiale vi kunne blive 

inspireret af. 
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3. Sundhedstjek Hvordan gribes det an fra vores side og fra 

lægernes. (Ella) 

 

Vi taler om hvad et sundhedstjek indeholder. Der 

ønskes fra pårørendes side skærpet opmærksomhed 

på, at mange borgere med et udviklingshandicap 

eksempelvis udvikler diabetes. 

 

Alle borgerne på Tilbuddene i Løgstør får et 

sundhedstjek en gang om året.  

 

Pårørende har altid mulighed for at være i dialog med 

personalet, hvis de har bekymringer/spørgsmål 

omkring det sundhedsfaglige og evt. ønsker noget 

drøftet med lægen ifm. det årlige sundhedstjek. 

 

SSA´erne foretager en opdatering af alle borgernes 

helbredsoplysninger en gang om året.  

 

De pårørende drøfter muligheden for at være med til 

opdateringen af helbredsoplysningerne.  

 

Pårørende er velkomne til at kontakte husene og 

aftale, at de ønsker at deltage på den årlige 

gennemgang af helbredsoplysninger. 

 

4. Møllersgård. Der har været bekymring omkring Møllersgårds 

fremtid, med de mange ledige lejligheder. 

Ledelsen orienterer om hvilke tanker og 

overvejelser der er i den forbindelse. 

 

Der er pt ingen planer om at lukke Møllersgård.  

Der er bevågenhed på hvad der skal ske med de 

ledige pladser, og der er opmærksomhed på at 

tilbageværende borgere trives.  

Pårørenderådet drøftede hvilken betydning det har - 

og har haft - at Møllersgård´s fremtid har været 

usikker, og hvilke muligheder der kunne være for 

fremtiden. 
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5. Personalegennemstrømning. Der er fra pårørendes side udtrykt bekymring for 

den store personalegennemstrømning. Hvilke 

tiltag har ledelsen gjort og hvilken rolle ser 

ledelsen de har i de udfordringer vi har stået 

med. 

 

Pårørenderådet blev orienteret om, hvilke årsager der 

har været til fratrædelserne. Pårørenderådet drøftede 

hvad der kan gøres i forhold til at fastholde 

personalet, og om der er muligheder der ikke er 

afprøvet. 

 

6. Arbejdstilsynet Vi har skullet indgå i en aftale med 

arbejdstilsynet i forhold til at forbygge høje 

følelsesmæssige krav for personalet i arbejdet 

med borgerne og deres pårørende. Ledelsen 

orienterer om hvilke tiltag der er gjort og hvad 

det betyder. 

 

Ledelsen taler meget med medarbejderne om 

hvordan man forholder sig professionelt i en relation. 

Ligeledes får personalet supervision. 

Det er vigtigt at man som medarbejdere taler 

sammen om, hvordan man hensigtsmæssigt 

kommunikerer med de pårørende og at der er en 

forståelse for at de pårørende altid kun vil det bedste 

for deres familie. Der skal være gensidig respekt i 

dialogen. Den måde vi taler med og om hinanden har 

betydning for samarbejdet. 

Vi skal også huske de positive fortællinger om og til 

hinanden og stedet.  

 

7. Uddannelsespladser/ 

praktikpladser 

Hvordan kan vi alle være med til at støtte op om 

at få uddannet flere medarbejdere? 

 

Det er godt med studerende, men vi oplever at der 

ikke er efterspørgsel efter vores arbejdsplads. Det er 

også svært for de studerende at kommer hertil, hvis 

de ikke har bil. 

Der spørges, om det kunne være en mulighed at 

kombinere en studieplads med dagbeskæftigelsen. 

Umiddelbart er der mange udfordringer i dette, da de 

studerende går ind som en del af normeringen, men 

det undersøges.  
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8. Kørsel Vi oplever der bliver kørt med vores borgere- 

hvor de ikke bliver spændt reglementeret fast 

med 3 punktsele, dette gælder flere 

taxavognmænd. Hvordan følges der op og af 

hvem? Hvem tager aktion og ansvar? (Ella) 

 

Det er den der bestiller der skal påtale overfor 

chauffør at borgeren ikke er korrekt fastspændt, men 

det er vognmandens ansvar. Det er ikke 

medarbejdernes ansvar at være politibetjent, men en 

god hjælp hvis de viderebringer informationen. 

Det er i sidste ende kørselskontoret der skal sikre at 

vognmændene fastspænder borgerne korrekt. 

Hvis der er borgere der ikke ønsker at benytte selen, 

vil det være deres eget valg og vognmanden kan ikke 

holdes ansvarlig. 

 

Ledelsen tager kontakt til kørselskontoret og 

pointerer, at vi forventer at borgerne fra Tilbuddene i 

Løgstør bliver fastspændt efter forskrifterne. 

 

9. Aftaler med pårørende 

 

Vi laver rigtigt mange individuelle aftaler med 

pårørende om alt muligt. Det navigerer vi i, men 

gensidigt oplever vi det som en udfordring når 

opgaverne ikke følges til dørs.  

Pårørenderådet drøfter hvilke principper der skal 

være for varetagelse af forskellige opgaver. 

 

Pårørenderådet drøfter om der er muligheder for at 

gøre det mere enkelt.  

Pårørenderådet mener det er vigtigt at de pårørende 

skal have mulighed for at bidrage med det de kan.  

Det erkendes at det kan være komplekst. 

Dialog er vigtigt i det henseende. 

Vi drøfter det videre på et efterfølgende møde, da der 

ikke umiddelbart er nogle lette løsninger. 

 

10. Fremtidige møder Kalendergymnastik. 

Forslag til mødedatoer er: 28.02, 11.05, 14. eller 

21.09 (valgmødet) 

 

 

28.02, 11.05, 21.09 er godkendt. 
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Mailadresser på pårørende rådet: 

 
Søren Kristensen:  famhk@has.dk 
Allan Mortensen:  margrethesvej8@gmail.com 
Annita Durup:      annitadurup@gmail.com 
Ella Holm Hansen: eh@ellaholmhansen.dk 
Frede Olsen:  fredeolsen1952@gmail.com 
Ina Nygård:  ina.kikkenborg@gmail.com 
Lindhart Bryder Nielsen: lbn@bryder1.dk 
Sanne Nielsen:  sannenielsen@yahoo.dk 
Ann Grapenthin  grapenthin@hotmail.dk 
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