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Referat fra mødet d. 15. november 2022 i Bruger- og pårørenderådet. 

 
Tilstede: Aase Joost bolig 123, Gunni Johnbeck bolig 217, Jørgen Nygaard, Allan Holm 

Pedersen, Jette Laulund, Benny Stapf,  Helle Rasmussen, Lise Rasmussen, An-
ne-Mette Nielsen (ref.) 

Afbud fra: Jeanet Saabye, Lars Flenø. 
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3. Opfølgning fra sidst 
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5. Orientering om Søvangsgården 
6. Orientering bordet rundt 
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Referat: 

 
Ad. 1.  Lise byder velkommen til mødet, efter en rundvisning i huset – nåede kun over-

etagen og et par enkelte boliger, hvorfor kælderen vil blive fremvist i det nye år.  
 
 
Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidst 
 Note til referat og en forespørgsel – om vores referater skal ligge tilgængelige på 

Kommunens hjemmeside ligesom de andre kommunale plejehjems. Lise svarer, at 
vi er i gang med at lave en ny hjemmeside, hvor referater fra det nye år og fremad-
rettet vil blive lagt tilgængeligt for alle – og ikke som nu ,- hvor der kræves et log-in 
til pårørende siden. Alle Interesserede kan således læse referater mm ved at tilgå 
vores hjemmeside. 

 
 Referatet godkendes 
  
 
Ad. 3.+.5 slås sammen 
 
Ad. 4. Bruger- og pårørenderåds medlemmer 

Vores bruger- og pårørenderåd er således sammensat, at Ruth beboerrepræsen-
tant er udtrådt og Gunni indtrådt. Jeanets mor er her ikke mere, hvorfor hun har 
valgt at træde ud af rådet, Benny har valgt at sidde sin tid ud, trods at hans svi-
germor ikke er her mere. Lars er syg og kan pt ikke deltage (må beklageligvis 
meddele at Lars i skrivende stund er afgået ved døden efter kort tids sygdom, 
SVG vil sende en kondolence buket). Vi sender vores varmeste tanker og kondo-
lerer begge familier med tabet. 

 
Ad.3+5. Opfølgning og orientering om Søvangsgården 

Orientering om personale: Det er fortsat svært at rekruttere. Dog har vi fået ansat 
nogle gode personaler i de få ledige stillinger vi har pt. Vi har opsagt 2 personaler i 
deres prøvetid pga. ikke afstemte forventninger eller megen sygdom fra start. Vi er 
i gang med ansættelsesprocess til vores ledige ernæringsassistent stilling ( i skri-



vende stund ER der ansat et nyt personale) samt DV til vores plejeafsnit Krogen, 
hvor der i disse dage også er ansættelsessamtaler (og i skrivende stund er denne 
også besat p. 2/1-23) 
Vi har enkelte personaler fraværende pga. orlov/ personligt (ikke arbejdsrelateret) 
sygefravær. 
Orientering om beboerne: Beboermæssigt har vi i år haft en del dødsfald, 2 mere 
end året før – men heldigvis er det ikke Corona relaterede dødsfald. 
Vi har en del tomgangs perioder på vores boliger, hvilket forventeligt vil kunne ses 
på vores budget, og pt har vi 5 ledige boliger – i skrivende stund er der navne på 
samtlige boliger, dog er 3 endnu ikke indflyttet.  
 
Det sociale liv på SVG er på vej tilbage, månedens Cafe er startet op igen – lige 
så vores månedlige Gudstjeneste. Vi har haft en del ture, til blandt andet Den blå 
Planet. Vi har ved ”Trygfondens besøgsordning” fået besøgshund, og vores fysio-
terapeut Kamila har opstartet Yoga-hold for en samling beboere. I december må-
ned afholdes blandt andet Advent hygge med pårørende i alle afsnit d 27. novem-
ber, d. 6.december er der beboerjulefrokost i alle afsnit/grupper. Vi har månedens 
cafe d 13. december og Lucia optog, og så er der planlagt julekoncert d. 22. de-
cember. 
Præsten kommer forbi med sine konfirmander og laver jule klippe/klistre – vi ken-
der endnu ikke datoen -men det vil blive slået op på opslagstavler og i bladet. Li-
geledes vil der være julegudstjeneste d. 24.12, kl. 11. 
Julemiddagen bliver afdelings/gruppevis, så man bedre kan hygge sig ” hjemme” 
med sine pårørende i egen gruppe 
 
Orientering om økonomi, 
Det ser ikke så godt ud og vi kommer ikke i mål med vores spareplan dette år – 
Gas, El, Madvarer, Vikarer – alt er steget, men heldigvis har vi fået justeret vores 
budget i forholdt til blandt andet Corona relaterede indkøb mm. Og på næste års 
budget vil vi også kunne se en besparelse på blandt andet bleer.  
Sygefraværet har været meget højt – det har det dog været i en del år , ikke kun 
dette år. Ledelsesmæssigt har vi øget fokus på fraværet og der vil hurtigere blive 
indkaldt til sygefraværssamtaler, endog advarsler om at rette op på fraværet. Alle 
ledere er efterhånden klædt på til at kunne holde fraværssamtaler i egne afsnit 
med støtte fra ledelsen. APV´erne belyste ikke eventuel årsag til fravær, denne vil 
blive fulgt op med en trivselsundersøgelse i første kvartal af 2023. 
 
Søvangsgården generelt, 
Planlagt bestyrelsesmøde i december med bygningsgennemgang.  
Vi har haft et vandrør i krybekælder under Højen der var sprunget,  
Der er nye krav til affaldssortering pr 1/1-23 – hvor vi i øjeblikket kigger på flere 
systemer.  
Vi har en ny hjemmeside under udarbejdning og overgår til denne pr. 1.1.23. 
Vi har afholdt 2 workshops i november for alt personale på Søvangsgården via 
Sundhedsstyrelsen med oplæg om Personcentreret omsorg / værdighed. 
Vi har derudover søgt et praksisnært forløb, som muligvis vil forløbe over foråret 
og uddanne værdighedsambassadører i hvert afsnit, afventer endnu om det kan 
lade sig gøre. 
Vi har haft temadag med døve/blinde konsulent, hvilket var rigtig godt og lærerigt 
Vi er i gang med Leder Tema Seminar , har 2 gange tilbage, hvor vi arbejder med 
værdier og vision , hvilket også taler meget ind i den personcentrede omsorg. 
Vores DPO indenfor GDPR har opsagt sit samarbejde pga. personlige årsager, vi 
har muligvis en ny i sigte som vi skal mødes med i slutningen af denne måned. 
 

 
 



 
Ad. 6. Allan intet nyt 
 
 Jette Oplevet mange gode oplevelser hos mor med personcentreret omsorg, 

nævner et par eksempler hvor personale f.eks. har sørget for højtlæsning, hvilket 
helt sikkert var et stort plus. Lise informerer om at Heidi, vores nye Aktivitetsmed-
arbejder vil nå omkring alle beboere for at finde ud af, hvilke interesser der er – og 
evt lave grupper på tværs eller i afsnit 

 
 Jørgen oplyser at der er fordelt penge fra indsamlingen i Generation Guld, hvor 

Søvangsgården har fået tildelt 34.210 kr. Jørgen orienterer om, at der endnu ikke 
har været indkaldt til evalueringsmøde efter ”Generation-Guld-løbet”. 

 -Jørgen informerer om ”unge i fritidsjob” og at der har været en pulje til ansættelse 
af unge. Denne pulje er Søvangsgården ikke orienteret om og vi har ikke haft an-
del i denne pulje. Søvangsgården ansatte unge og var lige påbegyndt dette sam-
arbejde, da der kom corona, hvorfor vi måtte afskedige de unge igen. 

 -Vi får besøg af Keld & Hilda i det nye år, Lions har lavet aftale med dem og dato 
følger. Bliver muligvis deres sidste koncert inden de takker af. 

 Ny ældresundhedschef stilling først opslået d 1/11, forventes at være navngiven d. 
1/1-23 

 
 Benny havde en nem udflytning af svigermor. 
 

Gunni fortæller om afsked på afsnittet efter medbeboers bortgang, som var en 
meget bevægende oplevelse. 
 
Aase roser vores aftenvagter, som laver mange tiltag – f.eks. fredagsbar og mad 
udefra. D. 28/11 skal de blandt andet have kinesermad. Aase er glad for at bo på 
SVG 
 
Helle fortæller at Heidi, vores nye Aktivitetsmedarbejder er kommet godt i gang 
med at lave forskellige aktiviteter. 
 
AM intet nyt 
 
Lise Siger til forsamlingen at ideer til noget vi skal prøve af, er meget velkomne. 
Fyraftenscafe vil komme på programmet igen i det nye år. 

  
 
Ad. 7. Evt 
 
 Det kommende 2023 års møder er fordelt således: 22/2 , 31/5 , 29/8 , 28/11. Alle 

dage kl 13.15, medmindre andet meldes ud.  
 

Ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. 
På gensyn ☺ 

 
 

Referent Anne-Mette Nielsen 


