
 

 
Referat af møde i Katrinehavens pårørenderåd. 
 
Dato: 14.03.2022 
 
Tid: 16.30 -19.30. 
 
Sted: Katrinehavens mødecenter. 
 
Deltagere pårørende: Bo Hedelund, Jørgen Mejlsø, Anni Vognstoft Jensen, Per Hessel-
berg. 
Afbud: Jonna Christensen og Maren Lis Kortbek (ved fejl ikke fået indkaldelse) 
 
Ledelse: Lilli-Ane Urup, Therese Nymand, Tajmur Hilmi. 
 
Ordstyrer: Per Hesselberg 
 
Referent:  Therese Nymand. 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst. 
Godkendt. 
 

 
2. Orientering fra formanden. 

  
Per har haft kontakt med Pedel Thomas og Kent fra kommunen ang. oversvømmede områ-
der primært ved Læringscenteret.  
Lilli Ane fortæller, at Thomas er orienteret og har fået besked på rensning.  
 
De månedlige møder med Lilli Ane og Per H. (pårørenderådsformand) har i Coronaperio-
den foregået online, men igen foregår fysisk.  
 
Per er orienteret om kommende besøg af Social Tilsyn 
 
Nogle pårørende har deltaget i telefoninterview. En borger fra hver klynge er udtaget til til-
synsbesøget. Det betyder bl.a. at faglige tilgange gennemgås. 

  
 

3. Orientering fra Ledelsen. 
 
AT-påbud 
Arbejdstilsynet har godkendt påbudsarbejdet og Katrinehaven anvendes internt i Arbejdstil-
synet som et skoleeksempel. Det er vi stolte af.  



Nogle af tiltagene har været kompetenceudvikling for medarbejdere i Low Arousal tilgangen 
og LA2. Low Arousal og LA2 er en ro-givende og konfliktnedtrappende tilgang.  
 
Der er generelt en nedgang i hændelser i Katrinehaven.  
Vi vedhæfter tilbagemeldingen til AT med handleplan, retningslinjer og ”Forebyggelseshju-
let” 

  
 
Teams og weekenddækning 
Fremadrettet skal medarbejdere i alle klynger samarbejde i teams. Dette betyder at møde-
frekvensen for teammøde for alle medarbejdere øges til hver 14. dag. Teammøderne er 
udelukkende borgerrettede omkring borgernes trivsel og udvikling.  
 
Medarbejderne har haft mulighed for at ønske hver 3. weekend, hvor de førhen primært har 
arbejdet hver 2. weekend. 
 
Etablering af et fast vikarkorps i alle klynger, der tilbydes kompetenceudvikling og fast time-
tal. Målet er at løfte den faglige kvalitet også når vi har vikarer på arbejde. Målet er også at 
fastholde dygtige vikarer og minimere udskiftningen blandt vores vikarer.  
 
Ansatte i det faste vikarkorps for adgang til  sensum. 
 
Spørgsmål 
Q: Bo spørger: Hvordan sikrer vi en overlevering fra dag til dag, for vikarer, der ikke har ad-
gang til Sensum og hvem henvender pårørende sig til?  
A: Pårørende henvender sig til nærmeste teamleder. Overlevering fra dag til dag, er som 
udgangspunkt fast personale på arbejde – der også skal videreformidle viden/overlap til vi-
karer uden Sensum adgang.  
Vikarer der har minimalt med tilkaldevagter har ikke adgang til Sensum. Ledelsen gennem-
går snarest de tilknyttede vikarer i den enkelte klynge. 
 
Corona 
Covid-19 er ved at være et overstået kapitel i Katrinehaven. Siden nytår har Corona været 
en stor del af alles hverdag. De sidste 14 dage, har der ikke været smittetilfælde hos bor-
gere og personale. Medarbejdere har indimellem været nødsaget til at arbejde på fx beskyt-
tet fridage, og borgere har været isoleret i egen lejlighed og klynge. Vi har også været nødt 
til at have smittede medarbejdere med ingen eller milde symptomer på arbejde for at passe 
de smittede borgere. Medarbejderne har haft et fantastisk engagement i denne svære op-
gave.   
 
Rekruttering og fastholdelse 
Ligesom i fx Sundhed og Omsorg og øvrige bosteder indenfor Handicapområdet, er Katri-
nehaven udfordret på rekruttering af såvel faste medarbejdere og som vikarer.  
Specielt blandt vikarer virker det til nu at ændre sig, efter at pode-centrene er lukket ned.  
Vi oplever igen flere ansøgere. De faglærte som fx pædagoger og social og sundhedsassi-
stenter går der ikke mange ledige af. Ift. social og sundhedsassistenter har vi et mål om, at 
der min. er 1 i hver klynge.  
Rengøring 
Der er lavet aftale med et andet rengøringsselskab til beboernes lejligheder, som starter d. 
01.04.22. Beskrivelse af rengøring vedhæftes. 

Tilbagemelding til 
AT med handleplan og forebyggelseshjulet.pdf



 

 
 

4. forældre/pårørende arrangement i foråret – skal vi det? 
 
Emner: Det opleves forskelligt, hvordan økonomisk værgemål fungerer og der opstod en 
drøftelse om muligheden for at arrangere et oplysningsmøde i efteråret omhandlende øko-
nomisk værgemål.  
 
Vi tænker det nok stadigvæk er for tidligt at samle så mange mennesker, og afventer til ef-
ter sommer med arrangementet. 
 
Vi hører gerne fra jer forældre/pårørende hvis I har andre ønsker/forslag til emner der øn-
skes belyst.  
 

5. Nyhedsbreve/ Maren Lis 
 
udsættes til næste gang 
 
 

6. Kontaktpersoner/Maren Lis 
 
udsættes til næste gang 
 

7. Statusmøder med sagsbehandler/Maren Lis 
Udsættes til næste møde – men se også under pkt evt. hvor det blev rejst også. 
 
 

8. Kultur i Katrinehaven. 
 
Se under orientering fra ledelsen – der giver en overordnet gennemgang af punktet og hvor 
emnet også blev drøftet. 
 

9. Stillings og opgavebeskrivelse på Pedel/Per 
 
Per har modtaget stillingsbeskrivelse fra pedellens leder Jørn, men det fremgår ikke af stil-
lingsbeskrivelsen præcist, hvad der er Pedellens ansvarsområder.    
Per tager henvendelse for evt at få et møde – hvor der kan udspecificeres, hvad pedelstil-
lingen konkret har ansvaret for. 
 
 

10. evt. 
 
Jørgen/ Ansættelse af SOSU-assistenter? 
Katrinehaven bestræber sig på, at have tværfaglige medarbejdergrupper og har pt stillings-
opslag rettet mod SOSU og Ergoterapeuter. Målet er at der min. er 1 SOSU ansat i hver 
klynge. 
 
Hvem og hvordan indkaldes der til handleplansmøder – også kaldet opfølgningsmøde.   

Arbejdsbeskrivelse 
rengøring lejligheder.pdf



Det er Socialafdelingen der sørger for at indkalde til opfølgningsmøde. Det foregår som ud-
gangspunkt hver 2. år. Det er altid muligt at indkalde til møde, hvis borgers situation eller 
trivsel ændrer sig. 
 
 
Hvordan er sagsgangen mht bevilling 
Ledelsen tilbyder at lave et oplæg til næste møde. 
 
 
Per/ Stiger madbudgettet? 
Madbudgettet stiger ikke i år – det er derimod faldet med ca. 8-9 kr. pr. døgn. 
 

 
 
 
Næste møde er d. 13 juni kl. 16.30 – 18.30 i Katrinehavens mødecenter. 

  
 

 


