
 

Referat 

Møde i 

Pårørenderådet – Guldborgsund Handicap. 

Tirsdag den 1.3.2022     Kl. 17.15 – 20.15  

(i Rønnehuset, Niels Hemmingsensvej 6, Nykøbing F.) 

Deltagere: Solveig Rosendahl, Jane Sørensen, Hardy Høj, Susanne Hansen, Mette Jensen, Lene Funch 

Rasmussen, Kathrine Pihl og Flemming Nielsen (ref.) 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Referat: 

Godkendt med tilføjelse om, at der ønskes drøftelse af aktivitetsniveauet for borgerne. 

 

2. Godkendelse af/opfølgning fra referat fra sidste møde d. 12/10. 

a. Opfølgning på kommunikation fra Guldborgsund Handicap til pårørenderådet/øvrige 

pårørende (punkt 3a). Siden sidste møde har Gitte Richter From udsendt 5 nyhedsbreve. 

b. Øvrige ses under næste punkt. 

Referat: 

Dejligt med nyhedsbrevene. Det skal undersøges, om man via hjemmesiden kan se, at man som pårørende 

kan tilmelde sig nyhedsbrevet, idet hjemmesiden ikke er tiltænkt de samme oplysninger som fremgår af 

nyhedsbrevet, da det er tidskrævende at opdatere flere steder. 

Der er et ønske om, at man på de enkelte botilbud kan se, hvem der er fastansatte i teamet eksempelvis ved 

en fotocollage. samt får oplysninger om faste medarbejdere, der starter og stopper.  

 

3. Nyt fra administrationen. v/ Flemming 

a. Ledelses-situationen 

b. Tiltag vedr. vurdering af normeringer 

c. Corona, herunder vaccination af borgere 

d.  

Referat: 

Ad a: Der er ansat to nye gruppeledere. Charlotte Nikolajsen er ny gruppeleder på Parkvej og Nabohuset. 

Charlotte kommer fra en tilsvarende stilling fra Faxe Kommune. Charlotte er både uddannet Social- og 

sundhedsassistent og pædagog. 



Katrine Pihl er ny gruppeleder på Bryggen. Katrine kommer fra en stilling fra Nabohuset. Hun er uddannet 

pædagog. 

Dermed er ledelsesgruppen fuldtallig igen. 

 

Ad b: Der vil blive nedsat en takstgruppe, der skal arbejde på indførelse af differentierede takster. Det 

medfører, at normeringen i højere grad end i dag vil matche det støttebehov, som borgerne har.  

 

Ad c: Alle borgere er blevet tilbud 3. vaccinestik. De fleste har taget imod. 

Som i det øvrige samfund, har der været en del smitte blandt både beboere og personale. Alle tilfælde er 

håndteret efter retningslinierne. 

I takt med genåbning af samfundet er vi også ved at se på en lempelse på botilbuddene. Indtil videre 

fortsætter vi dog brugen af værnemidler ved den tætte kontakt. 

 

Ad d: Sammen er vi stærkere 

Der er ved at blive udarbejdet et strategioplæg for hele socialområdet, der hedder ”Sammen er vi stærkere”. 

Der har været omfattende medarbejderinddragelse i udarbejdelsen, idet der er spurgt ind til, hvad der kan 

gøres bedre og ikke mindst høre, hvilke bud medarbejderne har til, at tingene kan gøres bedre. 

Denne strategi skal vi efterfølgende have omsat til handlinger på socialområdet, herunder Guldborgsund 

Handicap. Der skal bl.a. ses på, hvad der fungerer godt (og det skal vi have mere af), hvilke tilbud, som vi 

mangler, og alt sammen med udgangspunkt i borgernes behov. Med andre ord ”Opgaven sætter holdet”. 

Det vil kræve, at vi skal have fokus på at samarbejde meget mere for at få de rette kompetencer i spil i 

forhold til den enkelte borger. Det vil blandt sige samarbejde ikke kun på tværs i Guldborgsund Handicap, 

men også på tværs i hele socialområdet. 

Der er store forventninger til strategien og den er med til at skabe en optimisme i forhold til at få et 

socialområde, hvor vi lykkedes endnu bedre med kerneopgaven til gavn for borgerne. Endvidere vil det på 

sigt være med til at højne fagligheden og få kompetencerne hos vores dygtige medarbejdere bedre i spil. 

 

Ad e: Teamkoordinatorer 

Der er på Syrenvænget ved at blive ansat teamkoordinatorer. Deres arbejde er sammen med gruppelederen 

af stå for den faglige udvikling af teamet. Derudover står teamkoordinatoren for vagtplan og vikardækning 

og øvrige administrative opgaver.  

Formålet er at styrke den faglige udvikling og give gruppelederen mulighed for at få frigivet tid til at forestå 

ledelsesmæssige opgaver. 

 

Ad f: Tilbud om kursus for pårørende. 

Flemming orienterede om et tilbud fra Folkesundhed i Guldborgsund Kommune. Det er et kursustilbud til 

pårørende, der hedder: ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”. Formålet med kurset er at undervise i 

anvendelse af selvhjælpsværktøjer i forhold til at forbedre deres livskvalitet som pårørende, samt at få 

muligheden for at møde andre pårørende i et fortroligt rum. 

Man kan finde mere information på https://www.laerattackle.dk/hverdagen-som-paarorende/ 

https://www.laerattackle.dk/hverdagen-som-paarorende/


 

 

4. Opfølgning på årsmøde (udsat fra sidste møde) 

a. Fritidsaktiviteter 

b. Ledsagerordning 

c. andet 

Referat: 

Kurt Lejbølle er i fuld gang med komme rundt og overbevise initiativrige medarbejdere om, at der er 

mulighed for frikøb til at lave arrangementer for borgerne. Senest har nogle medarbejdere tage initiativ til 

deltagelse i Royal Run ligesom der er andre spændende tiltag i støbeskeen. 

 

5. Frivillighed 

Referat: 

Vi vil meget gerne mere frivillighed. Der er nogle forskellige tiltag i støbeskeen, nu hvor Tivoli-turen i 

december måtte aflyses p.g.a. corona. 

Derudover har vi haft en helt indledende kontakt til Frivilligcentret, som vi skal have udbygget for at få 

afklaret, om der herigennem er mulighed for at skabe kontakter til foreninger m.m. 

Der er et stort ønske fra Pårørenderådet, at vi efter genoplukningen af samfundet efter corona har et 

særligt fokus på at højne aktivitetsniveauet igen. Derudover også et fokus på generelt at højne 

aktivitetsniveauet til dagligt. Der skal dog også være fokus på de forskellige borgeres forskellige behov for 

aktivitet og tryghed. 

En beskrivelse af rammerne for, hvordan frivillige kan/må indgå i aktiviteter i og udenfor bostederne kunne 

hjælpe både personale og frivillige/pårørende. 

 

6. Ny politisk arena, hvordan synliggør vi bedst handicapområdet? 

Referat: 

Den nye formand for Socialudvalget Britta Lange for Socialudvalget vil deltage i årsmødet.  

 

7. Evt. tema til årsmøde d.26/4? 

Referat: 

Den nye udvalgsformand Britta Lange for Socialudvalget vil komme og fortælle om visionerne for området. 

Årsmødet rykkes til den 27/4-22 kl. 18.30 i Rønnehuset, Niels Hemmingsensvej 6, 4800 Nykøbing F. 

  

8. Eventuelt, herunder bordet rundt 

Referat: 

Ny mødedato efter årsmødet: Tirsdag den 24/5-22 kl. 17.15 i Rønnehuset 

Efterfølgende møder: Tirsdag den 20/9-22 kl. 17.15 i Rønnehuset og Tirsdag den 6/12-22 kl. 17.15 i 

Rønnehuset. 



Hardy Høj fortalte om LEVs fortællekoncerter. Den næste er planlagt den 9/3-22 i Maribo. 

LEV har endvidere afholdt møde med direktør Allan Ruders om læger i bofællesskaber, coronasituationen og 

Klap-projektet. 

Flemming fortalte om 3 planlagte koncerter med Postorkestret, hvoraf det ene forventes at blive afholdt i A-

huset. 

/Ref. 2/3-22 Flemming Nielsen. 


