
Vissenbjerg d.14/3 

Referat af pårørenderådsmøde d.7.marts 2022.  
Til stede: Niels Christian, Lene, Inger, Knud, Grethe, Kurt, Else. 

Afbud: Erik, Anne, Christine. 

 

1. Orientering fra ledelsen. 

a. Coronasituationen. 

Man er stadig ramt af corona, både borgere og medarbejdere. Fraværet har den 

seneste tid været på 16% mod tidligere 6%. Personalet bærer stadig værnemidler. 

Sundhedsstyrelsen har bedt om registrering af smittede borgere. På Kirkevej har det 

været nødvendigt at bruge vikarbureau. Værkstedet på Kirkevej er stadig lukket ned, 

men forventes åbnet snart. Langt de fleste borgere har fået 3.stik, men endnu ikke 

4.stik. 

b. Personale. 

Det er svært at rekruttere personale. ”Hullerne” er nu lukket de fleste steder, men der 

mangler stadig personale på Kirkevej. Personalegennemstrømningen er større end 

den tidligere har været. 1% af budgettet er reserveret til rekruttering og fastholdelse 

af personalet. 

Der har været gennemført samtaler vedrørende en ny afdelingsleder på Holmehøj, 

hvor Grethe fra pårørenderådet har været med. To blev indkaldt til 2.samtale og 

profiltest. Lisa Winther Hansen er derefter ansat som leder for hus B. 

Det er besluttet at satse på kursusvirksomhed og VISO. Lars Årup var var 

afdelingsleder og tovholder på byggeri, men har ønsket at fratræde. Hans stilling slås 

op, men han fortsætter som konsulent på byggeriet. 

Der søges en ny medarbejder til administrationen. 

En socialrådgiver er ansat for at få styr på myndighedsopgaverne. Hun kommer også 

til at arbejde med dokumentationen af arbejdsopgaver. 

c. Økonomi. 

Man er ved at lukke budget 20/21. Grundet en fejl i feriepengene kommer man ud 

med et overskud på 2,5 millioner kr. 

d. Andet. 

En ”værdikerneproces” er igangsat på socialområdet. Pårørenderådet er inviteret med 

til at bidrage med processen. 

2.juni er der sommerfest med Kandis. 

 

2. Opsamling på vores brev til politikerne. 

Christine har samlet op. Politikerne beslutter sig sandsynligvis for at lave en 

specialeplanlægning indenfor ”senhjerneskade”-området. Det varer nok nogen tid, 

inden autismeområdet kommer for. 

 

3. Planlægning af generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes d.4.maj. Der er møde med DOMEA kl.18-19 og 

pårørendegeneralforsamling derefter. Inger laver indbydelse. Emnet bliver: Autisme 

og udviklingshæmning. Oplæg ved Ida (psykolog) og Berit (pædagog). Derudover vil 

der være en grundig orientering fra ledelsen bl.a. om kerneopgaven. 



Erik modtager genvalg til bestyrelsen, Else ønsker at fratræde. 

 

4. Diskussion om coronapandemien. 

Perioden med corona har været skidt for nogle borgere og godt for andre. Der var 

diskussion/meningsudveksling om håndteringen og informationsniveauet. Nogle var 

imponeret over håndteringen og syntes, informationsniveauet var godt. Nogle syntes, 

det gik for langsomt med at lukke op. Niels Christian udtalte, at det var let at lukke 

ned, men svært at åbne op. 

Der blev ytret ønske om, at man i en lignende situation i fremtiden får lavet en IT 7. 

marts 2022løsning, så der stadig kan være kontakt mellem borgere og pårørende, 

f.eks. via Skype eller Face Time. 

 

5. Frivilligstrategi. 

Frivillighedstankegangen er kommet godt i gang. Kurt og Doris har fået 

socialområdets frivillighedspris for deres indsats med at have borgere fra Kirkevej på 

besøg på gården, arrangere bowling for borgerne m.m. Forskellige historier har været 

sendt ind, og Kurt og Doris vandt så 10.000 kr. til bostedet. 

10.maj udnævnes vinderen af Region Syddanmarks frivillighedspris 2022. Her er 

Kurt og Doris også nomineret. TV2 kommer på et tidspunkt ud at filme hos dem. 

 

6. Fastlæggelse af de kommende møder. 

16/6 kl.16-18, 31/8 kl.15.30-17.30, 17/11 kl. 16-18. 

 

7. Indkomne punkter. 

Erik har et ønske om at få billeder af personalet ud igen, men det må man ikke mere 

pga. GDPR/ persondataloven. 

 

8. Orientering fra formanden. 

Inger anbefaler bladet fra LEV. De har i deres seneste nummer nogle gode artikler om 

uligheden i sundhed. Debat om uligheden. 

 

9. Evt. 

- 

Referent 

Else Rasmussen 


