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Referat 

 

 

Emne/udvalg Beboer - pårørenderåd 

Mødedato 31. august 2020 

Medlemmer Annette Jarmer, Peter Sødring, Bente Gurskov 

Afbud: Pia Hemmingsen 

 

Referent 

 

Dagsorden 

Ane Frische 

 

 

1. Nyt fra familierne 

Hvad skal vi med beboer-pårørenderådet? 

2. Nyt fra Seniorrådet 

3. Nyt fra Frydenholm 

a) Status på corona 

b) Hvordan skaber vi tillid og tryghed efter plejehjemssag 

          i Århus? 

c) Vedhæftet budget – er der noget høringssvar? 

d) Organisering mellem Bistrupvang/Frydenholm 

e) Familiemøder i afdelingerne? (Æblehaven) 

  

1. Nyt fra familierne 

 

Hvad skal vi med beboer-pårørenderådet? 

Vi drøftede baggrunden for et beboer-pårørenderåd. Ane orienterede om, at der er 

sager, der SKAL sendes til høring hos medlemmerne, f.eks. vedr. kommunens 

økonomi. 

Peter gav udtryk for, at det for ham er vigtigt, at rådet bruges til gavn for Fryden-

holms beboere og familier og ikke til ”indpakning” af kommunale beslutninger. 

 

Vi er enige om, at medlemmerne i rådet er for lidt synlige. Peter vil gerne lave et 

udkast til opslag herom til uddeling og ophæng i fællesarealerne. Det skal opfordre 

til, at familierne tager kontakt om emner, der skal rejses på bruger-pårørenderådet. 

 

Annette har fået henvendelser fra familie til beboer i Æblehaven vedrørende fælles 

familiemøder og lokale møder i Æblehaven (Ane følger op med Annette i ugen). 

 

2.  Nyt fra Seniorrådet 

 Punktet udgik. 
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2. Nyt fra Frydenholm 

 

a) Status på corona 

 

Frydenholm/Æblehaven har fortsat ikke været ramt af coronasmitte. Ane har en oplevelse af, 

at både familie og medarbejdere er meget påpasselige og omhyggelige omkring afstand og 

værnemidler. 

 

Peter har en oplevelse af, at både ledelse og forvaltning har haft ”hovedet i busken” omkring 

regelsæt om besøg hos vore beboere på Frydenholm. Peter og Ane har tidligere drøftet 

dette uden for beboer-pårørenderådet. 

 

Peter henstiller til, at der stilles et besøgslokale til rådighed nu når vejret ændrer sig. 

 

b) Hvordan skaber vi tillid og tryghed efter plejehjemssag i Århus? 

Peter understreger, at han generelt er meget tilfreds med plejen på Frydenholm. Visse 

medarbejdere er bedre end andre, men han har tillid til, at det er ledelsens ansvar at sikre 

kompetent personale. Annette, der fortæller om sine erfaringer med at være i Æblehaven 

over en længere periode, fortæller også om gode og mindre gode medarbejdere. 

Ane giver udtryk for, at vi tager samtalerne med beboerne og deres familier alvorligt. 

Ledelsen går ind i de sager, hvor beboere eller familier ikke er tilfredse, og undersøger 

baggrunde. 

 

c) Budget 2020/2021 

 

Frydenholm har haft udgifter til uniformer på ca. 500.000, som Ane forventer bliver tildelt som 

bloktilskud fra staten. Der var i øvrigt ingen høringssvar til det vedhæftede budget. 

 

d) Organisering mellem Bistrupvang/Frydenholm 

 

Ane har siden februar i år haft funktion som centerchef på Bistrupvang. Ane vil på det 

kommende social- og sundhedsudvalgsmøde foreslå, at dette bliver permanent. Det kan 

være svært som leder at sætte større processer i gang, når man kun er der midlertidigt. 

Samtidig kunne de to botilbud, Frydenholm og Bistrupvang, have gavn af gensidig 

udveksling. 

 

Annette er umiddelbart nervøs for, at Ane vil være endnu mindre til stede på Frydenholm og 

har dårlige erfaringer med fælles ledelse på flere matrikler. 

 

 

 

Ane Frische 


