
Bruger og pårørenderådet Dixensminde 
 

Referat 
 

Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 13.00 – 14.30 i Fællesstuen 
 

Deltager:  Jette Charles, Anne-Marie, Michael, Betina, Anita og Kirsten 
Referent: Kirsten 

Ordstyrer: Anita 

 

Information fra Anita 

og Kirsten 

-Velkommen til Jette Charles og Anita Hougaard. 

Præsentationsrunde 
 

-Status på COVID  
Der åbnes mere og mere op for aktiviteter og beboer 

må igen mødes på tværs. De frivillige er igen 
velkommen. Det giver mere liv og glæde i huset. 

Besøg ved pårørende vil fortsat være inde i beboer 

lejlighederne – anbefaler afstandsforhold og god 
hygiejne. Der må gerne gives knus og kram. 

Der anvendes fortsat værnemidler på fællesarealer, 
men der lempes ved den nære kontakt med beboer 

inde i lejlighederne. 
Der vil igen begynde, at blive lavet fysiske aktiviteter 

i huset. 
Der er åbnet for frisør, fodpleje/terapeut og tøjsalg 

eller lgn. Kræver at de kan fremvise coronapas. 
 

Jette byder ind med et arrangement med ”strygfri” 
når det bliver muligt. 

 
-Status økonomi 

Vi har en god og sund økonomi på Dixensminde nu, 

hvorfor vi får mulighed for at investere i ting til gavn 
for vores beboer eller ting der kan lette hverdagen 

for vores medarbejdere. 
Ønsker modtages gerne. 

 
- Status på konsulentforløb med udgangspunkt i 

trivselsundersøgelsen 2019, og fokus på social  
kapital, samarbejde, kommunikation og fokus på 

kerneopgaven. 
Konsulentforløbet fortsætter men med en ny vinkel 

på processen. 
 

Indkomne punkter fra 

formanden  
 

-Anitas ønsker og visioner for Dixensminde 

Anita er ny som leder. Har bl.a. arbejdet indenfor 
socialpsykiatrien og som underviser på SOSU-skolen. 
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Hun ligger vægt på nærhed og tryghed – at sikre et 

godt arbejdsmiljø, der skal afspejle sig i kontakten til 
beboer/borgere. 

Der arbejdes på at få åbnet mere op på Dixensminde 
for lokalsamfundet. 

 
-Hvordan kan Brugerpårørende rådet bidrage bedst 

muligt til den gode udviklingsproces? 
Ved at være engagerede og bidrage med deres 

oplevelser af hverdagslivet på Dixensminde og 
forslag til hvordan en fortsat udvikling kan 

understøttes. 

Information fra 
aktivitetsmedarbejder 

Betina 

Der åbnes op for friske rundstykker den første fredag 
i måneden. 

Der er drøftes etablering af ”fredags” bar månedligt. 
Orangeriet indvies for beboer og medarbejdere d. 10. 

juni med røde pølser og is til dessert. 
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Evt. Sekoia - skærmløsningen der sat op ved den enkelte 

beboer. Vi er fortsat i implementeringsfasen og 
oplever udfordringer. Forventer derfor ikke at der 

umiddelbart bliver åbnet for adgang for pårørende, 
hvor de vil have mulighed for at kunne lægge billeder 

op og kommunikere med personalet. 
Vigtigt at medarbejderne først er fuldt fortrolige med 

Sekoia. 
 

Nyt nødkalds anlæg fungerer optimalt. Der er 
mulighed for individuelle løsninger. 

 

 
 

Næste møder:  

D. 09.09.21 kl. 13-14.30 



Valg til Brugerpårørenderåd d. 04.11.2021 kl. 17-19. 

 
 


