
Bruger og pårørenderådet Dixensminde 
 

Dagsorden  
 

Mandag den 17. august 2020 kl. 13.00 – 14.30 i Fællesstuen 
 

Deltager:  Betina, Anne-Marie, Birgitte, Egon, Michael, Kirsten 
Referent: Kirsten 

Ordstyrer: Birgitte 
 

Information fra 

Birgitte og Kirsten 

Status på COVID-19 – herunder hvordan sikres 

det, at evt. ny nedlukning, i forbedret grad kan 
tage højde for de forskellige beboers fysiske og 

mentale behov? 
- Vi åbner stille og roligt op igen, med risiko for at 

der må lukkes ned igen pga. øget smittetryk. 
 

- Aktiviteter vil fortsat skulle foregå i de små 
fællesskaber og der vil stille og roligt åbnes op for de 

frivillige kan komme ind igen og deltage/forestå 
aktiviteter for beboerne i små fællesskaber. 

 
- Kommunen har fået midler tilført til sommer 

udflugter og til blandt andet ressourceforbrug i 
forbindelse med besøg af pårørende på centene. 

Indtil nu er midlerne brugt til personale og 

understøttelse af besøg mht. afstandskrav og 
hygiejne. 

 
- Orangeri har været et ønske fra Dixensminde, 

såfremt vejrforholdene ikke tillader udendørs besøg. 
 

- Fra sidst i august skal alle medarbejdere tilbydes 
test for COVID hver 6. uge. 

Der er åbnet op for at bussen kan benyttes igen med 
optil 3 beboer + chauffør. 

Bussen kan igen udlånes til pårørende. 
 

Status på Sekoia (Skærmløsning på stuerne), 
Nødkald og tlf. system  

- Vi genåbner projekterne og forventer at gå i gang i 

løbet af sensommeren. 
- Det nye nødkaldssystem giver os mange 

muligheder, bla. bliver der indlagt demenszoner 
udenfor, mere information herom når vi har det 

installeret. 
 

Punkter på dagsorden 
- Vi drøfter ikke personale eller borger rettede 

enkeltsager. 
 

Indhold i referat 



Skal være forståelige - 

Ingen forkortelser. 
 

Indkomne punkter fra 

formanden  

Økonomi Dixensminde – status 

- Ser rigtig fint ud. Har fået vendt et underskud til et 
plus. Forventer at komme ud med et lille overskud i 

indeværende år. 
Vil for hele området arbejde henimod at have en 

buffer på ca. 1.mio. til evt. uforudsete udgifter. 
 

Personaleressourcer: 
- Er der mulighed for øget hjælp om aftenen, 

særlig ved spisesituationer? 

Der er ekstra ressourcer ansat, bl.a. 
måltidsværter – desuden er udepersonalet inde at 

hjælpe som springer i hele huset pga. få opgaver 
ude på nuværende. 

 
- Hvordan kan det sikres, at beboer ikke 

vedvarende oplever, at personalet har så travlt, 
at nogen undlader at kalde hjælp ved behov? 

Tidsfaktoren har været drøftet med medarbejder 
omkring hvilke signaler vi sender. 

Vigtigt vi giver os tiden til beboer og opgaven, 
der er aldrig for travlt til at hjælpe. 

 
Ernæring: 

- Kan aftensmaden gøres mere varieret? 

Ernærings assistenten vil ud af rester lave små 
retter der kan gøres klar og varmes op i ovnen til 

aften. 
Altid mulighed for at ønske små særretter. 

 
Tilsynsrapport november 2019: 

- Hvordan er der blevet arbejdet med 
udviklingspunkterne – særligt 

kommunikationsformer? 
Birgitte gennemgår punkterne fra tilsynet og 

hvad der igangsat på baggrund heraf. 
Der har været drøftet vedrørende kommunikation 

og måden vi kommunikerer på indbydes i 
personalegruppen og ikke mindst med 

borgere/pårørende. 

Vigtigt, at vi er professionelle i vores omgang 
med beboer. 

 
Tværfaglighed: 

- Hvad er årsagen til, at det kan opleves svært at 
inddrage andre fagligheder/vidensdele i forhold til 

konkrete behov hos beboer? 
Vi tænker fælles faglighed, men kunne måske 

inddrage andre fagligheder på et tidligere 
tidspunkt. 



 

Information fra 

aktivitetsmedarbejder 
Betina 

Aktiviteter under og efter COVID-19 

- Dyrket de små fællesskaber i Covid tiden. 
- Var optimistisk med hensyn til genåbningen og 

aktivitetskalenderen da Dix Nyt for august gik i 
trykken, der er dog aktiviteter som ikke kan 

gennemføres endnu bla. gymnastik med fys. Udefra. 
Aktivitetskalenderen vil altid være med forbehold for 

ændringer.  
- Har været privilligeret med 2 

Aktivitetsmedarbejdere som har bidraget i 
dagligdagen med aktiviteter i de små fællesskaber. 

- Vil indføre fælles spisning om fredagen (middagen) 

og evt. banko 1 x måneden. 
- Mange små ture ud af huset, bl.a. jordbærplukning, 

kaffe ved Jels Sø og har brugt terassen i trekanten 
rigtig meget. 

Evt. - Diætist er lige kommet tilbage fra barsel og Birgitte 
er i dialog vedrørende samarbejdet herom. 

 

 
Næste møder:  

Mandag den 26/10-20 kl. 13.00-14.30 i dagscenteret 

Torsdag den 19/11-20 kl. 17.00-19.00 valg i fællesstuen 

 


