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Referat tilsyn, VEST 

Mødedato 22- 10- 2019 

Tid 16:00 – 17:30 

Sted Søvang 

Sagsnr. 27.00.00-G00-2-19 

___________________________________________________________________ 

Mødedeltagere 

Beboere og pårørende 

 

Fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 

Cathrine Riegels Gudbergsen 

Annette Brix 

 

Fra Ældrerådet 

Lotte Petersen 

Inge-Lise Madsen 

Birthe Kærsig 

Merete Maibøll 

 

Fra ældreområdet 

Distriktsledelsen og centerchef 

 

Referent 

Dorthe Berg Rasmussen 
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1. Velkomst v. distriktschef Elisabeth Kjær Johannesen 

Elisabeth Kjær byder velkommen og opfordrer til dialog, synspunkter og spørgsmål. 

 

2. Præsentation og baggrund for mødet v. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 

Cathrine Riegels og Annette Brix indleder mødet med kort at skitsere baggrunden for 

dette dialogbaserede tilsyn, som Udvalget foretager 1 gang årligt i hvert af de 4 

ældredistrikter. Dette tilsyn er blot ét ud af flere tilsyn, der årligt gennemføres på 

ældreområdet. 

Der lægges op til en åben dialog, hvor beboere og pårørende inviteres til at fortælle om 

de daglige oplevelser på plejecentret og ligeledes til at fremkomme med både ros og 

ris. 

 

3. Orientering og oplæg v. distriktsledelsen 

Distriktsledelsen ved distriktschef og 3 teamledere giver nogle glimt og synspunkter fra 

hverdagen -  som f.eks.: 

• Campingvognen på Enø -  på tur med madkurv -  og badetøj. 

• Søvang har været på sommerferie i sommerhus 

• Mange musikarrangementer-  bl.a. med Johnni Reimer 

• Tur på Bakken og i Zoologisk Have 

• Ture med de aktive cykelpiloter i rickshaw cyklerne 

• Mange spisearrangementer og restaurantbesøg 

• Hyggeligt at være gæster hos hinanden 

• Der har været mange tilsyn i Distrikt Vest 

• Mange stjernestunder på plejecentrene 

• STOR TAK til de mange frivillige for deres enorme og engagerede indsats. 

 

 

4. Dialog og spørgsmål 

Her følger i stikordsform de spørgsmål og synspunkter, der fremkom ved tilsynet: 

• Bemandingen i Margrethehaven opleves som lav, når der er urolige borgere på 

midlertidigt ophold 

• Beboerne er glade for de faste medarbejdere – samt ønske om endnu mere 

personale, som er fast tilknyttet 

• Opfordring til at anvende velfærdsteknologi, når der bidrager til øget kvalitet 

• Der er mange, mange aktiviteter  -  der kan nærmest opstå lidt ”hobby-stress”, 

for man vil jo så gerne deltage 

• Opfordring til at invitere børne fra omkringliggende vuggestuer, børnehaver og 

skoler. Distrikt Vest har gode erfaringer hermed. 

• Konkrete spørgsmål på baggrund af individuelle oplevelser. 

 

5. Afrunding og tak for i dag v. Cathrine Riegels og Annette Brix 

Cahtrine og Annette runder eftermiddagen af med at takke alle fremmødte for input og 

bemærkninger. De opfordrer endvidere til, at hvis man efterfølgende har yderligere 

spørgsmål m.v., at så er man altid meget velkommen til at kontakte / skrive til 

udvalget. 

Et godt tilsyn rundes af med et par sange fra højskolesangbogen. 

 


