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Seniorudvalget                                                                                             

Kopi til Slagelse Byråd og forvaltning 

Slagelse Kommune     13. december 2022 

      22-015548 

 

Uopfordret Høringssvar/Bekymringsskrivelse 

Vedrørende Bruger- /Pårørenderåd på plejecentre 

Seniorudvalget har i sit møde den 29. november 2022 besluttet, at det fra 2023 skal være valgfrit for det 

enkelte plejecenter at oprette Bruger- /Pårørenderåd, men at der som minimum skal afholdes 2 møder for 

beboerne og deres pårørende hvert år, for at sikre indflydelse og dialog. Endvidere, at plejecentrene skal 

forsøge at oprette Bruger- /Pårørenderåd. 

Ældrerådet er bekymret over Seniorudvalgets beslutning, da der allerede er etableret Bruger-

/Pårørenderåd på 7 af kommunens 11 plejecentre. De plejecentre, der endnu ikke har kunnet oprette et 

Bruger- /Pårørenderåd er plejecentrene Blomstergården og Solbakken, da de har svært ved at finde 

pårørende, der er interesserede. Under opstart af Bruger- /Pårørenderåd er Kirke Stillinge og 

Bjergbyparken. 

Ældrerådet mangler viden om, hvordan Seniorudvalget havde tænkt sig at de ældres samt Ældrerådets 

interesser bliver varetaget med den nye struktur, da det ikke fremgår af sagen. Med beslutningen 

forsvinder Ældrerådets observationsfunktion og dette medfører manglende viden om, hvad der sker på 

plejecentrene. Ældrerådet har været meget glade for kontakten gennem Bruger- /Pårørenderådsmøder, da 

det har givet en viden, som kunne formidles videre til hele Ældrerådet. Samtidig har Ældrerådets 

observatør på Bruger- /Pårørenderådsmøder orientere om hvilke sager, Ældrerådet arbejder med. 

Endvidere har Seniorudvalgets beslutning indflydelse på pårørende-kontakten og beboernes 

medindflydelse på hverdagen. Eksempelvis vil dialogen om kost ikke kunne varetages af Madservice, hvis 

der ikke er noget Bruger- /Pårørenderåd på et plejecenter. Her henvises til sag på Seniorudvalgets 

dagsorden om nedlæggelse af Kostrådet. Der vil blive ulighed blandt beboernes vilkår, afhængig af hvilket 

plejecenter de bor på. 

Ældrerådet vil meget gerne orienteres om, hvilke tanker Seniorudvalget har om en fremtidig model, der 

forhåbentligt gør det muligt, at Ældrerådet får kontakt til plejecentrene på anden måde end via et Bruger- 

/Pårørenderåd.  

Ældrerådet har erfaret, at flere kommuner har etableret andre modeller end et Bruger- /Pårørenderåd på 

deres plejecentre. 

Et plejehjemsråd kan nævnes som et eksempel. Rådet skal ikke hverken ”hyre” eller ”styre”, for det er 

kommunalbestyrelsens opgave, men plejehjemsrådene kan medvirke til at fastholde den gode velfærd og 
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trivsel for beboerne, pårørende, medarbejdere og leder. En model, hvor der skabes forum med beboere, 

pårørende og ressourcepersoner fra lokalsamfundet kan være en vigtig støtte for udviklingen af 

plejehjemmene. Dette kunne måske være medvirkende til, at det blev nemmere at rekruttere flere 

pårørende og frivillige. Deltagere i et plejehjemsråd kunne eksempelvis være repræsentanter fra Lokalråd, 

Venneforeningen, Boligselskabet, Menighedsrådet, Ældresagen, Ældrerådet samt naturligvis personalet, 

beboerne og de pårørende. 

Ældrerådet anbefaler, at spørgsmålet om en fremtidig model for Ældrerådets kontakt til plejecentrene 

tages med til drøftelse i dialogmøde med Seniorudvalget den 7. marts 2023. 

Med venlig hilsen 

Tonny Korndrup 

Formand for Ældrerådet 


