
 
 
 

REFERAT 
 

Informationsmøde for pårørende til borgere i HCF 

 
 
 
Møde:  6. marts 2023 

Tidspunkt: 16.30-18.30 
 

Sted: Grejsdalen 19, 5800  Nyborg, møderum 2+3 
 
Der var fremmødt knap 50 pårørende til mødet. 
 
   
   
VELKOMST OG PRÆSENTATION V. PETER DALSGAARD KARLSEN 
Mødet blev indledt med, at Peter Dalsgaard Karlsen præsenterende sig. Peter er konstitueret centerchef i 
hele 2023. Peter har mange års erfaring inden for socialområdet, hvor han har været chef siden 2010. 
Desuden har Peter været konstitueret i en lignende situation i et andet center på socialområdet, så han har 
et indgående kendskab til organisationen.  
 
OM AT SIDDE I DEN RÅDGIVENDE PÅRØRENDEGRUPPE – V. FORMANDEN 
Efter Peters præsentation af sig selv var der valg.  
Formanden fortalte om sin tid i pårørendearbejdet (siden 2011) og fortalte om de 4 årlige møder, og den 
arbejdsindsats, der skal præsteres. Det består primært i at læse dagsordener og referater samt deltagelse i 
selve møderne.  
Dagsordenen er opbygget sådan, at der er inddragelsespunkter, informationspunkter og høringspunkter. 
Deltagelse i pårørendearbejdet indebærer, at man kan holde sig orienteret, blive hørt og komme med input, 
men der medfølger ikke beslutningskompetence. 
 
VALG TIL PÅRØRENDERÅD 
Ved nærværende informationsmøde blev valgt 5 nye medlemmer samt 2 suppleanter.  
De valgte personer fremgår andetsteds på centret hjemmeside. 
 
 
KERNEVÆRDIER 
Regionsrådet har vedtaget kerneværdierne: 

 At kunne mest muligt selv 

 At være tryg 

 At have et indholdsrigt liv 

 At bestemme selv 

 At have betydningsfulde relationer 

 At kunne kommunikere 
 
Peter Dalsgaard Karlsen fortalte om arbejdet med kerneværdier i centret.  
Lige nu arbejdes der i alle afdelinger med at få de valgte kerneværdier omsat til konkrete handlinger og 
aktiviteter i de respektive huse og afdelinger.  
Peter oplyste, at de hyppigst forekommende kerneværdier, der er valgt på voksenområdet i centret, er:  
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”At være tryg”, ”At leve et indholdsrigt liv” og ”At kunne kommunikere”.  
Er man interesseret i at vide, hvordan der arbejdes med kerneværdier i den afdeling, hvor ens pårørende 
bor, kan man altid rette henvendelse til lederen i den pågældende afdeling.  
 
FRIVILLIGHED 
Annette Kjærgaard fortalte om de initiativer, der er i gang i centret, og som bl.a. omfatter gåklubber (i 
Skovhuse, Engbo og Grejsdalen), beautyklub, sommerfest i Skovhuse, AOF-hold, besøgshest, besøgshund 
og meget mere.  
En del af de frivillige kommer fra Nyborg Gymnasium, hvor frivillighedsarbejdet indgår som valgfag/i den 
linje, gymnasieeleverne har valgt.  
Annette informerede om Royal Side Run, som finder sted den 17. maj 2023 på Nyborg Atletikstadion på 
Storebæltsvej, og som er kommet i stand i samarbejde med Nyborg Kommune.  Alle er velkomne. Deadline 
for tilmelding er den 1. april 2023.  
 
 
REGNSKAB 2022 OG BUDGET 2023 
Peter Dalsgaard Karlsen indledte med at forklare, at centret kom ud af 2022 med et underskud, som primært 
skyldes rekrutteringsudfordringer (og deraf følgende udgifter til vikarer og overarbejde m.m.), ledige pladser 
(og deraf manglende indtægter) og et stigende sygefravær.  
 
Indtægterne forventes at stige i 2023, hvilket skyldes stigninger i borgernes ydelsespakker. 
Det tilstræbes, at der kommer balance i budgettet i 2023. 
 
LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP 
Annette orienterede om livreddende førstehjælp til varigt inhabile borgere.  
De fleste af de borgere, der er tilknyttet Handicapcenter Fyn, er erklæret varigt inhabile. 
De praktiserende læger opfordrer til en dialog med de pårørende om livreddende behandling, hvor de 
pårørende tager stilling. Det er ikke noget, centret hverken kan eller må gøre. Derfor bedes man som 
pårørende kontakte borgerens egen læge og oplyse, hvad der skal ske. Det er lægens vurdering i sidste 
ende, men en forudgående dialog med de pårørende er nødvendig.  
Det blev drøftet, at der er to ting i det, Ja/Nej til genoplivning og Ja/Nej til livsforlængende behandling.  
 
INFORMATIONSSIKKERHED 
Annette indledte med at forklare, at SMS ikke er sikker kommunikation, og at man derfor ikke må udveksle 
fortrolige oplysninger pr. SMS. Personalet i HCF må kun kommunikere om neutrale, ikke-personfølsomme 
personoplysninger på SMS. De pårørende vælger selv, hvad de vil skrive til HCF, men HCF skal sikre, at 
HCF ikke sender noget personfølsomt ud på SMS, således at centret overholder datasikkerheden.  Det skal 
sendes på sikker mail i e-boks. Skal medarbejderne sende noget i e-boks til de pårørende forudsætter dette, 
at vi får vedkommendes CPR-nummer, som man skal bruge, når man sender.  
 
EVENTUELT 
Magtanvendelse og dokumentation blev drøftet. 
Annette Kjærgaard oplyste, at der er et stort fokus på magtanvendelse, og at der i efteråret har været en 
gennemgang på alle afdelingerne i centret. 
Social- og Boligstyrelsen har netop bedt om bemærkninger til magtanvendelsesreglerne, og vi har fra HCF´s 
side gjort opmærksom på de uhensigtsmæssigheder, centret oplever bl.a. hvad angår omfanget af 
dokumentation. 
 
Der blev spurgt til, hvordan fordelingen af borgere er i HCF på voksenområdet.  
Peter Dalsgaard Karlsen svarede, at normeringen er som følger: Der er 21 borgere i Engbo Kerteminde, 16 i 
Skærehaven, 48 i Grejsdalen og 16 i ”annekserne” samt 32 i Engbo Nyborg. 
 
Fremover vil der være informationsmøder hvert forår i marts måned.  
 
Man kan læse kommissoriet og referater fra møder i det rådgivende pårørenderåd her: 
Pårørendesamarbejde (handicapcenterfyn.dk) 
 
Næste møde i den rådgivende pårørendegruppe: 19. april 2023.  

https://handicapcenterfyn.dk/vi-tilbyder/parorendesamarbejde

