
 

 

5. januar 2021 

 

E-mail: muj@furesoe.dk 

Dir. tlf.: 72165050 

 

 

Referat  

Forum: MED 4. niveau – Afdelingen for botilbud til borgere med behov 

for omfattende støtte 

 

Tid: Tirsdag den 5. januar 2021 kl. 12.00 – 14.00 

Sted:  Whereby 

Deltagere:  Connie Lawaetz, Pernille Andersen, Jannie Mathiesen og Morten 

Ulrik Kristensen 

Ordstyre: Morten Ulrik  

 

Referent: Morten Ulrik  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

  

2. Godkendelse af referat fra sidst  

Godkendt  

 

3. Arbejdsmiljø 

Langkærgård:  

Der er en oplevelse af der bliver taget lidt let på retningslinjerne i forbindelse 

med covid 19.  

Der er behov for en struktureret plan for den ekstra rengøring i forbindelse med 

covid 19, Pernille laver et udkast vi alle skal se på til næste MED 4. niveau den 

19. januar 2021 

Det kan stadig blive en udfordring med enkelte beboere hvis de skal isoleres. 

Langkærgård har positive erfaringer med pode bussen og SHS teamet i 

forbindelse med podning af beboerne.  

Svanepunktet:  

Der er udfordringer med at overholde afstanden i forbindelse med covid 19 

restriktioner, der bliver spist i mindre grupper.  

Der savnes også en struktur og ensartet kultur omkring den ekstra rengøring.  

Syvstjerne vænge: 

Der opleves en god stemning i den ”nye” personale gruppe, der skal følges op 

på ambulanceplanerne, Morten Ulrik sikrer at alle får udfyldt.  

Syvstjerne vænge deltager med en personale repræsentant i MED 4. niveau (den 

der er på arbejde, den dag hvor der er møde) og vil prøve at vælge en AMR 

repræsentant når der er valg til maj 2021  

Skiftesporet:  

Stemningen er god, medlemmerne og medarbejderne er gode til at efterleve 

covid 19 retningslinjerne.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 2 

Skiftesporet åbner igen på mandag.    

 

 

 

4. Covid 19  

Alle er enige om at der er behov for ridse retningslinjerne op for alle 

medarbejdere med særligt fokus på:  

 Der skal bæres mundbind eller visir ved al kontakt til beboerne, medmindre 

man sider ned og der er minimum 2 meter afstand.  

 Man skal dele sig op så der kun er max 5 mennesker i hvert rum også ved 

spisesituationerne.  

 De gæster der er valgt til at komme på besøg i bofællesskaber (kun en pr. 

beboer) skal bære mundbind eller visir (vi skal udlevere hvis de ikke selv 

medbringer) og må ikke komme i fællesrummene, kun i de lejligheder de 

skal besøge.  

Morten Ulrik redigerer plakaterne til dørene så det bliver mere tydeligt for 

gæsterne.  

 

5. Medarbejderundersøgelsen:  

Svanepunktet har fået gennemgået undersøgelsen med medarbejderne, Jannie 

og Morten Ulrik aftaler møde for at arbejde vider med handleplanerne. 

Langkærgård har ikke fået gennemgået undersøgelsen med medarbejderne, men 

forventer at alle har sat sig ind i resultatet af undersøgelsen, Pernille og Morten 

Ulrik aftaler møde for at arbejde videre med undersøgelsen.  

 

6. Emner som skal bringes op i Lokal- MED og Center-MED 

Intet 

 

7. Næste møde  

19. januar 2021 kl. 10.00 – 12.00 

 

8. Eventuelt  

Intet  

 

 

 


