
 

Dagsorden, Fælles Beboer – og Pårørenderåd kl.: 17.00-19.00 Sted: Bøgebakken, stort 
mødelokale 

Dato: d. 11. jun. 2020 
 

2. Kvartalsmøde 

Mødedeltagere: Erling Kristensen (Formand, Bøgebakken), Nina Sahl (Formand, Hvalsø), Gorm Bove (Formand, 

Ammershøj), Leif Blom(rep. Ældrerådet) Jeanette Rosenberg (Repræsentant for køkkenet på Hvalsø) og Charlotte 

Thygesen (Centerleder)  

Fravær:  

Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Christina Vibits 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 
 Referat og dagsorden er godkendt. 

2. Orientering om coronasituationen 

på de tre plejecentre 

 
Der er ingen smittede beboere eller 

medarbejdere i Lejre Kommune. Der er 

seks pladser på Hvalsø Ældrecenter, som 
er omdannet til akutpladser, hvis der 

skulle ske et øget pres på sygehusene og 
borgere blev udskrevet tidligere. 

Pladserne har ikke været benyttet. 
Personalet er opmærksomme på 



symptomer og hvis der er symptomer 

bliver beboerne isoleret og medarbejderne 
bliver testet og må først komme på 

arbejde efter at have været symptomfri i 
48 timer. Beboerne spiser sammen men 

med større afstand. Charlotte orienterer 
om de nye retningslinjer fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed.  

Feedback på håndteringen af COVID-19. 

Informationsniveuaet kunne have været 

højere og mere personligt. Det har været 

en stor belastning for de pårørende.  

3. Evaluering af åbning for 

udendørs besøg 

 
Det er muligt at besøge beboerne af ½ 
times varighed og pårørende må gerne 

besøge beboerne flere gange om dagen. 
Der er sat telte op i Ammershøjparken og 

på Hvalsø Ældrecenter til besøgende og 
beboerne. På Bøgebakken er der en 

pavillion, men pårørende benytter oftest 
terrasserne til besøg. På Hvalsø 

Ældrecenter benyttes teltene mere.  

Beboere på vore plejecentre er ifølge 
sundhedsstyrrelsens definitioner fortsat i 

gruppen ”særlige sårbare borgere” og 
derfor gælder det fortsat, at der skal 

opretholdes en afstand imellem 

besøgende og beboere på 2 meter.  

Efter mødet, er det blevet præciseret, at 



der fortsat er påbud om, at plejecentrene 

er lukkede for indendørs besøg og der i 
forbindelse med kristisk sygdom og sidste 

fase i livet, kan planlægges indendørs 

besøg. 

Derudover er der kommet en lempelse, 
som betyder, at beboere, der af 

hebredsmæssige grunde ikke kan 
modtage besøget udendørs eller igennem 

terrasse dør/vindue, der vil det være 

muligt, at udpege 1-2 faste nære 
kontakter, som kan aflægge besøget 

indendørs i beboerens egen lejlighed. 
Disse besøg aftales med de lokale 

teamledere, som er ansvarlige for den 
faglige vurdering af beboerens 

helbredssituation. 

Det er muligt at afvikle de udendørs 

besøg som en gåtur. Derudover kan 
pårørende efter aftale med teamlederne 

planlægge udflugtsdage, hvor de kan 
hente beboere og tage på udflugt eller 

hjemmebesøg sammen. Det er en 
forudsæting at sundhedstyrelsens 

smitteforbyggende vejledning kendes og 

efterleves ved alle kontakter med 
beboerne på vores plejecentre. Vejledning 

gives og udleveres af plejecentret i 

forbindelse med disse aftaler. 



 

Orientering om ovenstående er sendt ud 

til alle beboere og pårørende. 

 

4. Aktiviteter på plejecentrene i en 

coronatid 
 På Bøgebakken har der været badminton, 

vikingespil, gået ture, lakeret negle, sang 

mm. Små hverdagsaktiviteter.  

Hvalsø Ældrecenter har spillet banko, 

sunget, været i haven, lagt puslespil, små 

hverdagsaktiviteter mm. 

Ammershøjparken har haft musik på 
torvet og der har været bestilt mad fra 

slagteren. Stolegymnastik. Morgenmusik 

med Philip Faber.   

Alle plejecentre har haft besøg af musik 
fra Fede Finn og funny boys og andet 

musik, som spillede udenfor samt 

pølsevogn. 

Der er ved at blive undersøgt om der kan 
komme gang i sansegudstjernesterne på 

plejecentrene. Der er en præst, som 

gerne vil komme og synge salmer på 

dørtrinnet.  

  



5. Samarbejdet med de frivillige i 

en coronatid – Hvordan? 
 Der er fortsat lukket ned for frivilliges 

adgang på plejecentrene. 

Der er ligelede endnu ikke givet grønt lys 

til, at cykelpiloterne kan cykle med 
borgerne, men når den tid kommer bliver 

der lagt en plan, der medvirker til at 

forebygge smitte. 

6. Status på byggeri ved 

Ammershøj 
  

Her kommer en kort status på 

byggeprojektet i Ammershøjparken samt 
det materiale, som skulle have været 

præsenteret ved det aflyste møde i dag 
den 7. maj 2020.   

  
Byggeprojektet med opførelse af 24 

plejeboliger med tilhørende servicearealer 
i Ammershøjparken har nu været udbudt i 

totalentreprise i henhold til tilbudsloven.  
De indkomne tilbud er blevet vurderet af 

bedømmelsesudvalget ift. de beskrevne 
bedømmelseskriterier i udbudsmaterialet. 

Vinderen af totalentreprisen er H. Nielsen 

& søn A/S, som der indgås kontrakt med. 
Præsentationsmappen for projektet er 

vedhæftet denne mail. Økonomi og skema 
B blev politisk godkendt i 

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020. 

Første spadestik i september  



7. Mål for økologiprocent i 

anvendelse af råvare. Ny analyse 

i juni måned v/Jeanette 

 Økologiprocenten skal højnes til 75% på 

alle plejecentrene. Det kan gøres ved: 

Sparring ved ernæringsfaglig medarbejder 

System på varebestilling  

Arbejdsgange 

Økonomi skal fortsat være god 

Den ernæringsfaglige medarbejder 

screener lige nu beboerne på Hvalsø 

Ældrecenter. 

Indkøb afgør, hvilke vare der bliver købt 

og hvad bliver der produceret af mad.   

Der bliver pt. kigget på indkøbsordninger 

og det er en frivllig SKII aftale, der er 
interessant. Det betyder, at der fortsat er 

en fleksibilitet, så plejecentrene kan købe 

småt ind, hvis der er et behov.  

Jeanette vil blive mere synlig og komme 
rundt i afdelinger og sparre på menuer, 

screening mm. 

8. Orientering om 

sygefraværsprojekt på 

plejecentrene 

 Køb af ekstern konsulent som har fokus 

på ledelse. Projektet er i gang nu. På 

plejecentrene er sygefraværsprocenten så 
lav at den ligger i top 5 på landsplan over 



det laveste sygefravær. Sygefraværet er 

fortsat lavt på trods af COVID-19. 

9. Evt.   

10. Oplæg vedr. 

organisationsjusteringer V /Lene 

Miller 

Lene Miller, centerchef CVO gæster 

mødet fra kl. 18.30 

Høringsmateriale udleveres på mødet 

med høringsfrist den 1. juli 2020. 

Lene Miller orienterer om indholdet og 

tankerne bag forslaget til 

organisationsjusteringer i CVO. 

BP-rådet har høringsfrist 29. juni.  

Forslaget behandles politisk i USSÆ den 

12. august. 

 


