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Referat ekstraordinært Beboer- og pårørende råd møde 23. september 2021  

Deltagere: Erling Kristensen (Formand), Anna-Louise Poulsen (Beboer), Johannes Nielsen 

(Pårørende), Anne Gurli Fugl (Pårørende), Johannes ”Johs” Pedersen (Beboer), Johannes Ni-

elsen (Beboer), Bente Hansen (Frivillig), Sabrina Lykke Pedersen (Medarbejderrepræsen-

tant), Anita R. Kirkeby (Medarbejderrepræsentant), Dorte Stina Trasbo Madsen (Teamleder) 

og Charlotte Thygesen (Plejecenterleder). 

 

Høring af budgetforslag 2022 - 2025  

Charlotte Thygesen orienterer kort om det overordnede budget 2022 – 2025. Konklusionen 

i det fremlagte budgetforslag er, at der skal findes omkostningsreduktioner for 10 mill. kro-

ner. Reduktionerne må ikke ramme normeringerne indenfor dagtilbud/skoler/hjemme-

pleje/ plejecentre. 

På det årlige dialogmøde mellem USSÆ og de tre plejecentres BP-råd rejste rådet fra Hvalsø 

Ældrecenter ønsket om ansættelse af fysioterapeut. Fra Bøgebakkens BP-råd blev emnet 

omkring kostfremstilling rejst. Der er heldigvis generel tilfredshed med den kost, som serve-

res til beboerne på Bøgebakken, men vi erkender, at vi også modtager kritik. Den indsats, 

som vi har iværksat igennem den tværgående funktion, som vores ernæringsfaglige medar-

bejder, Jeanette Rosenberg har udført igennem godt et år på tværs af de tre plejecentre, 

har med tydelighed afdækket behovet for netop en sådan faglig kvalificering af vores mad-

produktion samt udførslen af de lovgivningsmæssige fødevarekontroller.  

I dialogen om høringssvar vedr. budgettet konkluderes det, at vi som udgangspunkt aner-

kender det fremlagte budgetforslag med bemærkning om, at vi ønsker tilført økonomi til 

styrkelse af den ernæringsfaglige funktion på Bøgebakken. Her henvises til det besluttede 

og fremsendte høringssvar. 

I forhold til taksten til servicepakkerne stiger prisen beskedent med 86 kr. som svarer til al-

mindelig pris- og lønfremskrivning. Fordelingen af taksten til kost og papirvarer er justeret i 

forhold til det reelle forbrug på de 2 forskellige servicepakker. Taksten på rengøring og pa-

pirvarer pakken nedsættes og servicepakken for kost øges tilsvarende. 

Charlotte fortæller om udvidelsen i Ammershøj og det fremtidige byggeri i Hvalsø, og at det 

er spændende at følge denne udvikling. 

Der tales kort om ønske om mere aktivitet i form af fx gymnastik. Anita Kirkeby fortæller, at 

der også er en kvindeklub og en mandeklub på vej.  

 

Høring vedr. rapport fra det lovpligtige årlige kommunale tilsyn på plejecentrene 

Tilsynet fortæller om, hvordan vores dagligdag går på Bøgebakken. Lejre Kommune har fået 

ny leverandør og tilsynet udføres af BDO, hvor de tilsynsførende er sygeplejefaglige  
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uddannede. Det letter dialogen under tilsynet og de fremsendte rapporter er overskuelig og 

letlæselige. 

Charlotte præsenterer den samlede score, som Bøgebakken opnåede ved tilsynet. Tilsynet 

sætter fokus på 5 indsatsområder. Der scores mellem 1-5 hvor 5 er bedst. Vi scorer højt på 

”Pårørendesamarbejde”, ”Selvbestemmelse og medindflydelse”, ”Kompetencer og udvik-

ling”, ”Pleje, omsorg og praktisk støtte” og ”Hverdagsliv”. 

Vi har fået anbefalinger omkring ”Dokumentation” og ”Medicinhåndtering”.  

Vi har etableret en superbruger organisering, der vil arbejde kvalificeret med dokumentati-

onen fremadrettet på tværs af CVO og med lokale superbrugere og nøglepersoner. 

Tilsynet påpegede enkelte punkter omkring medicinhåndteringen. Fx vil vi arbejde på at 

gøre medicinhåndteringen mere visuel og overskuelig. Blandt andet er medicinskabene me-

get små, og tanken er at inddrage et køkkenskab i hver lejlighed, hvor der kan sættes hæn-

gelås på lågen. Der indkøbes kurve i farver der afspejler proceduren for Styrelsen for pati-

entsikkerhed. 

Herudover blev der talt om kulturen omkring måltidet. Der er forskellig kultur i de enkelte 

huse, og ledelsen vil være mere nysgerrig på den pædagogiske tilgang til og omkring målti-

det. 

Der udarbejdes et enigt høringssvar under mødet. 

 

Evt. 

Udvidelse af parkeringsarealet starter mandag den 27. september 2021. Vi drøfter kort tra-

fikken omkring Bøgebakken. Vi ønsker bedre skiltning, markeringer om ensretning og haj-

tænder m.v. Johannes Nielsen er venlig at påtage sig opgaven at udarbejde en oversigtsteg-

ning over hvilke løsninger, som vi kunne anbefale og sende frem til teknisk service med for-

slag om at indarbejde disse forslag i forbindelse med P-plads projektet. 

 

Næste møde 

Ifølge gældende vedtægter er næste møde således beskrevet: 

4. kvartal: Afholdes ”åbent hus møde” for alle beboere og pårørende på hvert ple-

jecenter. På mødet orienteres om dagligdagen på plejecentret, beboer – og på-

rørenderådets arbejde (rekrutteringsvindue). Mødet afholdes som et gensidigt 

dialogmøde, hvor alle beboere og pårørende kan komme med forslag til såvel 

generelle udviklingsemner som konkrete forslag til kommende aktiviteter. Mø-

det afholdes i november/december. 
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Såfremt coronasituationen tillader det, stiler vi mod at afholde dette møde 

primo dec. Måned. 

 

Referent: Charlotte Thygesen, sekretær for udvalget 


