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Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd  
kl.: 16.00 – 17.30 
 Sted: Bøgebakken 
Dato: 24.04.2022 

 
Ekstraordinært ordinært møde, høring kval.standarder 

Valgte medlemmer: 

1A1: Erling Kristensen(Pårørende, formand) 

1A2: Anna-Louise Poulsen(Beboer), Johannes Nielsen (Pårørende) 

1B3: Birgitte Holm(Pårørende), Anne Gurli Fugl(Pårørende) 

1B4: (Ingen kandidater fra huset)  

BB2: Johannes Pedersen(Beboer), Christine Banke(Pårørende), Lene Stampe(Pårørende) 

BB3: Johannes Nielsen(Beboer,lejl.4), Heidi Hansen(Pårørende, næstformand), Anne-Marie Veistrup (Pårørende), 

Jørgen Boesgaard (Pårørende), Ruth Kristensen(Pårørende) 

BB4: Ole Iverson(Beboer) 

Fødte medlemmer: Bente Hansen (Frivillig, Bøgebakkens Venner), Jeanette Dæhnfeldt (Repræsentant for 

Ældrerådet), Sabrina Lykke Pedersen (Medarbejderrep. de gl. huse), Anita R. Kirkeby(medarbejderep. de nye huse) 

Dorte Madsen (Teamleder) og Charlotte Thygesen (Centerleder)  

Udpegede medlemmer: Per Nørgård(Ældrerådet), Bente Hansen(Frivillig) 
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Afbud/Fravær: Heidi Hansen, Ruth Kristensen, Jørgen Boesgaard, Anne Marie Veistrup, Anita R. Kirkeby, Sabrina Lykke 

Pedersen 

Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Mette Langæble 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 
 Dagsorden godkendt 

2. Høring udsendte kval. 

Standarder: 

Hermed fremsendes materiale vedr. 

kvalitetsstandarder 2022 for Servicelovens 

§§ 79a, 83 og 83a til høring i beboer- og 

pårørenderådet.   

 

Følgende materiale er vedlagt:  

 

• Udkast til kvalitetsstandard for 

forebyggende hjemmebesøg 2022 

• Udkast til kvalitetsstandard for støtte 

til personlig pleje 2022 

• Udkast til kvalitetsstandard for støtte 

til praktiske opgaver og madservice 

2022 

 

Charlotte fortæller om tidligere udgaver og 
ændret layout. Charlotte fortæller at vi som 
ledelse og personale navigerer ud fra en 
konkret individuel vurdering med 
udgangspunkt i kvalitetsstandarderne. 
Tidligere udgaver har plejecentre ikke været 
nævn i standarden men at den nu er tilføjet. 
Der tales om at det kunne være rart visuelt i 
udkastet at kunne se forandringen fra sidst.  
 

3. Udkast til kvalitetsstandard for støtte til 

personlig pleje 2022.  

• Charlotte fortæller at 

hverdagsrehabilitering er en opgave 

som kun gives som forløb i 

hjemmeplejen, men på plejecentre 

tænkes hverdagsrehabiliteringen ind i 

de daglige opgaver. 

• Charlotte fortæller at det er vigtigt at 

vi samarbejder personale og 

 

 

 

 

 

3. og 4. Vi har drøftet de forliggende 

kvalitetsstandarder og tager dem til 

efterretning.  



Side 3 af 4 

 

pårørende. At de pårørende 

henvender sig til personale og 

teamleder og at der findes en løsning 

sammen.  

4. Udkast til kvalitetsstandard for støtte til 

praktiske opgaver og madservice 2022 
 

• Dorte fortæller at der ikke udføres 

hovedrengøring i boligerne på 

plejecenteret.  

• Charlotte fortæller at vi lige nu har 

Jesper gående til at gøre hovedrent i 

fællesområder og køkkener.  

• Der bliver pudset vinduer i husene 

over huslejen. 

• Opmærksom på rengøring af lift 

skinner og oven på køkkenskabe.  

• Ved fraflytning er det fraflytter/bo der 

sørger for rengøring af bolig, enten 

selv eller ved at købe sig til opgaven 

(det er Tommy der kontrollerer denne 

rengøring). 
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5. Punkter til fælles dialogmøde m. 

USSÆ 

Charlotte fortæller at det politiske 

udvalg gerne vil ud og møde bruger 
pårørende råd på de forskellige 

plejecentre. Det holdes fælles for alle 
de 3 plejecentre. Der sidder 5 

politikere i dette udvalg. Er der nogen 
i vores råd der har nogle emner til 

dette møde.  

• Ernæring centralkøkken på 

Bøgebakken eller generel 

produktion af mad. 

 

• Midlertidige pladser hvad skal 

de bruges til på Bøgebakken. 

Midlertidige 

pladser/rehabilitering på 

Grønnehave. 

 

6. Evt.  Der tales aktiviteter og ønsket fra de 
pårørende omkring mere visualisering. 

og dokumentation af de aktiviteter der 

sker, samt mere fokus på måltiderne.  

 

 

 

 


