
 

Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd  
Dato: d. 23.05.2022  

kl.: 17.00-19.00 Sted: Hvalsø Ældrecenter (Centerleders mødelokale) 
Der serveres smørrebrød, samt drikkevare. 

 
Ordinært møde 

Medlemmer af rådet:  

Beboer repræsentanter, 
i alt 4 pladser 

Navn Bolig 
Elin B. Jensen Bøgely 14 
Henry Pedersen Blomsterhaven 14 
  
  

Familie repræsentanter,  
I alt 4 pladser 

Navn Familie til 
Tina Mertens 
 

Datter til Ulrich Mertens, Blomsterhaven 6 

  

Jørgen Madsen Ægtefælle til Merete Madsen, Kløverhuset 1 
  

Netværket Bjarne Bang Christensen Ældrerådet 
Jytte Benning Frivillig 

 
Fra Hvalsø Ældrecenter 

 
Navn 

 
Repræsentant for 

Margit Mikkelsen Medarbejdergruppen 
Jeanette Rosenberg Køkkenet 

 
Ledelsen 

 
Britt Pedersen 

 
Teamleder 

Annette Krøner Hansen 
(sekretærfunktion) 

Plejecenterleder 



Fravær: Margit Mikkelsen, Bjarne Bang Christensen 

Gæster: Kirsten Kornval Formand for ældrerådet, som suppleant for Bjarne B Christensen 

Mødeleder: Formanden 

Referent: Jeanette Rosenberg 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde  
 Begge godkendt 

2. Nyt fra huset (ledelsen) 

Præsentation af ny 

plejecenterleder tiltrådt 1/5 
2022 V/Plejecenterleder Annette 

K Hansen 

SSÆ-udvalget kommer på rundtur 9/6 
og slutter med fælles dialogmøde med 

alle tre beboer pårørende råd på 
bøgebakken. Vi kan arrangere at køre 

bussen fra Hvalsø. 

Uanmeldt tilsyn fra styrelsen for 

patientforløb forventes snarligt 

Anmeldt BDO tilsyn kommer også 

snart dato afventer 

Arbejdstilsynet har anmeldt det årlige 

uanmeldte Kontrolbesøg. 

Køkkenet har anskaffet ovn og 

opvasker der desværre giver dårlige 

arbejdsstillinger og skal derfor ses 
efter. Der bliver udarbejdet en APV for 

 



hele centret, samt igangsat flere 

initiativer for at få løst denne 
problemstilling. Rådet informeres med 

opfølgning ved næste møde. 

Tværsektorient 

samarbejdsmøde/dialogmøder mellem 
dagcentre på Bøgebakken og Hvalsø 

etableret. 

Indkøb af tørretumbler og 

vaskemaskine er tæt på at være løst 

så de sidste beboere kan få vasket tøj 

i kløverhuset fremfor på vaskeriet. 

Vi har haft Corona i huset i starten af 
maj, god indsats med lukning af 

spisestuen og stor hygiejne og 
testfokus, hvilket gjorde vi hurtigt fik 

situationen under kontrol. Vi tester 
fortsat medarbejder hver 14. dag med 

PCR test. Der er selvtest til rådighed 

medarbejdere frivilligt kan benytte. 

 

3. Kost og menuplaner 

 V/ Jeanette Rosenberg 

Der er ros fra beboere og personale 

om maden.  

Vi drøftede cafe drift, hvilket pt ikke 
er muligt, men en relevant drøftelse. 

Kirsten fra ældrerådet fortæller de 

 



gerne vil forslå at det kommer på 

budget i 2023. 

4. Aktiviteter og frivillige 

Hvordan tiltrækker vi frivillige – 
tidlig rekruttering V / Formand 

Tina Mertens 

Status på fokusområde om 
samme V/ Plejecenterleder 

Annette K Hansen 

Hvordan tiltrækker vi frivillige? 

Projekt unge og seniorer i job, Penge 
tilført øremærket til at ansætte unge 

(ml 14år-17år) samt fastholde 

seniorer. Stillingsopslaget er ude nu. 

De små opgaver er også vigtige fx 

bare at gå en lille tur rundt om huset. 

I forhold til rekruttering generelt skal 

vi tænke mere kreativt, evt. lave små 
film om stedet. Vi skal dyrke og 

formidle de gode historier. Vi har 
samarbejde med jobcenter, men det 

er en generel udfordring, at der 
mangler arbejdskraft i 

sundhedssektoren. 

 

5. Corona status  

V/ Teamleder Britt Pedersen 

Vi tog det i punkt 2. 

  

6.  Budget og normeringsstatus  Vi har et lille efterslæb på over 
700.000kr fra sidste år, og vi har to 

beboere der kræver ekstra vagt 
bemanding, hvilket udfordrer 

 



V/ Plejecenterleder Annette K 

Hansen og Teamleder Britt 

Pedersen 

økonomien. Men det påvirker ikke 

tiltag hos vores beboere. 

Der er ansat en nattevagt og en 

dagvagt, så nu mangler pt 3 faste 

dagvagter. 

Vi kigger lidt på weekend bemanding, 
og vil se om vi kan tilbyde hver 3. 

weekend, for at blive mere attraktive 
ift. rekruttering. Men det er en svær 

logistisk udfordring. 

7. kontaktperson ordning  

V/ Formand Tina Mertens 

Hvordan fastholder vi dialog og 
informationsniveau når ikke 

kontaktpersonen er i fremmøde? 

tanker og ideer. 

Der er kommet sedler i lejlighederne 
med hvem der er kontaktperson. Men 

hvordan kan vi forbedre 
kommunikationen mellem personale, 

beboere og pårørende – kan vi evt 
afholde statusmøder eller telefoniske 

dialogmøder? 

Vi arbejder pt med den gode 

indflytningssamtale og vil gerne drøfte 
hvordan vi kan arbejde med et godt 

koncept. 

Kirsten opfordrer til at tage punktet 

op på USSÆ dialogmødet. 

Der var forslag om at 
indflytningssamtalen burde efterfølges 

af opfølgende samtaler, da både 
beboere og pårørende kan være 

Britt og Annette drøfter det videre og 

kommer forslag til løsninger. 



følelsesmæssigt påvirkede til den 

indledende samtale. Det er en stor 
livsændring at flytte på plejehjem for 

både beboere og pårørende. Ofte 
løsner begge parter op efter en 

periode, hvorfor det vil være en god 
ide at holde en supplerende samtale, 

hvis samtalen skal have en effekt.  

 

8. Nyt Hvalsø Ældrecenter  

V/ Plejecenterleder Annette K 

Hansen 

Intet nyt.  

9. Planlægning af åbent hus 

21.06.2022 kl.?  

V / Plejecenterleder Annette K 

Hansen og Teamleder Britt 

Pedersen 

Annoncering? 

Invitere naboer fra ældreboligerne, 

evt. bruge det som rekrutterings 

strategi så flok kan besøge stedet 

(frivillige, sosu’er mlf.). 

Tidspunkt 15-17 – kaffevogn og is. 

Der arbejdes med koncept og 
planlægning, rådet informeres når dette 

er på plads. 

10. Drøftelse af kommende 
afdelingsmøder med boligselskabet 

V/ Formand Tina Mertens 

Husk at deltage som pårørende når 
der indkaldes til afdelingsmøder, det 

er her ønsker til forandringer af 
bygningerne og lign.. hvis ingen 

deltager kan vi ikke få noget igennem. 

Løse fliser ved hovedindgangen (Britt 

melder til kommunen) 

Vi skriver en notits i 
husavisen/familiemail med opfordring til 

at deltage i møderne. 



Møderne afholdes i september, der er 

ikke indkaldt endnu.  

Ønsker: 

- Fliser eller asfalt rundt om 
kløverhuset Britt mener det er 

drøftet tidligere, det skal følges 
op på. 

- Tagrender i kløverhuset trænger 

til udskiftning 

11.  

Præsentation af projektarbejde 
på Hvalsø Ældrecenter V/ 

Plejecenterleder Annette K 

Hansen 

Kompetenceudvikling - 

Værdighed i Praksis 

Hjemlighed på plejehjem 

De to projekter hænger meget 

sammen. 

Der arbejdes med 

kompetenceudvikling, indretning og 

indflytningssamtaler. 

  

 

 

12. Høringsfrister diverse 

kvalitetsstandarder  

V/ Formand Tina Mertens og 
Plejecenterleder Annette K 

Hansen 

 Der vil fremover blive defineret tydligere 
hvad der forventes fra bruger 

pårørenderådet, ligesom diverse vil blive 
taget op på vores møder, hvis deadline 

tillader dette. Annette vil sørge for 
tydelighed i forhold til 

forventningsafstemning 



13. Politisk Dialogmøde samlede 

Pårørenderåd d. 9/6 16.30-

18.30 På Bøgebakken.  

Input til dagsorden V 
Plejecenterleder Annette K 

Hansen 

Vi tager punktet om dialogmøder og 

kontaktpersoner op. 
 

14. Foto af borgere på hoveddøre 

V/Teamleder Britt 

 Ingen har haft modstand på det, så 
derfor startes det op. Både for at hjælpe 

beboer og afløsere. 

15.  Evt. Der er pårørende der gerne vil deltage 

i rådet, er det okay de deltager i 

møder selvom der ikke er valg.  

Vi beslutter, at de må deltage, men kun 

en repræsentant fra hver familie. Annette 

kontakter dem. 

 

 

 


