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Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 16.00-18.00 Sted: Ammershøj 

Dato: d. 2. mar. 2020 

 

1. Kvartalsmøde 

Medlemmer af rådet: Gorm Bove (Formand, pårørende 1B), Susanne Andersen (Næstformand, pårørende 1B), Jette Ar-

rild (Pårørende 1E), Leif Blom (Repræsentant for Ældrerådet), Jytte Johansen (Frivillig), Centersygeplejerske, Inger-Lise 

Jensen (Aktivitetsmedarbejder), Inge Mortensen (Teamleder), Britta Larsen (Teamleder) og Charlotte Thygesen (Pleje-
centerleder). 

Afbud: Jette Arrild og Centersygeplejerske 

Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Anja Steinmejer 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 

Spørgsmål til referatet: Status på film 

på ovenlysvinduerne? 

 

 

Status på adgang til TV-kanalen ”Dan-
ske Filmskatte”? 

”Danske filmskatte” kører over 

SmartTV, så det kan kræve en udskift-

Sagen ligger hos boligselskabet sammen 

med døråbnere til vaskerum. 

Teamlederne vil rykke Boligselskabet om-

kring de pågældende sager. 

 

 

Teamleder Britta Larsen undersøger, om 

der kan opnås en rabat ved 
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ning af fjernsyn i B,C og D.  

Beboere og pårørende oplever lugtge-

ner omkring håndvask og afløb? 

Kloaksystemet omkring Ammershøj er 

problematisk, og er et tilbagevendende 

onde. Rigtig meget regnvejr gør det 

også svært, og det antages, at der ik-

ke er fald nok i afløbene. 

køb/udskiftning af flere fjernsyn. 

 

 
 

Ved sager omkring vandlåse, afløb og 

lign. skal der rettes henvendelse til perso-

nalet, som skal oprette en sag gennem 

Dalux hos Service og Ejendomme.  

Dagsorden og referat godkendes efter 

drøftelse af de opfølgende spørgsmål.  

2. Status for byggeri ved Ammers-

høj 

 Siden sidste møde er byggeprojektet 

sendt i udbud, og disse kommer tilbage 
fredag d. 6/3. Herfra skal der tages stil-

ling til, hvilket tilbud man vil gå med.  

Første spadestik forventes at blive taget i 

efteråret i 2020.  

De ønsker og forslag som fremgår af refe-

ratet fra mødet i november 2019 tager 

Charlotte Thygesen med, når arbejds-

gruppen samles igen. 

3. Ny rygepolitik Udkast til ny rygepolitik er sendt i hø-

ring. Høringssvar udarbejdes. 

Rygepolitikken tages til efterretning, og 

der er opbakning til Kommunens politik.  

Det anbefales, at der udfærdiges en lokal 

procedure, hvor det er tydeligt formuleret, 
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hvordan reglerne er både for personale, 

beboere, frivillige og pårørende/gæster. 

4. Kunstcaféen – opsamling v/Anja 

Steinmejer 

Kunstcaféen blev afsluttet i midten af 
januar med en fernisering med et fint 

fremmøde. Det er projektgruppen op-

levelse, at de beboere der deltog, fik 

noget ud af det. 

 

 Projektgruppen i gang med en evalue-
ring, som lægger op til en version 2, hvor 

der tages afsæt i erfaringerne fra pilotpro-

jektet. 

5. Emner til årligt dialogmøde med 

USSÆ 

Har vi forslag til emner, som vi gerne 

vil have på dagsordenen til vores årlige 

fællesmøde med Udvalget for Social, 

Sundhed og Ældre. Mødet afholdes i 2. 

kvartal. 

• Status på den reviderede Værdig-

hedspolitik for denne valgperiode. 

Fx hvordan det går med pårørende-

samarbejdet? Er der et potentiale vi 

ikke udnytter endnu? 

• Samtænke frivillighedsarbejdets i 

Lejre Kommune mere bredt. 

• Livsforlængende behandling, en 

værdig død. 

Den reviderede værdighedspolitik sendes 

med rundt sammen med referatet. 

6. Status tilsyn fra Styrelsen for Pa-

tientsikkerhed 19. august 2019 

Opfølgende tilsyn afviklet 14. januar 

2020. 

Konklusionen fra Styrelsen var, at 

Teamleder Inge Mortensen fortæller, at de 

er langt, og regner med at blive færdig i 
denne uge. Herefter mangler der finpuds-
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mange ting var kommet på plads, men 

ikke alle. Det drejer sig primært om 

dokumentationen i omsorgssystemet. 

  

ning.  

Der er stort arrangement blandt persona-

let, og de er meget motiveret til få det 

gjort helt rigtigt.  

Det arbejde der på nuværende tidspunkt 

bliver gjort på Ammershøj vil de andre 

pleje- og ældrecenter også skulle i gang 

med. 

7. Aktiviteter og samarbejdet med 

frivillige 

Der er siden sidste møde kommet flere 

frivillige. Samtidig er det oplagt at 

samtænke frivillighedsarbejdet i Lejre 

Kommune mere bredt, og inddrage 
Solveig Hitzs område ”Aktivitetscen-

tre”.  

Det er et stort ønske at få rickshaw 

cyklen mere i spil. Leif Blom er selv 
cykelpilot, og vil også gerne i gang 

med at cykle igen. 

Anja Steinmejer er i øjeblikket, sammen 

med cykelkaptajnen på Bøgebakken og 

teamleder Tine Brink på Hvalsø ældrecen-

ter, i gang med at hjælpe Hvalsø Ældre-

center til at få nogle flere cykelpiloter.  

Anja vil sammen med Inge Mortensen 

mødes med Bjarne Kjeldsen og Leif Blom, 

for at finde ud af, hvordan der kan hver-
ves flere cykelpiloter i Kirke Hyllige-

området.   

8. Madpolitik i Lejre Politikkens betydning for beboerne på 

plejecentrene, herunder målsætninger 

for anvendelse af økologiske madvarer. 

Dækket under punkt 9. 

9. Status på servicepakkerne Det tidligere kostkasseregulativ er ikke 

gældende mere.  

Rådet efterspørger synlighed og afklaring 

omkring økonomien efter afslutningen på 

de gamle kostkasser. Særligt brugen/den 
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Den tidligere praksis har ikke været i 

overensstemmelse med den nuværen-

de lovgivningen på området, men den 
lever kommunen med servicepakkerne 

op til.  

Servicepakkerne har i 2019 generet et 

overskud. 

Spørgsmål: Vil taksten ændre sig, nu 

der har været et mindreforbrug i hen-

holdsvis 2018 og 2019?  

Og hvad med de penge som er tilbage 

fra mindreforbruget? 

 

tiltænkte brug af de opsparede midler.  

Der er en forventning om, at mindrefor-

bruget ikke vil fortsætte. Det er skyldes 
blandt andet, at pleje- og ældrecentrene 

skal have mere fokus på at leve op til Lej-

re Kommunes madpolitik. Det er der med 

den nuværende takst råd til.  

Derudover bliver mad til fester og større 

arrangementer for beboerne nu betalt 

gennem serviceaftalen for kost. 

Der i øjeblikket ved at blive udarbejdet en 

politisk sag omkring dette. Denne vil være 
udgangspunktet for en orientering, som 

vil blive sendt til Rådet efter den politiske 

behandling.  

Der er i år pris- og lønfremskrivning, så 
der vil være en lille stigning på service-

pakkerne. Der udarbejdes information til 

beboere og pårørende om dette. 

Mad, ernæring og kostpolitik vil være et 
punkt på beboer- og pårørenderådsmødet 

i 3. kvartal, samt hvad der skal stå i ste-

det for kostregulativet, som er nedlagt.  
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10. Evt.   

 


