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

 Sted: Bøgebakken 
Dato: 14. marts 2022 

 

1. kvartals ordinære møde 

Rådets medlemmer 

Valgte medlemmer: 

1A1: Erling Kristensen (Pårørende, formand) 

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

1B3: Anne Gurli Fugl (Pårørende) 

1B4: (Ingen kandidater fra huset)  

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

BB3: Heidi Hansen (Pårørende, næstformand), Anne-Marie Veistrup (Pårørende), Jørgen Boesgaard (Pårørende), Ruth 
Kristensen (Pårørende) 

BB4: Ole Iverson (Beboer) 

Fødte medlemmer: Sabrina Lykke Pedersen (Medarbejderrep. de gl. huse), Anita R. Kirkeby (medarbejderep. de nye 
huse) Dorte Madsen (Teamleder), Mette Langæble (Konst. Teamleder) og Charlotte Thygesen (Centerleder)  

Udpegede medlemmer: Bente Hansen (Frivillig, Bøgebakkens Venner), Per Nørgård (rep. fra Ældrerådet) 

Gæster: Jeanette Rosenberg, Tværgående ernæringskonsulent på plejecentrene 
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Afbud/Fraværdagens møde : Anne-Marie Veistrup (Pårørende), Mette Langæble (Konst. Teamleder) 

Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Dorte Madsen 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 
referatet fra sidste møde 

Ingen kommentarer fra rådet. Referatet er godkendt fra juni 2021. 

Dagsorden er godkendt for mødet i dag. 

2. Kost og menuplaner v. Jeanette 
Rosenberg 

 Jeanette fortæller, at hun har hjulpet 
med at bestille mad fra lokale 

restauratører i perioden hvor Bøgebakken 
var ramt af COVID-19. 

Jeanette har hjulpet med at få 

organiseret overgangen til ny leverandør 

af fødevarer ved BC catering. 

SKI aftaler med fx BC catering i 
forbindelse med indkøb af madvarer til 

husene.  

Rådgivning i forbindelse med særlige 

diæter. Konsulentfunktion i forhold til 

sygeplejerskerne fx hjælp til screening. 
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Økologimåling og støtte til at vi kommer i 

mål med de fastsatte måltal for Lejre 

Kommune. 

Der er politisk opmærksomhed på et 

produktionskøkken i fremtiden, for at 
imødekomme kompleksiteten i ernæring 

af ældre mennesker med varierende 
behov. I denne udvikling er der klare 

intentioner om at fastholde leve-bo miljø 
tankegangen omkring måltiderne i de 
lokale huse. Der vil fortsat ske klargøring 

og sluttilberedning af kosten i husenes 

lokale køkkener. 

3. Velkommen til Per Nørgård, 
Ældrerådet 

Kort orientering om ældrerådets 
årsberetning 2021, bilag 1 

Jeanette Dæhnfelt er efter valget 
sidste år udtrådt af ældrerådet og Per 

Nørgård indtræder i stedet. 

 

 

 

 

 

 

 

Per hilses velkommen i rådet.  

Per fortæller: 

Ældrerådet er et lovbestemt råd, som 
repræsenterer alle ældre i Lejre 
Kommune og der er repræsentant på 

hvert plejecenter i Lejre Kommune. 

Ældrerådet varetager de ældres 
interesser i Lejre Kommune. 

Rådet kan give råd og vejledning og have 
indflydelse den vej, men har ikke nogen 
beslutningskompetence. 

Rådet har 5 områder 
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Der spørges ind til om ældrerådet 
kommer ud og besøger de enkelte 

beboere. Der efterlyses information 
som kan sendes ud igennem 
beboerbladet. 

1) Boligstrategi. Rådet er med i 

interessentgruppen for fx nyt 

plejecenter i Hvalsø. 

2) Det nære sundhedsvæsen. Her kan  

Danske ældreråd ved konferencer og 

ved temadage. 

3) Værdighedspolitikken 

4) Mobilitetsområdet som fx offentlig 

transport 

5) Digitalisering og velfærdsteknologi. 

Her kan Rådet fx påpege barrierer for 

ældre mennesker. 

 

Det aftales at Per Nørgård skriver en 
notits til Impuls omkring rådet og kontakt 

dertil. Derudover modtager vi en pjece 
om ældrerådet, når denne er opdateret. 

Pjecen vil blive uddelt på Bøgebakken og 
ligge fremme i ankomstområdet ved 
hovedindgangen. 

Vi har i CVO/Center for Velfærd og 

Omsorg et godt og konstruktivt 

samarbejde med Ældrerådet. Det sætter 

vi stor pris på. 

4. Nyt udvalg for Social, Sundhed 

og Ældre efter valget 

Medlemmerne i det nye udvalg: Vi har et godt politisk miljø i Lejre 

Kommune, hvor vi oplever fælles 

interesse i at gøre det bedste for alle 
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Birgitte Schytte, konservative 

Folkeparti – udvalgsformand 

Henning Nielsen, Venstre 

Flemming Damgård Larsen, Venstre 

Ivan Mott, Enhedslisten 

Connie Birthe Jensen, 

Socialdemokratiet 

trods partifarve i den samlede 

kommunalbestyrelse.  

Der er både nye medlemmer og 

gengangere i det nye udvalg for Social, 

Sundhed og Ældre. 

5. Årligt dialogmøde med USSÆ 

2022 

Afholdes den 22. juni, hvor vi har 

planlagt 2. kvartals møde. Mødet 
afvikles samlet for de 3 plejecentre og 
vi mødes på Bøgebakken. 

Alle medlemmer i Beboer- 

pårørenderådet opfordres til at gå i 
tænkeboks i forhold til hvilke emner I 
gerne vil i dialog med USSÆ omkring. 

Meld gerne tilbage med ønsker om 
emner, der kan tages op på det årlige 

dialogmøde inden udgangen af maj 
måned 2022. Charlotte Thygesen samler 

emnerne sammen. 

6. Aktiviteter 2022 

Bilag: Program for årets aktiviteter 

• Stjernestunder 

• Ronkedoren 

• Lokalt planlagte aktiviteter, 

Vennekredsen og Beboer – og 

pårørenderådet 

Charlotte orienterer generelt om de 
kommende arrangementer.  

Vi er omstillingsparate i forhold til COVID 

situationen, og afvikler arrangementer i 
forhold til aktuelle COVID-19 
smitteudbrud på Bøgebakken. 
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Snakken falder på oktoberfesterne, som 

begge var en stor succes. Der skal lyde 

en stor tak til vores frivillige – der yder 

en kæmpe indsats. Der har været 

særdeles god erfaring med afvikling af 2 
fester på Bøgebakken fremfor en stor 

samlet fest. Den lidt mindre kreds til 
festerne gavner i særdeleshed beboernes 

udbytte af festerne. Vi vil derfor 
fremadrettet afvikle de årlige fester på 
samme vis som i 2021. 

Loppemarked afvikles Lørdag den 23. 

april 2022. Det vil blive sidste gang der 
afvikles loppemarked på Bøgebakken. 

Arbejdet for de frivillige er yderst 
omfattende og Vennekredsen har i øvrigt 
en god økonomi, hvorfor indtægterne fra 

loppemarkederne ikke er afgørende.  

Ledelsen orienterer om, at der fremover 
vil blive afviklet en årlig sammenkomst 
for de aktive frivillige på Bøgebakken. 

Dette initiativ som tak for den store 

indsats, de frivillige ligger til gavn for alle 

beboerne her på Bøgebakken. Det er vi 

alle yderst taknemmelige for.  

Derudover orienteres om, at ledelsen 
fremadrettet planlægger at afholde 

frivilligmøder x 1 mdr. 
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7. Projekt ”Mere hjemlighed på 
plejehjem”, bilag 2 

• Projektets omdrejningspunkt er: 

Målet er, at udvikle et fagligt 

dialog- og analyseredskab, som 

ledere og medarbejdere på alle 

kommunes tre plejecentre kan 

anvende som en del af deres 

socialpædagogiske arbejde, til 

systematisk og kontinuerligt, at 

afdække beboere og pårørendes 

behov og ønsker til hjemlighed og 

på den baggrund iværksætte nogle 

faglige målrettede indsatser, der 

styrker beboernes og de 

pårørendes oplevelse af hjemlighed 

ved indflytning på plejecenter og 

ved ophold i tre centrale 

fællesrum. 

• Der skal udpeges 4 

beboer/pårørende 

til ”referencegruppe 1”, hvor fokus 

sættes på den fysiske indretning, 

som et led i projektet. 

 

Charlotte orienterer om projektet ”Mere 
hjemlighed på plejecentrene”. 

På Bøgebakken er der valgt at der skal 

arbejdes med indgangspartiet/café 

området. 

Målet er at der udvikles et fagligt dialog – 

og analyseredskab af en arbejdsgruppe, 
der sammensættes blandt medarbejdere 

og teamledere, som efterfølgende skal 
afprøve redskabet i praksis henover 

sommeren i forbindelse med indflytning 
af nye beboere på Bøgebakken. Denne 

arbejdsgruppe kaldes ”Referencegruppe 
2” i projektet. 

”Referencegruppe 1”, som udpeges 
blandt beboere og pårørende, kobles på 
efter sommerferien, hvor fokus sættes på 

indretningen af det fysiske område ved 

indgangen på Bøgebakken. 

Første møde i ”Referencegruppe 1” 

afvikles ifølge tidsplanen den 26. oktober 
2022 fra kl. 9-11. 

Vi drøfter mulige deltagere til 

”Referencegruppe 1” og nedenstående 
navne kommer i spil på mødet: 
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Heidi Hansen 

Ole Olsen 

Anne Galan – ny pårørenderep. i rådet 

Per Nørgaard  

Per Nørgård gør opmærksom på, at han 
ikke vil optage en plads i denne gruppe 

fremfor interesserede beboere og 
pårørende, som har deres daglige gang 

på Bøgebakken. 

Vi går tilbage i rækkerne og overvejer 

deltagelsen i ”Referencegruppe 2”. 

Charlotte vil sende yderligere 

informationsmateriale ud om projektet, 
når dette er udarbejdet af 

konsulenttovholderne på projektet. 

Der er indgået samarbejdsaftale med 
konsulenter fra ”Altiden”, som vi i 

forvejen samarbejder med i 

kompetenceudviklingsforløb på 

plejecentrene i Lejre. 

8. COVID-19  Vi opretholder Sundhedsstyrelsens  

anbefalinger om smitteforebyggende 
adfærd på plejecentret, hvor sårbare 
ældre er i øget risiko ved COVID-19 

smitte. Derfor anvender vi fortsat 
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mundbind, holder afstand og tester 

systematisk personale og beboere. 

Beboere testes i perioder med 

smitteudbrud, mens personale fortsat 

testes forebyggende inden indmøde på 
arbejdspladsen.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler samme 
forbyggende testsystematik overfor 

besøgende på plejecentre. Denne indsats 
er netop blevet skærpet og kommunerne 
er blevet bedt om at sikre, at der kan 

udleveres gratis selvtest til besøgende. 

Dette sættes i system efter dagens 
møde, hvor pårørende vil blive orienteret 

om, at de kan få udleveret selvtest – op 
til 10 sæt pr. gang, på Bøgebakken. 
Disse kan udleveres ved henvendelse til 

ledelsen og til personalet i husene.  

Sundhedsstyrelsen tager ved udgangen 
af marts måned stilling til, om de 
udmeldte smitteforebyggende rammer på 

plejecentrene i landet skal forlænges 

yderligere. 

9. Økonomi  Charlotte informerer om at, Bøgebakken 

kom ud af 2021 med en økonomi i 

balance og med et mindre overskud, som 
er blevet overført til budget 2022. 
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Ledelsen har fortsat fokus på at 

opretholde en sund økonomi på 

Bøgebakken og at anvende de 

tilrådehavende midler til gavn for 

beboerne gennem sikring af både de 
nødvendige hænder i den daglige pleje 

samt sikring af den sundhedsfaglige 
kvalitet, samt udvikling heraf i takt med 

de stigende krav, der følger i kølvandet 
på udviklingen indenfor ”Det Nære 
Sundhedsvæsen”, hvor kommunerne 

forventes at kunne løfte flere komplekse 

sundhedsfaglige opgaver til gavn for 
kommunens borgere og herunder 

beboerne på vores plejecentre. 

  

Charlotte informerer om, at vi aktuelt har 

slået 2 stillinger op som 

teamkoordinatorer – en til A husene og 
en til B husene på Bøgebakken. Vi har 
allerede en teamkoordinator, som 

dækker ”de nye huse” på Bøgebakken. 

Teamkoordinatorernes rolle er at være 

både tæt på plejen og fagligheden i deres 

områder og medvirke til at bygge bro og 
skabe sammenhæng mellem både 
ledelsens indsatser og frontpersonalets 

daglige opgaveløsning til gavn for 
beboerne. 
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Vi opretholder vores holdning til, at den 

tværfaglige personalesammensætning på 

Bøgebakken skal afspejle kompleksiteten 

i opgaveløsningen og herunder, at vi har 

et fortsat fokus på at have ansat 
sygeplejersker. Vi har nyligt øget antallet 

af sygeplejerskestillinger fra 2 til 3 
stillinger og dette opretholdes. Kan i 

øvrigt udvides i forhold til de 
rekrutteringsmuligheder vi har. 

Pr. 1. februar tiltræder 2 farmakonomer 

deres stillinger i CVO. En ny faggruppe, 

som har særlig ekspertise indenfor 
medicinområdet. Den ene ansættes i en 

tværgående funktion på de tre 
plejecentre og den anden ansættes med 
en tværgående funktion i 

hjemmesygeplejen/hjemmeplejen. 

10. Nye medlemmer til BP-

rådet 

• Anne Galan, BB3 ønsker at 

indtræde i rådet 

• Sabrina har kontakt til Ole Olsen, 

1b4, som også ønsker at indtræde i 

rådet  

• Vi har samlet set 3 tomme pladser i 

rådet pt. 

Beboer- og Pårørenderådet beslutter 

samstemmende, at byde de 2 kandidater 
velkomne i rådet – henholdsvis Anne 

Galan/pårørende i BB3 og Ole 
Olsen/pårørende i 1b4. 
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11. Mødekalender 2022 
1. kvartal møde: mandag den 

14. marts kl. 16.00 – 18.00 

2. kvartal møde: onsdag den 22. 

juni kl. 16.00 – 18.00 – 

fælles årligt dialogmøde 
USSÆ 

3. kvartal møde: mandag den 
12. september kl. 16.00 – 

18.00 - Heidi Hansen er 

forhindret den 12. sept. Forslår 

at vi finder ny dato. 
4. kvartal møde: mandag den 5. 

december kl. 16.00 – 18.00 

 

Det besluttes at rykke mødet frem fra 
den 12. september til den 5. september 

2022, så alle har mulighed for at deltage. 

Alle nikker til denne nye dato. 

12. Evt. 
• Opfølgning markeringer ny P-plads 

Bøgebakken. 

 

 

• Udfordringer med dørtelefon og 

telefoni på Bøgebakken siden skift 

af udbyder fra TDC til Miralix. Et 

skift, som Bøgebakken ikke har 

haft indflydelse på. 

 

 

Charlotte orienterer om at planen om at 
få lavet om på kørselsretningen ikke er 

så simpel som forventet. Men processen 

er i gang og der arbejdes fortsat på en 
løsning. 

Det er med beklagelse, at skiftet af 

leverandør har givet anledning til 

problemer med at komme i kontakt med 

Bøgebakkens personale både via 

dørtelefonen og via telefoner i 
almindelighed. Der arbejdes på højtryk 
med at få løst de tekniske udfordringer! 

Ledelsen vil sættes fokus på praksis 

omkring kontaktpersonsordningen og 
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• Spørgsmål rejses omkring 

kontaktpersonordningen, der 

opleves manglende information 

om, hvem der er kontaktperson til 

den enkelte beboer og ved skift af 

kontaktperson. 

 

herunder optimere informationer til 

pårørende om hvem der er kontaktperson 

til den enkelte beboer.  

 


