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Referat af ordinært møde i beboer- og pårørenderådet på Plejecentret Sjælsø.                

Onsdag, den 22. november 2017. 

Åbent møde. 

Alle beboere og pårørende er velkomne 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra den 12. september 2017 

2. Eventuel tilføjelse samt godkendelse af dagsorden 

3. a: Meddelelser fra Formanden 

      b: Meddelelser fra Centerlederen 

4. Øvrige medlemmer af beboer-pårørenderådet  

5. Valg til beboer-pårørende rådet 

6. Møder 2018 

7. Eventuelt 

 

Referent: afdelingsleder Jytte Thielberg 

Til stede: 

Ole Høyer, repræsentant for Seniorrådet 

Lennart Troels-Smith (formand) - pårørende til beboer i hus B 

Gregers Troels-Smith, Hus B 

Marianne Mønsted (næstformand) - pårørende til beboer i hus 43 

Kirsten Adler, Hus 43 

Elisabeth Parmfeldt, ældreboligerne under gr. 2 

Else Borresen, gruppe 3  
Inger Hjelm Jensen, gruppe 1 
Dorte Hjelm Jensen, pårørende til beboer i gruppe 1 

Klaus Hjelm Jensen, pårørende til beboer i gruppe 1 

Käthe Pedersen, pårørende til beboer i Gruppe 3 

Anne Marie Rørdam, gruppe 2 

Kirsten karsen, gruppe 2 

Lars Winther, pårørende til beboer i Gruppe 2 

Lonni Rasmussen, gruppe 1 

Erik Mortensen, hus D 

Marianne Vedel Mastrakoulis, hus D 

Steen Vendelkær, hus D  

Centerleder Charlotte Buchwald 

 

Afbud: 

Birgitte H. Kolerus, pårørende til beboer i gr. 4 

Martin Vendelbo, pårørende til beboer i gruppe 4  
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Charlotte bød velkommen til mødet og de fremmødte præsenterede sig. 

 

Ad 1: Godkendelse af referat fra den 12. september 2017:  

          Godkendt. 

           Der lyder ros for istandsættelse af havebænk og dejligt at læse den flotte anmeldelse  

           fra madsmagningsudvalget. 

           Der spørges ind til, hvor referatet fra sidste møde kan ses. Det oplyses, at referatet  

           kommer i det følgende nummer af Sjælsø Nyt samt sendes på mail til medlemmer af  

           beboer-pårørende rådet. 

  

Ad 2: Eventuel tilføjelse samt godkendelse af dagsorden: Nej 

           

Ad 3. a: Meddelelser fra Formanden:  

             Dejligt at høre ros om maden, hvilket Lennart er helt enig i. 

 

Ad 3 b :Meddelelser fra Centerleder: 

-  Den 1.12.2017 er det et ønske fra Rudersdal Kommune, at de forskellige 

institutioners hjemmesider ligner hinanden, derfor har vi nu fået ny hjemmeside. Der 

er link fra den gamle til den nye, som er bygget lidt anderledes op. 

- Plejecentret Sjælsø 
- https://www.rudersdal.dk/plejecenter-sjaelsoe 

 
             Daghjemmet Sjælsø 

- https://www.rudersdal.dk/daghjem-sjaelsoe 

-  

- Lige nu er alle medarbejderne på kursus, idet hele Ældreområdet tager et nyt 

dokumentationssystem i brug her den 1.12.2017. Dette kaldes Fælles Sprog III. Alle 

kommuner skal bruge dette system, da der er indgået en aftale med Kommunernes 

landsforening og regeringen om dette. Herved kan man sammenligne data fra de 

forskellige kommuner. 

- Sjælsø har haft besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Der var tale om et anmeldt 

risikobaseret tilsyn og med angivelse af, hvad de ville have fokus på ved besøget. Vi 

har i dag modtaget rapporten fra dette tilsyn og der er angivet mindre problemer af 

betydning for patientsikkerheden. Rapporten lægges på vores hjemmeside, når den 

er endelig. Der er ændret i forhold til, hvem der nu får besøg af styrelsen for 

patientsikkerhed. Tidligere var det kun døgninstitutioner, men nu får også læger, 

tandlæger, fodterapeuter, hjemmepleje osv. Besøg.  Desuden kommer der uanmeldte 

kommunale besøg, hvor beboere også interviewes i forhold til velbefindende og 

trivsel. 

- Byggeriet af nye boliger er nu reduceret i antal fra 28 til 24 grundet for lidt plads på 

grunden. Charlotte og Ole fra Seniorrådet deltager i byggeudvalgsmøder om de nye 

boliger. Det er vores håb, at den gamle del af Sjælsø bygges om, når dette byggeri er 

tilendebragt. 

- Vi har modtaget vores arv og der er sat ca. 820.000 ind på en konto til Sjælsø. Vi er 

fritaget for at betale arveafgift og pengene må IKKE indgå i driften, da det i 

testamentet er besluttet, at pengene skal bruges til glæde og gavn for beboerne. Der 

foreslås, at pengene kan bruges til:   

                  - En donation til Sjælsøs Venner 

https://www.rudersdal.dk/plejecenter-sjaelsoe
https://www.rudersdal.dk/daghjem-sjaelsoe
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                  - Holde en fest for at minde giveren 

                  - Hyre en pølsevogn for en dag     

                  - Evt nye møbler til opholdsstuerne 

                  - Udflugter 

-     Vi har nyt om vores antenne anlæg. Vi har med hjælp fra Rudersdal Bygninger fået  

      tilbud fra et Firma: Jack Tronic om en sikker drift fremadrettet. Sjælsøs andel udgør   

      ca. 47.000 kr. og der bliver muligt for den enkelte beboer at vælge de kanaler, som    

      de har lyst til at se. Prisen for de enkelte kanaler kendes ikke endnu. Betaling for    

      tv- kanaler afregnes direkte med firmaet. På fællesområder vil der i fremtiden være  

      muligt at se must carry kanalerne og TV2. Der er enighed om, at Charlotte fortsætter  

      med at arbejde videre med dette tilbud.  

- Vi er i gang med at udarbejde virksomhedsplanen for 2018. I den forbindelse arbejder 

vi med, hvordan vi kan hjælpe og støtte borgere, der flytter ind i en plejebolig. Nogle 

beboere er blevet interviewet og beboer og pårørende rådet kom frem med følgende: 

• Besøg af plejehjemspersonale inden indflytning 

• Pjece med praktiske oplysninger om at bo i plejebolig 

• Rundvisning på hele plejehjemmet 

• Samtale og information/gennemgang af, hvordan livet er på 

plejehjemmet  

• Personalet kan være behjælpelige med at skabe netværk med øvrige 

beboere 

• Information om rengøring – hyppighed og tidspunkter 

• Gerne faste personaler, som hjælper i den første tid 

 

 

      Charlotte fortæller videre, at der 3 -4 gange årligt inviteres til møde for nye beboere  

      og pårørende. Desuden tilstræber vi, at der inden for den første måned efter  

      indflytning afholdes en indflytningssamtale med koordinator og hvor de pårørende er  

      meget velkomne til at deltage. Vi har en pjece om pårørende politikken på Sjælsø,  

      som også udleveres ved indflytning 

- Siden januar har Sjælsø været fri-institution, hvilket betyder, at vi har lidt friere 

rammer og har mulighed for at lave andre ting. Vi har en flygtning i et såkaldt IGU-

forløb, vi må tage betaling for, når der kommer studiebesøg på Sjælsø, vi vil invitere 

naboerne til at møde om samarbejde. Vi tænker eksempelvis på, om vi kan arrangere 

underholdning, hvor gæsterne betaler entre til et arrangement, eller de kan blive 

meldt ind i Sjælsøs venner.  

 

Ad 4: Meddelelser fra øvrige medlemmer af rådet:  

-  Der tales om, at der mangler information, når det ugentlige bad aflyses. Charlotte 

forklarer, at der ved akut opstået sygdom blandt personalet kan være svært at skaffe 

personale, men at man så skal tilbydes næste dag. 

- Der er mange afløsere lige for tiden. Det er problematisk, hvis afløserne ikke er 

oplært til at give medicin 

- Det opleves, at det er ønskeligt med mere information om klippekortsordningen og de 

muligheder, som denne ordning giver. Alle beboere har fået udleveret en pjece om 

den ligesom der er skrevet om den i Sjælsø Nyt. Pårørende har den oplevelse, at 

personalet ikke kender ordningen til fulde og holder lidt igen. Charlotte orienterer om, 
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at personale lønudgiften til tidsforbrug af klippekort refunderes. Charlotte lover, at der 

vil blive informeret om klippekort ordningen igen og vil opfordre personalet til at have 

fokus på, at beboerne benytter klippekortet.  

- Der tales om forskellige kørselsordninger som flextrafik og handicap kørsel. Der 

opfordres til at undersøge mulighederne for at blive tilknyttet disse ordninger. 

- Der spørges til, om der er kommet faste læger på Sjælsø. Det er der desværre ikke. 

Der har været flere interesserede læger, men deres kompagnons har ikke været 

interesseret og har derfor ikke kunnet vikariere ved ferier og lignende.  Vi håber 

meget, at der kommer fast tilknyttede læger til de beboere, som ønsker det. 

Problematikken tages op igen i læge-kontakt-udvalget.  

- Det har været en utrolig positiv oplevelse at have besøg af musikterapeuten Marie i 

afdelingerne. Desværre stopper Marie ved udgangen af november. Marie var ansat i 

kraft af puljemidler, som desværre ikke rækker længere. Vi har uddannet 7 

musikambassadører, som vi håber, kan videreføre nogle af disse gode initiativer, som 

Marie har været med til at iværksætte. 

 

 

Ad 5: Valg til beboer-pårørende-rådet. Der er endnu ikke afholdt valg i alle grupper/huse,  

          men ofte afholdes dette samtidig med et julearrangement. Vanligt konstituerer rådet  

          sig ved første møde i det nye år. 

 

Ad 6: Møder i 2018. 

          Næste møde finder sted:  

         Onsdag, den 7. februar 2018 kl. 19.00 i mødelokale 1 

 

Ad 7: Eventuelt: Intet 

 

 

Charlotte afslutter mødet med at ønske alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 


