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

Onsdag, den 7. februar 2018. 

Åbent møde. 

Alle beboere og pårørende er velkomne 

Dagsorden: 

1. Velkommen til nye medlemmer af rådet og præsentationsrunde. 
2. Godkendelse af referat fra 22. november 2017 
3. Eventuel tilføjelse samt godkendelse af dagsorden. 
4. Valg af formand og næstformand 
5. Meddelelser fra:  
         a. Formanden 
         b. Centerlederen  
         c. Øvrige medlemmer af rådet. 
6. Planlægning af møder i det kommende år. 
7. Eventuelt. 
 

Referent: afdelingsleder Jytte Thielberg 

Til stede: 

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  
Erling Højgaard Nielsen, hus B 
Elisabeth Parmfeldt, ældreboligerne under gr. 2 
Else Borresen, gruppe 3  
Elisabeth Berggren, pårørende til beboer i Gruppe 3 
Inger Hjelm Jensen, gruppe 1 
Käthe Pedersen, pårørende til beboer i Gruppe 3 
Anne Marie Rørdam, gruppe 2 
Kirsten Larsen, gruppe 2 
Aase Lorenzen, gruppe 2 
Carl Lorenzen, gruppe 2 
Else Petersen,  
Ole Larsen, Gruppe 1 
Inge Yjord, gruppe 4 
Lau Jensen, gruppe 4 
Lars Winther, pårørende til beboer i Gruppe 2 
Gitte Busck, pårørende til beboer i Gruppe 1  
Martin Vendelbo, pårørende til beboer i Gruppe 4 
Bente Hess, gruppe 1 
Steen Christensen, pårørende til beboer i Gruppe 4 
Erik Mortensen, hus D 
Henrik Høst, pårørende til beboer i Hus D 
Marianne Vedel Mastrakoulis, hus D 
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Afbud:  
Lonni Rasmussen, gruppe 1 
 
Centerleder Charlotte Buchwald 
 
Charlotte bød velkommen til mødet og de fremmødte præsenterede sig. 
 
Ad 1: Godkendelse af referat fra den 22. november 2 017: 
           
Der spørges ind til tilsynet for patientsikkerhed. Chatlotte fortæller, at der ligger et ud printet 
eksemplar af deres tilsynsrapport ved administrationskontoret ligesom den kan findes på 
vores hjemmeside. Rapporten tilkendegiver ros og finder, at der er lille risiko for fejl.  
Charlotte tilføjer, at der også kommer kommunalt tilsyn, hvor fokus også er beboernes 
fremtoning og trivsel samt sikkerhed.  
Herefter er referatet godkendt. 
 
        
Ad 2:  Eventuel tilføjelse samt godkendelse af dagsorden: Punkter tilføjet 
 
Ad 3: Valg af formand og næstformand 
           Formandsvalg: Lennart genopstiller og modtager genvalg 
           Næstformandsvalg: Marianne genopstiller og modtager genvalg 
           Derefter klapsalve fra de øvrige tilstedeværende 
 
4 a: Meddelelser fra Formanden:  
       Lennart takker for genvalget og giver udtryk for, at han gerne påtager sig dette hverv. 
       Lennart fortæller endvidere, at han har været inde på Sjælsøs nye hjemmeside og set    
       på alle de fødevarekontroller, der foreligger. Han vil gerne rose personalet for alle de  
       glade smileys, der foreligger fra kontroller fra fødevarestyrelsen. Dette peger jo klart på,  
       at fremstilling af mad sker under fuldstændig overholdelse af de stilede krav om  
       køkkenhygiejne. 
 
 
Ad 4 b :Meddelelser fra Centerleder:  

- Her i de kommende år er der særligt fokus på mad, da det er politisk besluttet, at 
60 % af alle råvare indkøb til madproduktion, skal være økologiske. Desuden er der 
fokus på at undgå madspild. Der blev sidste år lavet madspildsundersøgelser, som vil 
blive gentaget i år.  
 

- Charlotte glæder sig over den ros, som Lennart har givet omkring køkkenhygiejne. Vi 
får jo uanmeldte tilsyn fra Fødevarestyrelsen. Vi skal også kontakte 
fødevarestyrelsen, når der opdages skadedyr i produktionskøkkener, som 
eksempelvis køkkenet i boenhederne. Lige nu har vi netop afsluttet en sag med mus i 
hus 43. 
 

- Vi har jo fået udbetalt arven, som er gået ind på en separat konto og kan kun bruges 
til at betale for ting, som er til glæde og gavn for beboerne. De kan således IKKE 
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indgå i driftsregnskabet. Vi har givet 30.000 kr. til Sjælsøs Venner, som afholder 
arrangement ca. hver anden måned efter ønske for beboerne. Vi ønsker at arrangere 
underholdning en eftermiddag en gang om måneden for pengene fra arven. Der er 
udarbejdet et forslag, som Charlotte fortæller om med oplæsning, pølsevogn, 
wienercafe og is bil. Disse arrangementer godkendes og Charlotte modtager fortsat 
gerne forslag til arrangementer.  
Der spørges til, hvem der bestemmer, hvad pengene skal bruges til. Hertil svarer 
Charlotte, at hun spørger ledergruppen og beboer-pårørende-rådet samt er lydhør 
over for gode forslag. 
 

- Der opfordres til, at man melder sig ind i Sjælsøs Venner. Det koster 150 kr. årligt at 
være medlem. Der er arrangement en søndag ca. hver anden måned. Ved hvert 
arrangement kan der købes kaffe/te og kage. Foreningen drives alene af frivillige. Så 
hvis du har lyst, så meld dig til dette arbejde. 
 

- Vi skifter udbyder af Tv-signaler. Vi har indgået en aftale med firmaet Jack Tronic om 
levering af tv-signaler. Der uddeles i disse dage et informationsbrev til alle beboere. 
Der vil være en overgangsperiode svarende til marts måned, hvor der sendes både 
analoge og digitale signaler. Efter 1. april sendes der kun digitale signaler, så har 
man et ældre TV, skal man undersøge om det kan modtage digitale signaler. Kan det 
ikke det, må man anskaffe sig et nyt TV. Der kan tilkøbes yderligere kanaler til den 
enkelte bolig. Informationsbrevet findes i dette nummer f Sjælsø Nyt. Der vil fortsat 
være TV på alle fælles arealer.  
 

- I slutningen af 2017 blev der indkøbt nye møbler til flere afdelinger. Dette var meget 
tiltrængt. 
 

- Vi har fået en ny udfordring med levering af akut bestilt medicin. Tidligere havde 
apoteket deres eget bud, som kom med akut ordineret medicin og 
leveringsomkostningerne blev skrevet på beboerens konto på apoteket. NU har 
Birkerød Apotek overgivet leveringen til Post Nord og de kører på faste tidspunkter tre 
gange ugentligt. Derfor kommer akut medicin med taxa. Men langt de fleste beboere 
har hverken kontakter eller Dankort til at betale taxaen med. Lige nu forsøger 
Charlotte at finde en ny ordning, som formentlig vil gælde for de øvrige plejecentre 
også. Vi afventer yderligere om dette. 

- Vi har også en lille udfordring med at få sendt urinprøver til egen læge. Derfor skal 
der lyde en kraftig opfordring til, at den enkelte beboer har penge på kontoret til at 
betale for transport af urinprøve til egen læge i hverdagene.  
 

- Fri-institution og arrangementer: lige nu er der mulighed for: 
        - deltage i sangarrangement med besøg af dagplejere og deres børn 
        - at få etableret en ”Buddy”-ordning til glæde for ny indflyttede beboere 
        - Deltage i et ”Bike-Around” tilbud, som er en motionscykel udviklet til mennesker  
          med demens. 
        - Deltage i en gruppe, som arbejder på at gøre overgangen fra at flytte fra tidligere  
           bolig til bolig på et plejecenter lettere og mere glidende  
        - Vi er ved at arrangere en viseaften, hvor det omkringliggende samfund kan  
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          Deltage 
 

- Vi har startet et nyt år og dermed et nyt budget. Regnskabet fra 2017 ser fint ud. 
 
Ad 5 c: Meddelelser fra øvrige medlemmer af rådet:  
- Der spørges ind til aktiviteter i de forskellige huse.  Da det er de enkelte huses 

beboere, som bestemmer aktiviteter, er det meget forskelligt, hvad der tilbydes. Der 
har netop været musikaften i hus D. 
 

- Der spørges om, hvorfor hus D ikke hører under Socialområdet frem for under 
Ældreområdet. Det anføres, at beboerne i hus D alle har et plejebehov og hører 
derfor under Ældreområdet. 

 
- Der spørges, om det har været overvejet at omdanne hus D til et socialt bofællesskab 

og tilsvarende normering som i Socialområdet. Dette vil Charlotte undersøge. 
 

- Der ønskes en tydelig udmelding om, at når beboerne ønsker at benytte kondicyklen, 
er det muligt at få hjælp til dette. 

 
- Der spørges om, hvad grunden er til, at man ikke kan få blødkogte æg i en af 

plejeafdelingerne? Charlotte vil undersøge 
 

- Der spørges, om det er besluttet, hvem de 24 nye boliger skal tilbydes til, når de er 
færdige. Charlotte mener, at det er ordinære plejeboliger, dog kan det være, at det 
ene hus bliver et demenshus. Der verserer et rygte, som mener, at det ene hus bliver 
som hus D og dette kommer til at høre under Socialområdet. Er dette tilfældet, 
forventer Handicaprådet at blive inddraget i byggeriet. Charlotte kender ikke til dette 
rygte. 

 
- Der spørges, om der foreligger procedurer/instrukser ved strømsvigt. Dette kan 

Charlotte bekræfte, at det gør der. Vi har ikke en nødstrømsgenerator, men der er 
lygter til rådighed i alle afdelinger i tilfælde af dette 

 
- Der spørges, om aktiviteten med: Fortæl for livet” er afsluttet. Charlotte undersøger 

og giver besked. 
 

- Der spørges, om man anvender livshistorie her på Sjælsø. Charlotte svarer hertil, at 
det gør vi og denne kan ofte være grundlag for en samtale. Der opfordres til at tale 
med de enkelte gruppekoordinatorer/kontaktpersoner om at få hjælp af de pårørende 
til udarbejdelse af livshistorien 

 
- En pårørende referer til en historie om hendes mor, som blev bragt i Sjælsø Nyt. 

Historien er bragt videre til øvrig familie til stor morskab. Stor ros for aktiviteter og for 
at dele historien 

 
- En pårørende spørger, hvilke forventninger, der stilles til pårørende. Charlotte 

henviser til at deltage i mødet for nye beboere og pårørende, som afholdes 3 – 4 
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gange årligt. Det er ok at skaffe kontakter, som kan hjælpe med eksempelvis 
havearbejde 

 
- Gruppe 3 holder høns, som er fritgående. Desværre er der mange løse hunde her på 

området, selv om hunde skal holdes i snor. Der vil blive opsat skilte om dette 
 

- Det er lidt svært at få sin morgenavis om morgenen, når man har adresse på 
Soldraget 37. Her bliver aviserne afleveret af bud og fordelens til dem, som 
abonnerer på dem. Desværre er der for mange fejl og der bliver set på dette, så 
morgenaviser fås om morgenen. 
 
 

Ad 6: Næste møde finder sted:  
 

Onsdag, den 20. juni 2018 kl. 19.00 i mødelokale 1 
 
         OBS DATOEN ER ÆNDRET EFTER MØDET 
 
Ad 7: Eventuelt: Intet    


