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

 Onsdag, den 20. juni 2018. 

Åbent møde. 

Alle beboere og pårørende er velkomne 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra den 7. februar 2018 
2. Eventuel tilføjelse samt godkendelse af dagsorden. 
3. Meddelelser fra:  
         a. Formanden 
         b. Centerlederen  
4. Øvrige medlemmer af rådet. 
5. Eventuelt. 
 

Referent: afdelingsleder Jytte Thielberg 

Til stede: 

Charlotte Buchwald, Centerleder 
Michael Burgess, Repræsentant fra Seniorrådet 
Marianne Mønsted (næstformand) – pårørende, hus 43 
Kirsten Adler, Hus 43  
Elisabeth Parmfeldt, ældreboligerne under gr. 2 
Else Borresen, gruppe 3  
Elisabeth Berggren, pårørende, Gruppe 3 
Inger Hjelm Jensen, gruppe 1 
Anne Marie Rørdam, gruppe 2 
Kirsten Larsen, gruppe 2 
Carl Lorenzen, gruppe 2 
Lonni Rasmussen, gruppe 1 
Katja Clausen, pårørende, hus D 
Erik Mortensen, hus D 
Marianne Vedel Mastrakoulis, hus D 
 
Gudrun Winther, gruppe 1 



Gunda Olsen, pårørende, hus 43 
 
Afbud:  
Lennart Troels-Smith (formand) - pårørende til beboer i hus B 
Gregers Troels-Smith, Hus B  
Steen Christensen, pårørende til beboer i Gruppe 4 
 
Charlotte bød velkommen til mødet og de fremmødte præsenterede sig. 
 
Ad 1: Godkendelse af referat fra den 7. 2. 2018: 
          Referatet godkendt. 
        
Ad 2: Eventuel tilføjelse samt godkendelse af dagsorden: Punkter tilføjet under 
punkt  
          5c og evt. 
 
Ad 3: Meddelelser fra Formanden:  
          Formanden er ikke til stede. 
          Næstformanden har ikke nogen meddelelser 
 
Ad 4 b:Meddelelser fra Centerleder: 

- Sjælsøs økonomi ballancerer.   
Vi har fået tildelt puljepenge til styrkelse af hjælp i overgangen mellem fraflytning 
af tidligere bolig til indflytning i plejebolig. Samtidig har vi fået puljemidler til at 
øge livskvaliteten for beboerne. Vi har besluttet at bruge nogle af pengene på 
musikaktiviteter både individuelt og i grupper. Samtidig vil der være fokus på 
aktiviteter til de beboere, som ikke har så stort et netværk og som kan være 
ensomme samt at øge fokus på NORD, som er en indsats for at afdække behov for 
aktiviteter hos demensramte beboere.  
 
- Digitalt Tv-signal 
Den 1. april 2018 overgik vi til kun at sende digitale Tv-signaler ud. Siden har der 
kun været 1 henvendelse omkring signalet. Vores nye samarbejdspartner Jack 
Tronick, har fået vores anlæg til at køre optimalt.    

 



-   Planen for byggeri af de to nye bo-enheder med 12 boliger i hvert hus, som 
forventes at stå færdige i 2020, forløber som den skal. 
 
- Åbne havedøre og skadedyr 
Sommeren er over os og mange åbner havedørene for at få frisk luft ind i 
boligerne eller man sidder på terrasserne. Dette er virkelig skønt. Men vi har en 
udfordring med, at dørene efterlades åbne, når boligen eller fællesområder 
forlades. Så kan der komme ubudne gæster i form af mus eller rotter. Derfor 
opfordrer vi alle: både beboere, pårørende og personale til at lukke havedøren, når 
et lokale forlades. 

 
Ad 5 c: Meddelelser fra øvrige medlemmer af rådet:  
- Der er et ønske om flere aktiviteter generelt og specielt udtryk for dette i hus D 
- Det er problematisk, at plejepersonalet ikke længere kan kommunikere med 

pårørende på mail vedr. aftaler i forhold til den nye persondatalovgivning. Det 
oplyses, at det er muligt at sende sikker post, når de pårørende oplyser deres 
cpr-nummer.  

- Det opleves irriterende, når det kun er i telefontiden, der kan besvares 
spørgsmål i forhold til beboerne. Charlotte opfordrer til, at de pårørende laver 
aftaler med koordinatoren om, hvornår det passer bedst med at tale sammen. 

- Der opleves ventetid på hjælpemidler fra bandagist. 
- Beboere opfordrer personalet til at spare på lyset ved at slukke på kontakten til 

de lokaler, som ikke benyttes. Charlotte forklarer, at der er etableret 
lyssænkning om natten ligesom der er sensorer på lyset på kontorer og 
mødelokaler 

- Der er ventetid på at få lov til at komme i vævestuen, som er meget populært. 
Det er et ønske, at de færdigvævede håndarbejder udstilles og Charlotte 
opfordrer til, at man tager kontakt til vævestuen eller Dorthe Liljengren. 

- Det er et ønske at få defineret, hvad personfølsomme data er med eksempler. 
De nye restriktioner gør det sværere for beboere at få alle aftaler er nedskrevet 
i kalender.  

- Der opleves stor venlighed, hjælpsomhed og imødekommenhed her på Sjælsø. 
- Der er modtaget akut medicin, hvor der på regningen er anført et 

leveringsgebyr fra hovedindgangen til boligen. Charlotte foreslår, at der rettes 
henvendelse til personalet, som kan undersøge rigtigheden af dette. 



- Der er påvist MRSA hos nogle få beboere, men desværre opleves det, at 
personalet ikke helt kendes forholdsreglerne. Charlotte tager kontakt til 
lederne. 

 
 
Ad 5: Eventuelt. 

- Charlotte fortæller, at Sjælsø er med i et forskningsprojekt med fokus på 
sygefravær sammen med to andre kommuner og CBS. Her er der fortalt 
om hilsepligten på Sjælsø, som de ikke kender fra andre steder. 

- Der arbejdes fortsat med klippekortordningen. Pårørende må gerne være 
med til at bestemme, hvordan klippene kan anvendes i forhold til de 
beskrevne retningslinjer i materialet. 

 
 

           Næste møde: Onsdag, den 14/11 2018 kl. 19.00 i mødelokale 1 
 
 
God sommer til alle 
 


