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Referat af ordinært møde i beboer- og pårørenderådet på Plejecentret Sjælsø.                
Onsdag, den 14. november 2018. 

Åbent møde. 
Alle beboere og pårørende er velkomne 

 
Dagsorden: 

  
1. Godkendelse af referat fra den 20. juni 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 
Gitte Busck, pårørende til beboer i Gruppe 1 
Kirsten Larsen, gruppe 2  
Lars Winther, pårørende til beboer i Gruppe 2 
Katja Clausen, pårørende, hus D 
Erik Mortensen, hus D 
 
Afbud:  
Lennart Troels-Smith (formand) - pårørende til beboer i hus B 
Gregers Troels-Smith, Hus B  
 
 
Charlotte bød velkommen til mødet og de fremmødte præsenterede sig. 
 
Ad 1: Godkendelse af referat fra den 20.6. 2018: 
          Referatet godkendt. 
          Charlotte oplyser om, at der ikke længere bliver sendt en mail med link til Plejecentrets  
          hjemmeside, når der er lagt sidste nummer af ”Sjælsø Nyt” op. 
        
Ad 2: Eventuel tilføjelse samt godkendelse af dagsorden: Punkter tilføjet under punkt  
          5c  



2 
 

Ad 3: Meddelelser fra Formanden:  
          Formanden er ikke til stede. 
          Næstformanden har ikke nogen meddelelser 
 
Ad 4 b:Meddelelser fra Centerleder: 

 
• De planlagte 2 nye bo-enheder er udsat. Udviklingen af antallet af ældre betyder, at der ikke 

lige nu ses et behov for disse pladser. Dette skal samtidig ses i lyset af, at der bliver bygget 
et nyt fri-plejehjem i Holte ligesom der bliver bygget ældreboliger ved Ebberød. 

• Sjælsøs økonomi ser fornuftig ud. Vi har modtaget puljemidler og disse er omsat til 
ansættelse af medarbejdere til de aktiviteter, de er bestemt til: styrkelse af hjælp i 
overgangen mellem fraflytning af tidligere bolig til indflytning i plejebolig, øge livskvaliteten for 
beboerne, øget fokus på NORD, som er en indsats for at afdække behov for aktiviteter hos 
demensramte beboere.  

• Arven. Som tidligere aftalt har vi sat som mål, at der må bruges ca. 50.000 kroner om året. I 
år har vi brugt penge til hjælp til etablering af en ny terrasse ved gruppe 4, tilskud til Sjælsøs 
venner til underholdning og Keld og Hilda kommer og underholder den 18. 12. 18 kl. 13.30 – 
14.30 

• Der har været kommunalt tilsyn den 13.11.2018, hvor 10 beboere har udtalt sig om 
tilfredsheden med at bo på Sjælsø. Vi fik generelt stor ros, der er god stemning på Sjælsø og 
maden er god. Som forbedring skal vi blive bedre til at ajourføre de enkelte beboere 
døgnrytmeplaner. 

• Der har været madsmagning fra Rudersdal Kommunes Seniorråd den 17. oktober 2018, som 
kommer uanmeldt. De spiste med i daghjemmet. Den samlede vurdering af dette besøg: 
Velmagende måltid, En fin yderst tilfredsstillende oplevelse på alle måder.  Vurderingen er 
med i november udgave af Sjælsø Nyt. 

• Der anvendes økologiske råvarer svarende til 60 % i Ældreområdet. Samtidig handler dette 
også om at undgå madspild og ikke producere mere mad, end der kan spises.  

• Der pågår for tiden en struktur ændring, da Ældreområdet og Socialområdet er ved at blive 
slået sammen. Dette betyder for os, at plejecentret Sjælsø er sat fri ligesom de øvrige 6 
institutioner med varigt botilbud. Charlotte refererer nu direkte til direktøren for området. 
Dette punkt vil blive taget op igen på næste møde. 

• Plejecentret deltager i et forskningsprojekt om nedbringelse af stressrelateret sygefravær i 
samarbejde med CBS. 

• Virksomhedsplan 2019 bliver lidt anderledes end tidligere, men vi ved, at vi skal arbejde med 
digitalisering og mental sundhed – ensomhed. Forskning har vist, at ensomhed er lige så 
skadeligt som at ryge 20 cigaretter dagligt. Charlotte modtager gerne gode ideer til at 
afhjælpe ensomhed og personalet har fokus på deres opgave med at hjælpe med at danne 
sociale relationer 

 
 
Ad 5 c: Meddelelser fra øvrige medlemmer af rådet:  

• Der er et stort ønske om, at der er 3 personaler i aftenvagt i hus D. Charlotte opfordrer til 
at tale med Flemming om fordeling af personaletimer 

• Det ønskes, at personalet i Hus D er behjælpelige med at opfordre beboere til at være 
med til at spille spil, eksempelvis ludo 
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• Der forespørges til medarbejdernes uddannelse om kost og ernæring, da de laver 
aftensmad i bo-enhederne. Charlotte fortæller, at der er mange ønsker til maden i hus D 
og at der kommer besøg af kostkonsulent i alle bo-enheder, som kvalificerer kostplanen. 
Dog opleves det, at der serveres kartoffelmos lavet på pulver og ikke kogte kartofler. 
Charlotte informerer om, at der har været talt om at bo-enhederne i en prøveperiode kan 
får delvis færdiglavet mad fra vores centralkøkken, som laves færdig i bo-enhederne. Vi 
afventer dette.  

• Det er fortsat 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. Charlotte 
vil følge op på dette med hus D. 

• Rygning om aftenen er problematisk, da det opleves i hus D, at der ikke er personale hos 
beboere, da alle er ude samtidig. Charlotte er enig i, at dette ikke er tilladt i forhold til 
vores rygepolitik og vil tale med lederne om dette. 

• Flere tv-kanaler ønskes, specielt TV2NEWS. Alle kan henvende sig til vores 
antennefirma Jack Tronic og få denne kanal mod betaling. Se opslag i de enkelte 
afdelinger 

• Der gives udtryk for, at det giver livskavitet at udvise empati og besøge sine naboer i 
hverdagen. Dette praktiseres i Hus D. 

• Der spørges om mulighed for forskønnelse af gangarealerne i den ældre del af Sjælsø, 
da de er meget slidte. Charlotte fortæller, at der netop nu er ved at blive malet på 
ældrebolig gangen ved gruppe 2. Charlotte har tidligere forespurgt om ny gulvbelægning 
ved administrationen, gruppe 3 og 4 samt daghjem, men der er meget dyrt. Der er 
mange, som ønsker, at en renovering sker indenfor en årrække. 

• Der opfordres til, at de små nicher på gangene kan bruges til at side og tale med beboere 
• Der er ønske om, at Fortælling for livet genoptages. Charlotte informerer om, at den 

30.11.2018 kommer der en medarbejder fra DR og læser op. Det var en stor succes, da 
Tommy Kenter læste op i daghjemmet. 

 
Ad 5: Eventuelt. 
Charlotte fortæller, at der overalt på Sjælsø i den kommende tid bliver afholdt 
arrangementer, hvor der vælges repræsentanter til beboer-pårørende-rådet og rådet 
konstituerer sig med formand og næstformand ved 1. møde i det nye år. 
 
Næste møde: Onsdag, den 20.2.2019 kl. 19.00 
i mødelokale 1 
 
Alle ønskes en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 
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