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Referat af Bruger – pårørende møde 7. januar 2019 

Afbud: Anette Jarmer, hustru til Viggo hus 1 

Til stede:  

Esther Bay, familie 

Lisbeth Blicher, familie 

Bente Gurskov, Rudersdal Seniorråd 

Ane Frische, centerleder 

 

Nyt fra Seniorråd: Bente 

Seniorrådet har drøftet den nye struktur og det faktum at ændringen af 

navnet fra ældreområdet til Social og Sundhed, ikke favner den store 

gruppe ældre, der er i Rudersdal kommune.  

Klippekortordningen. Ane orienterede om, at klippekortordningen er 

ophørt fra 1. januar og at det er meningen at midlerne tildeles via 

bloktilskud. Ane opfordrede Bente til at tage dette med til Seniorrådet, da 

vi ikke har fået tildelt nogen form for bloktilskud som erstatning.  

 

Nyt fra Frydenholm: Ane 

Ane orienterede om at parken er ved at være færdig, men der mangler 

en del af beplantningen endnu.  

Trivselsundersøgelse: 

Alle kommunens medarbejdere har deltaget i en trivselsundersøgelse. 

Ved sidste møde var der fortsat ikke kommet nogen tilbagemelding 

vedrørende Frydenholm, men det er der nu. Trivslen bland 

medarbejderne på Frydenholm og i daghjemmene er generelt meget 

høj, mens trivslen i Æblehaven er knap så høj. Vi mødes i 

medarbejderudvalget og arbejder videre med resultaterne. 

Virksomhedsplan 2019 

På Frydenholm er følgende indsatser udvalgt: 
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 Praksisnært læringsforløb i Æblehaven 

 

 Musik som plejefagligt redskab 

 VR i samarbejde med Ålborg universitet 

 Overgange mellem borger i eget hjem og plejecenter 

 Samarbejde med Elleslette gård og erhvervspraktikanter 

 Mindskelse af unødvendig anvendelse af antibiotika og 

forebyggelse af urinvejsinfektioner 

 Mindskelse af utilsigtet hændelser ved medicingivning 

 Ledelse på tværs af afdelinger.  

 

 

Nyt fra familierne: 

Esther fortæller at det er et stort savn for beboerne og familierne i 

Æblehaven, hvis der ikke kommer levende musik om tirsdagen og om 

fredagen, som der tidligere har været. Musikantens ansættelse er 

afsluttet på Byageren. Vi vil prøve at lave en aftale med musikanten om 

at komme her som timelønnet og Ane følger op på dette.  

 

Vi mødes næste gang torsdag d. 7. marts kl. 16.00 – 18.00 i 

fællessalen på Frydenholm.  

 

Vi har fået en deltager mere: Peter Sødring; søn til Jonna Sødring i 

lejlighed 105. 

 

Centerleder 

Ane Frische 


