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

 Onsdag, den 20 februar 2019. 

Åbent møde. 

Alle beboere og pårørende er velkomne 
 

Dagsorden: 

1. Velkommen til nye medlemmer af rådet og præsentationsrunde. 
2. Godkendelse af referat fra 14. november 2018 
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: 

Charlotte Buchwald, Centerleder 
Lennart Troels-Smith (formand) - pårørende til beboer i hus B 
Gregers Troels-Smith, Hus B  
Else Borresen, gruppe 3  
Elisabeth Berggren, pårørende, Gruppe 3 
Charlotte Sørensen – pårørende, hus 41 
Ole Ryhl Olsson, pårørende, Gruppe 1 
Carl Lorenzen, beboer, gruppe 2 
Tilka Schnieder, pårørende, Gruppe 2 
Gudrun Winther, gruppe 1 
Henrik Bernhard Petersen, gruppe 1 
Lis Elming, gruppe 2 
Kjeld Klemm, gruppe 3 
Anna Andersen, pårørende, gruppe 3 
Rigmor Dupont, gruppe 2 
Anne -Marie Rørdam, gruppe 2 
Kaj Jensen, gruppe 1 
 
 
Afbud:  



Marianne Mønsted (næstformand) – pårørende, hus 43 
Kirsten Adler, Hus 43  
Gitte Busck, pårørende til beboer i Gruppe 1 
Katja Clausen, pårørende, hus D 
 
 
Ad 1: Charlotte bød velkommen til mødet og de fremmødte præsenterede sig. 
 
Ad 2: Godkendelse af referat fra den 14.11.20182: 
          Der spørges ind til ønsket om, at der er 3 personaler i aftenvagt i hus D og   
          Charlotte vil tale med Flemming om fordeling af personaletimer. Skal det forstås på den  
          måde, at der så bliver taget timer fra andre huse under Flemming?  Hertil svarer  
          Charlotte, at det som udgangspunkt dækkes inden for egen økonomi i hvert hus. 
          Referatet herefter godkendt. 
           
Ad 3: Eventuel tilføjelse samt godkendelse af dagsorden:  
          Punkter tilføjet under punkt 5c  
 
Ad 4: Valg af formand og næstformand. 
          Formand: Lennart genopstiller og modtager genvalg med applaus 
          Næstformand: Marianne genopstiller og modtager genvalg med applaus 
 
Ad 5a: Meddelelser fra Formanden:  
            Formanden takker for genvalget.  
            Lennart glæder sig over den gode stemning, som beskrives fra    
            Madsmagningsudvalget, som vurderer, at maden er god og der er god stemning ved  
            bordet ligesom det kommunale tilsyn har bemærket dette.  
            Lennart betragter dette som et stort engagement fra personalet, 
 
Ad 5 b:Meddelelser fra Centerleder: 

•             Charlotte fortæller, at der er mange tilsyn på plejecenteret, blandt andet: 
•             tilsyn fra Levnedsmiddelstyrelsen, styrelsen for patientsikkerhed, kommunale ltilsyn og  
•             madsmagninger.  Sjælsø betragter disse tilsyn som en mulighed for at gøre ting bedre, hvis 

der er  
•             bemærkninger. Madsmagningsudvalget består af repræsentanter fra 
•             Rudersdal Kommunes Seniorråd,  som kommer ”uanmeldt” i alle enheder på Sjælsø.  
•            Alle resultater fra tilsyn m.m. bringes i ”Sjælsø Nyt” 
•  
• Lidt om 2018: 
 Økonomisk kom vi ud med et lille overskud, som vi endnu ikke ved, om vi må beholde. Vi  

          har i efteråret købt nye møbler, gardiner og hjælpemidler, hvor det trængte mest.  



 Vi har i 2018 fået penge fra forskellige puljer, eksempelvis til aktiviteter og bedre bemanding. 
Dette fortsætter i 2019, men med mindre beløb 

 Besparelser i 2019: 242,000 kroner 
 Klippekortordningen er afsluttet ved udgangen af 2018 
 I 2017 fik Sjælsø en arv på 816.0000, som skal bruges til fest og glæde for beboerne. Vi har 

sammen med Beboer-Pårørenderådet besluttet, at bruge ca. 50.000 kroner årligt. Sidste år fik 
Sjælsøs Venner 30.000 til deres underholdning, da det kommunale tilskud er meget lille og Keld 
og Hilda underholdt i december for alle beboerne på Sjælsø, hvilket var et stort tilløbsstykke. 
Her i 2019 bruger vi penge på levende musik til de månedlige dansecafeer, vi holder wienercafe 
i marts og holder sommerfest med musik i juni. 

 
• Sjælsø er nu en af de frisatte institutioner i Rudersdal. Der betyder blandt andet, at Charlotte nu 

refererer direkte til direktøren og vi har lidt mere frie hænder til at iværksætte nye tiltag inden for de 
rammer, som er sat af Rudersdal Kommune. 

• Fri sætningen afspejler sig hos os på den måde, som vi i år vil arbejde med virksomhedsplanen. Der 
er i år to hovedemner: Mental sundhed og udvikling af organisationen. Under mental sundhed får de 
enkelte enheder lov til selv at bestemme, hvordan de vil arbejde med mental sundhed i enheden. 
Dette vil tage udgangspunkt i de respektive beboers behov og derved blive besluttet og igangsat 
sammen med beboerne. Under udvikling af organisationen vil vi arbejde med udvikling af digitale 
kompetencer, faglige kompetencer, sygefravær, som vi i år vil forsøge at nedbringe med at indføre 
obligatorisk styrketræning i arbejdstiden. Sidste års sygefravær var 6,4% ligesom året før. 
Plejecentret deltager fortsat i et forskningsprojekt om nedbringelse af stressrelateret sygefravær i 
samarbejde med CBS. 

• Her i 2019 er der mulighed for at søge penge i forskellige puljer. Der er en pulje i forhold til 
sygefravær, som vi vil søge. Der er også en pulje for ensomme ældre mænd, og en pulje for mere 
hjemlighed på plejecentre, Charlotte vil søge i alle tre puljer 

• Der er lavet trivselsundersøgelse i november 2018. For Sjælsø er den meget fin, svarene er delt op i 
røde, gule og grønne svar. Røde er slemme, men dem har vi ingen af. Der er lidt gule, som vi skal 
arbejde med og sidst, men ikke mindst er der flest grønne, hvilket betyder, at mange medarbejdere 
er godt tilfredse med at arbejde på Sjælsø. 

• Her i januar – februar har vi også lavet både fysisk og psykisk arbejdspladsvurdering for personalet. 
Her vil vi også iværksætte relevante handlinger ud fra svarene. Charlotte minder også om, at der 
laves Arbejdsplads vurdering i boligerne, da boligerne jo er medarbejdernes arbejdsplads.  

• Charlotte afslutter med at opfordre alle til at komme til hende, hvis der er noget, som ikke er i 
orden. Hendes dør er altid åben 

 
       Ad 5 c: Meddelelser fra øvrige medlemmer af rådet:  

Der spørges, om det er muligt at få ekstra midler, når en beboer er meget syg eller har brug for fast    
vagt. Hertil svarer Charlotte, at det dækkes indenfor budgettet, eventuelt med hjælp fra pårørende 
eller vågekoner. 

• Der er meget koldt i nogle af boligerne i gruppe 2. Charlotte vil tale med pedellerne om det 



• Det trådløse net på fællesarealerne er meget svagt. Det er stort set ikke muligt at bruge det. 
Charlotte vil undersøge om det kan blive bedre og hvad prisen er. 

• Hus B har fået nye spiseborde og stole, men sofaerne trænger meget til at blive skiftet ud, da de 
ikke er egnede til plejeboliger. Charlotte vil se på det. 

• Der spørges til tandlæge ordning, da ingen tandlæger i Birkerød har elevator. Der er en tandlæge i 
Holte Midtpunkt, hvor der er elevator. Ellers kan man tilmeldes omsorgstandplejen, som kommer 
på Sjælsø en gang om måneden. Dog er det kun mindre tandlægeopgaver, som de kan klare her.  

• Der spørges til, hvordan beboere med dysfagi kan blive henvist til tandbehandling, som muligvis 
skal foregå i fuld bedøvelse af frygt for, at vand løber ned i lungerne under indgrebet. Charlotte 
mener, at det må være tandlæger, som henviser dertil. 

• Ved sidste arrangement i Sjælsøs venner var der kun 15 deltagere, da der ikke var personale, som 
kunne gå med beboerne op i det gamle hus ligesom der heller ikke altid er personale, som kan 
ledsage til dansecafe.  Charlotte siger, at såfremt beboerne ønsker at deltage i eksempelvis 
dansecafe, planlægges medarbejdernes arbejdstid efter dette, men den plan kan selvfølgelig blive 
ændret af mange årsager. 

• Der gives udtryk for, at normeringen ikke er særlig høj og især er det bekymrende, at der er få 
nattevagter. Charlotte siger, at normeringen på Sjælsø følger normeringen på de andre plejehjem i 
kommunen og mener, at den er lidt bedre her end i nogle andre kommuner. Det hører vi også fra nyt 
personale, som kommer fra andre plejehjem i andre kommuner. Demenshusene og ungehuset har 
lidt højere normering end de øvrige huse. 

• Udgangen fra boligerne i det gamle hus: disse kan være ujævne, da de er lavet af træ. Dette er 
særligt gældende i en bolig i gruppe 3. Jytte vil bede pedellerne om at se på det. 

• En pårørende har ordnet have og spørger, om der er hjælp til at få fjernet haveaffaldet. Det er det. 
Giv besked til personalet, som så beder pedellerne om at fjerne det.  

• Der kan være lidt udfordringer med kommunikation mellem personale og pårørende vedr. aftaler ift. 
Hospitals besøg. Det foreslås, at aftale en ordning med personalet.  
 
Ad 6: Planlægning af møder i det kommende år.  
Der er aftalt følgende datoer for møder i beboer-Pårørende Rådet: 
Den 12.6.2019 
Den 11.9.2019 
Den 8.1.2020 
 
Ad 7: Eventuelt. 
Taget under punkt 5 c 
 
 


