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Referat af ordinært møde i beboer- og pårørenderådet på Plejecenter Sjælsø.                
Onsdag, den 11. september 2019. 

Åbent møde. 
Alle beboere og pårørende er velkomne 

 

Dagsorden: 

1. Velkommen og præsentationsrunde. 
2. Godkendelse af referat fra den 2. juni 2019 
3. Eventuel tilføjelse samt godkendelse af dagsorden. 
4. Meddelelser fra:  
         a. Formanden 
         b. Centerlederen  
         c. Øvrige medlemmer af rådet. 
5. Eventuelt. 

 
Referent: Afdelingsleder Jytte Thielberg 

Til stede: 
Charlotte Buchwald, Centerchef 
Marianne Mønsted (næstformand) – pårørende, hus 43 
Kirsten Adler, Hus 43  
Charlotte Sørensen, pårørende, hus 41 
Erik Mortensen, hus D 
Lizzie Mortensen, pårørende, hus D 
Jens Mortensen, pårørende, hus D  
Tilka Schneider, pårørende, Gruppe 2 
Gitte Busck, pårørende til beboer i Gruppe 1 
Elisabeth Parmfeldt, gruppe 2 
Birthe Madsen, gruppe 2 
Else Borresen, gruppe 3 
Anna Andersen, pårørende, gruppe 3 
 
Afbud:  
Lennart Troels-Smith (formand) - pårørende til beboer i hus B 
Gregers Troels-Smith, Hus B 
Michael Burgess, Repræsentant fra Seniorrådet, Rudersdal Kommune 
 
Ad 1: Charlotte bød velkommen til mødet og de fremmødte præsenterede sig. 
Charlotte informerer om, at mødelokale 1, hvor disse møder vanligt holdes, midlertidigt er 
omdannet til filmstudie. 8 beboere herfra er sammen med 8 børnehavebørn med i optagelser 
til 3 udsendelser om ældre og børn på plejehjem. Disse vises til november på DR 1.   
 
Ad 2: Godkendelse af referat fra den 20.2.2019: 
          Referatet godkendt. 
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Ad 3: Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelser under punkt 5c  
 
 
Ad 4 a: Meddelelser fra Formanden:  
            Ingen meddelelser.  
 
Ad 4 b:Meddelelser fra Centerleder: 

 
• Arven: Vi har brugt knap 100.000 kr. i to år. Pengene er blandt andet brugt til fest og glæde 

for beboerne i form af: Wienercafe, Dansecafe med levende musik en gang om måneden, 
Besøg af Kim Sjøgren, etablering af terrasse i gruppe 4, og et nyt hønsehus. I august var der 
3 pølsevogne, hvor alle beboere og personale fik mulighed at for komme hen til en 
pølsevogn og få lige, hvad man havde lyst til. Det var en stor succes. Til jul er der 
underholdning med Arne Lundemann og søn.  

• I har alle fået tilsendt materiale i forbindelse med forslag til indfrielse af 
budgetreguleringspulje vedrørende strukturtilpasninger i budget 2019 – 2022 indenfor social- 
og sundheds området. Der er ikke kommet noget fra beboer-pårørende rådet og MED-
udvalget har sendt et høringssvar.  

• Sjælsøs økonomi: Der er ingen puljemidler her i 2019 og det kan mærkes.  
• Sygefraværet på Sjælsø er lige nu fantastisk flot, 4,4 %. 
• Vi har startet op med obligatorisk træning i arbejdstiden her fra august måned i håb om at 

nedbringe/bevare det lave sygefravær. Vi er meget spændte på, om det har indflydelse på 
det nuværende lave sygefravær. 

 
Ad 4 c: Meddelelser fra øvrige medlemmer af rådet:  

• Der spørges til, hvad varme = 935 kr. på bankudskriftet dækker over. Der henvises til Ulla 
på administrationskontoret. 

• Der spørges om der kan skiltes bedre i forhold til bolignumre, alternativt en oversigt i 
Sjælsø Nyt. Charlotte finder ud af, om det er muligt. Desuden ønsker vi ikke, at det skal 
blive for institutionsagtigt, når der sættes for mange skilte op 

• Flere påtaler, at brædderne ved havedørene er rådne. Det ved vi godt. Pedellerne er i 
gang med at få indhentet tilbud på istandsættelse af 33 gangbroer. 

• Der spørges til, hvor langt vi er i forhold til at undersøge, om der kan oprettes en 
vågekonetjeneste her i Rudersdal Kommune. Det er en frivilligorganisation, som står for 
dette i andre kommuner. Vi har fået at vide, at det er svært at skaffe vågekoner, da det er 
meget hårdt og kun få melder sig. Det oplyses, at Røde Kors her i Rudersdal har afholdt 
informationsaften om dette. 

• Der spørges, om der ansættes nyt personale, når der er langtidssyge eller fast personale 
stopper. Om der skal erstattes personale ved sygdom afhænger af en konkret vurdering. 
Men der ansættes som regel nye, når der er nogle, der stopper. 

• Hvem vurderer, om et toilet skal skiftes ud? Det er pedellerne, som ser på dette i 
forbindelse med genudlejning af en bolig.  Toilettet i bolig 244 trænger meget til 
udskiftning. Ligesom der lugter fra risten i gulvet.  Charlotte vil se på det. 

• Der har været en episode, hvor en beboer ikke oplevede, at personalet handlede korrekt 
og beboeren selv måtte kontakte sin læge. Heldigvis gik det hele godt. 
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• Der spørges til, hvem der rengør kørestole. Hertil svarer Charlotte, at det er 
kontaktpersonen, der skal være opmærksom på det. Dog opleves det at kørestole kan 
lugte meget og det er svært at fjerne lugten herfra. 

• Der opfordres til, at egen læge, tandlæge, speciallæge osv. bibeholdes, men hvem skal 
ledsage beboerne til disse læger og hvad gør vi, når der er tale om en kørestolsbruger og 
der ikke er elevator. Vi kan kun opfordre til, at lægerne beholdes i det omfang, hvor det er 
tilgængeligt og eller finde andre læger, hvor der er elevator. Det er ikke muligt at bruge 
personale til ledsagere til almindelige lægebesøg. Det ligger udenfor den vedtagne 
kvalitetsstandard. 

• Det opleves også, at der nogle gange ryges for meget i hus D. Vi har en rygepolitik: Er du 
en hensynsfuld ryger, som stort set overholdes. Der er skærpet opmærksomhed i 
forbindelse med at beboere ryger i deres bolig.  

• Der spørges om, hvad pårørende kan gøre for at der kan komme flere hænder? Det er 
Charlottes klare oplevelse, at Rudersdal Kommune vægter gode vilkår for de ældre. Der 
er forskel på oplevelsen af antal af personale i det gamle hus kontra bo-enhederne, hvor 
der er færre beboere.  Men det er korrekt, at der gennem de sidste 10 år er sket en 
stramning i forhold til godkendelse til plejebolig og nye beboere derfor har flere 
funktionstab, når de flytter ind. 

• Det er oplevet, at personale går fra et hus til et andet for at hjælpe. Det kan give lidt uro i 
det hus, hvor det er oplevet. Charlotte opfordrer til at tale med pågældende leder og siger 
samtidig, at vi skal hjælpe hinanden på tværs af huse og grupper. 

• I forhold til rekruttering spørges der om, at det er et krav, at medarbejderen kan tale 
dansk. Charlotte siger, at alle medarbejdere skal kunne tale et forståeligt dansk.  At er 
der ansat medarbejdere med en anden etnicitet betyder, at livet på Sjælsø afspejler 
samfundet uden for Sjælsø 

• En beboer har oplevet, at en vikar ville give hende en pille, som hun ikke skulle have. 
Hun kontaktede sygeplejersken og det var korrekt, at beboeren ikke skulle have den pille. 

• Det opleves, at den nye frisørs priser er højere end frisører ude i byen. Den nye frisør 
lejer et lokale hos os og vi har ingen indflydelse på hendes priser.  

• Der er ufaglærte vikarer på arbejde her i weekender og i ferietiden. Vi oplærer den selv til 
at kunne varetage de opgaver, som de får lov til at varetage. 

• Opvaskemaskinen i hus 41 har været i stykker længe – hvem bestemmer, om der kan 
købes en ny. Hertil svarer Charlotte, at det er Boligselskabet Danmark, som skal 
godkende indkøb af en ny opvaskemaskine. Jytte kan tilføje, at der afventes reservedele, 
som er bestilt. 

• Det påtales, at der er meget uro, når der spises i spisestuen i gruppe 2. 
Opvaskemaskinen startes før alle er færdige med at spise. Der er meget fokus på dette i 
bo-enhederne og håber, at der tages hensyn til dette ved indretning i nybyggeri. 

• Det ønskes, at der tages hensyn til beboerne, når medarbejderne har været ude og ryge. 
Medarbejderen lugter, når de kommer ind. 

• Det regner ind i gruppe 4. Det er vi bekendt med og får set på tagrenderne 
• Vi har indhentet tilbud på at få renoveret noget af de korkbelagte gulve i det gamle hus. 

Det koster ca. 500.000 kr. Vi afventer at få udarbejdet en renoveringsplan snarest. 

 
Næste møde: ONSDAG, den 8. januar 2020 


