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3. april 2019 

 
 
Referat:               

 

Beboer- og pårørenderådsmøde på Bistrupvang  

Tirsdag 26. marts 2019 kl. 15.30 – 18.00 i 

Fælleshuset.  
Medlemmer af rådet: 

 
Ruth Christoffersen, bolig 4.  

Jane Thorsager,(pårørenderepræsentant bolig 4)  
 
Øst 1.sal 

 
Vibeke Kohl (Vipsen), bolig 111 – ikke tilstede 

 
Vest Stuen 
 

Birthe Kesje, bolig 21. 
Dorte Kesje, (pårørenderepræsentant bolig 21) 

 
 
Vest 1.sal 

 
Pia Sand, bolig 113 

Leif Corinth-Hansen (pårørenderepræsentant bolig 113), (Formand) 
 

Henrik V. Larsen (pårørenderepræsentant bolig 124) 
 
 

Faste medlemmer i Rådet: 
 

Aase-Marie Christiansen, Repræsentant fra Seniorrådet 
Jane Nilsson, Centerleder Bistrupvang. 
 

Desuden deltog: 
 

Thomas Tietgen Lund – Udviklingschef Social og Sundhed 
Karen Liisborg Leschly – Kommunikationsmedarbejder 
Helle G. Christensen – Afdelingsleder Vest 

Louise Dahl – Kostfaglig medarbejder Øst Stuen 
 

Dagsordenens rækkefølge blev praktisk tilpasset. 
 
1. 

Formanden bød velkommen og en præsentationsrunde gennemførtes. 
 

2. 
Referat fra sidste møde (8. november 2018) godkendt. 
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3. 

Formandens beretning. 
 

Leif Corinth-Hansen blev valgt til formand for rådet for 3 måneder siden. Leif 
oplyser at han i perioden via opslag og direkte kontakt til beboere og pårørende 
har efterlyst ros/ris eller andet input til det videre arbejde i Beboer- og 

pårørenderådet. 
Desværre har der kun været meget få tilbagemeldinger og der efterlyses flere. 

 
C. 
Thomas Tietgen Lund gav oplæg til det gode samarbejde i Beboer- og 

pårørenderåd. 
 

Thomas opfordrer til et tættere samarbejde mellem pårørende og plejecenter - i 
første omgang – konkretiseret til en opgave som Sommerfesten, der har op til 
150 deltagere (beboere, pårørende, medarbejdere). Sådanne arrangementer 

kræver planlægning og har tidligere involveret et stort antal medarbejdere i 
forberedelse og gennemførsel. Til trods for opslag om hjælp tidligere, har kun 

meget få pårørende stillet op. Vi ved at der fortsat er ønsker om afholdelse af 
vores fester og andre komsammener. 

 
Der efterlyses, at familie og venner af huset kunne deltage i mere og flere 
forberedelser og gennemførsel af arrangementer. Vi vil lære hinanden bedre at 

kende, få en tættere tilknytning og bedre samarbejde med hinanden. Personalet 
yder en kæmpe indsats ved siden af de vanlige plejeopgaver og er trætte dage 

efter et stort arrangement. Vi har brug for hjælp hvis vi skal afholde større 
arrangementer. 
 

Der diskuteres forskellige kommunikationsløsninger for familie vedrørende hjælp 
til arrangementer, hertil herunder e-mail, Facebook samt en plasticlomme opsat i 

alle boliger. 
 
Af praktiske årsager – herunder datasikkerhed - vælges plastiklomme løsningen. 

 
Sommerfesten vil blive afholdt d. 20. juni fra kl. 16.00 

 
Dorte Kesje, Leif Corinth Hansen og Jane Nilsson 
meldte sig til planlægningsgruppen 

 
og flere pårørende efterlyses til løft af opgaverne ved fester o.lign. 

 
Første møde i planlægningsgruppen vil finde sted: 
 

14. maj kl. 14.00 
 

 
D. 
Louise Dahl – Kostfaglig medarbejder Øst stuen informerede om kost og tilgang 

på Bistrupvang. 
 

Der er fire kostfaglige medarbejdere på Bistrupvang – en i hver boenhed. 
 
Alle måltider fremstilles lokalt på Bistrupvang og i stort omfang (op til 60 %) 

anvendes økologiske råvarer. 
Der afholdes månedlige borgermøder i alle boenheder, hvor beboere bl.a. har 

mulighed for at give deres madønsker til kende. Vi forsøger i størst muligt 
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omfang at gøre flest muligt tilfredse.  

Der er specielt fokus på småtspisende, dysfagi (problemer med at spise, drikke, 
synke) og specialfremstillede måltider laves i denne forbindelse. 

 
Der er månedlige madplaner, der opsættes i boenhederne samt på vor 
hjemmeside. Efter ønske vil der blive opsat større madplaner på boenhedernes 

opsalgstavler. 
 

Bistrupvangs nye Måltidspolitik, der er udarbejdet af beboere og medarbejdere er 
opsat på alle opslagstavler. 
 

A. 
 

Jane informerede kort om vort om sidste år regnskab, hvor vi kom ud med et 
overskud på ca. kr. 800.000. Disse er nu overført til i år. 
 

En stor del af dette overskud kan henføres til store udfordringer med at skaffe 
personale og afløsere specielt i ferieperioden, men også generelt - sidste år.  

Dette har selvsagt også medført et ekstraordinært stort arbejdspres på vore 
medarbejdere. 

 
Ligeledes blev der tilbageholdt investeringer, grundet kommunens generelt 
anstrengte økonomi. 

 
For 2019 har vi et budget der stort set er identisk med budgettet for 2018,  

 
Der er i 2019 bl.a. behov for at lave vedligeholdelsesarbejder på vort kalde- og 
telefonanlæg, ligesom de tilbageholdte udsatte forbedringsarbejder fra sidste år 

vil blive iværksat. Det drejer sig primært om solfiltre om forbedring af belysning. 
Som vanligt vil der blive mulighed for ønsker om fornyelser. 

 
Vi ser nu at personalesituationen har stabiliseret sig og vi har nu alle relevante 
stillinger besat.  

 
Det er Centerlederen, der har det fulde økonomiske ansvar overfor kommunen, 

og følgelig har den fulde dispositionsret over budgettet.  
Alle kan komme med ønsker stort set af enhver art til enhver tid 
 

 
B. 

Information om aktiviteter. 
 
Jane informerede kort om nye aktiviteter. 

 
Fredagsbar – hver anden fredag i Fælleshuset. Kr. 10,00/genstand 

 
Herreklub – Mødes hver mandag og har iøvrigt arrangeret en 3-dages tur i 
sommerhus ved Gilleleje 3.-6. juni, hvor både damer og herrer kan deltage. Alle 

pladser er nu næsten optaget. 
 

Kontakt til lokale spejdere, der vi komme og lave bål og grille pølser m.m., når 
vejret bliver lidt varmere. 
 

Præsterne ved Bistrup Kirke har meddelt at de grundet den lave deltagelse ved 
gudstjenester på Bistrupvang, fremadrettet kun vi komme her ca. 4 gange årligt. 

Nærmere datoer vil blive oplyst.  
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I specielle tilfælde vil det selvfølgelig stadig være muligt at kontakte præsterne 

mhp gudtjenester og andet. 
 

Vi har ansat en ny aktivitetsmedarbejder Hanne Blaabjerg, der primært vil være i 
Vesthuset, men også deltage i fællesarrangementer. Vi har hermed igen fået 
styrket vor aktivitetsfunktion og håber alle beboere vil have glæde heraf. 

 
E. 

 
Der er opsat hjertestarter udenfor vores hovedindgang.  
Chancen for at overleve et hjertestop er markant større, når man iværksætter 

hjertelungeredning ved brug af hjertestarter. 
 

For at borgere i vores nærområde evt. også kan have glæde af hjertestarteren, 
er den placeret udendørs.  
 

F. 
 

Der er opsat små tavler med navne på de medarbejdere, de er på vagt, samt 
billeder. 

 
G + H + I. 
 

Styrelsen for Patientsikkerhed har i oktober 2018 gennemført et ”Risikobaseret 
planlagt tilsyn med ældreplejen efter servicelovens §§ 83-87” på Bistrupvang. 

Alle krav og parametre var opfyldt og Styrelsen var meget tilfreds. 
 
Der er ligeledes gennemført et Kommunalt tilsyn bl.a. med samtaler med 

beboere og personale. Dette forløb også uden anmærkninger. 
 

5. 
Nyt fra Seniorråd. 
 

Aase-Marie Christiansen er repræsentant fra Seniorrådet og deltager i Beboer- og 
pårørenderådsgruppen, der deltager i møder på centrene. 

 
Efterfølgende har de samlet opfølgning i deres gruppe og dialog med direktionen. 
 

De har bl.a haft møder vedr. omkostninger når en borger sendes hjem fra 
hospital til midlertidig plads, som borgeren så selv skal betale. 

 
6. 
Eventuelt. 

 
Birthe Kesje stiller forslag om at Ernst Jensen (lejl. 16) vælges til suppleant for 

Birthe. Ernst vælges til suppleant, men skal kun deltage i møder ved Birthe’s 
fravær. 
 

Beboerpunkter forslag/spørgsmål. 
 

1) Hvem skal forslag sendes til? 
 

Forslag til Beboer-og pårørenderådet skal fremadretten sendes til 

formanden. 
 

2) Der er utilfredshed med bl.a. unge mandlige afløsere, samt andre unge 
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afløsere, som nogle beboere mener, ikke har de nødvendige 

forudsætninger og kun er oplært i tre dage. 
 

Jane oplyser at vi selvfølgelig har forståelse for problemstillingen. Vi kan 
ikke diskriminere i forhold til køn og religion – men at alle er oplært 
relevant og har skrevet under på og har vist, at de kan udføre opgaverne. 

De vil iøvrigt typisk arbejde sammen med det faste personale. 
Grundet sygdom, kurser m.m. kan vi desværre ikke undgå vikarer. Den 

generelle situation på arbejdsmarkedet gør det p.t. svært at skaffe fuldt 
uddannet personale. Ligeledes bliver det prioriteret, at beboere der i 
situationer har det største behov, bliver prioriteret med fast personale.  

 
3) Uddannelse af personalet Der klages over at afløsere og vikarer taler 

dårligt dansk – og spørger hvem der godkender deres uddannelse. 
 
Det er Kommunernes Landsforening og regionerne – der står for antal af 

uddannelser og det er de enkelte skoler, der godkender elevernes 
sprogniveau. 

Der er stadig mangel på elever på SOSU – området, det mærker alle 
institutioner men der er nu givet tilsagn om at oprette flere 

uddannelsespladser fra Kommunernes Landsforening og regionerne. 
Rudersdal Kommune ansætter de 26 elever gennem tildelte 
uddannelsespladser. Ved ansættelse af nye medarbejdere har vi 

selvfølgelig stor opmærksomhed vedrørende sprogforståelse. 
 

4) Der klages over at der ikke er givet information om prisændringer på 
Servicepakken og det er svært at se hvad diverse poster indebærer. 
 

Det er Borgerservice, der står for afregning af Servicepakker og som 
kunne have informeret. 

Der er korrekt at der har været ændringer på priserne – men den samlede 
pakke er faldet med kr. 171,41/mdr. 
Det er muligt at få udleveret specificeret oversigt over månedens 

reguleringer ved henvendelse til administrativ medarbejder. 
 

5) Det nævnes at der er ændret på tv-kanalsammensætningen i fællesrum. 
 
Overordnet er der ikke ændret på kanalsammensætningen i fællesrum. 

Enkelte beboere kan have trykket på fjernbetjening og forårsaget 
ændringer. Problemet må løses lokalt i de enkelte boenheder. 

 
6) Hunde. 

 

Der klages over urenlige hunde og hunde der er til gene for beboere. 
 

Hunde er som udgangspunkt velkomne på Bistrupvang – såfremt de er 
renlige og ikke er til gene for andre. Ligeledes skal beboeren selv eller 
familie primært kunne varetage luftning og øvrig pleje af hunden. 

Personalet støtter gerne op. 
Nye beboere og pårørende, der ønsker at medbringe en hund informeres 

om en prøveperiode, hvorefter situationen evalueres. Er der udfordringer, 
der ikke kan løses, kan hunden desværre ikke forblive på Bistrupvang. 

 

7) Der spørges om hvem der har ansvar for rengøring af senge, bækkenstol 
og andre genstande, der ikke rengøres af rengøringsselskabet. 
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Medarbejderne er ansvarlig for rengøring af disse og dette foretages med 

regelmæssige intervaller. 
 

Rengøringsselskabet gør stadig rent efter retningslinier fra Rudersdal 
Kommune pr. 1.1.2017 
 

8) Der spørges om personalemøder, der bevirker at personalet ikke er tilstede 
og kan kontaktes. 

 
Personalet har ifølge overenskomsten krav på frokost som normalt holdes 
mellem 11.30-12.00. Derudover er der krav om en mindre pause 

formiddag og eftermiddag. 
Hvis beboere trykker på deres kald i denne periode, vil de blive hjulpet 

hurtigst muligt. 
Derudover er der løbende deltagelse i div. møder og kurser samt 
efteruddannelse. Eks: 

Hjertestarterkursus 1x årligt 
Triagering, ½ time ugentligt,  

Møder med læger 1x ugentlig,  
Demenskurser, 3 timer i år, samt anden kortvarig undervisning -  Ca. 10 

timer årligt. 
Der er personalemøde ca hver 5.uge. 
 

Disse tiltag iværksættes bl.a for at personalet har den bedst mulige 
baggrund og uddannelse for at hjælpe optimalt i den enkelte situation. 

 
Der henvises til, at en række af disse spørgsmål allerede tidligere er besvaret. 

 

Næste Beboer- og pårørenderådsmøde på Bistrupvang er aftalt til 
 

Tirsdag 4. juni 2019 kl. 15.30 – 17.00 i Fælleshuset.  
 
Føreløbig dagsorden: 

 
1. Formanden byder velkommen. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

3. Formandens beretning. 
 

4. Centerlederens beretning. 
 
5. Nyt fra Seniorråd 

 
6. Eventuelt 

 
Eventuelle forslag til dagsorden afleveres/sendes til formanden senest 14 dage 
før på leifcorinthhansen@gmail.com 

                                             
Venlig hilsen  

Jane Nilsson         
Centerleder 
 


