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Referat af :                           2-12-19 

 

Beboer- og pårørenderådsmøde på Bistrupvang  

Tirsdag 19. november 2019 kl. 15.30 – 16.30 i 

Fælleshuset. 

  
Medlemmer af rådet: 

 
Øst Stuen 

 
Ruth Christoffersen, bolig 4. (valgt 2016 – på valg) 
Jane Thorsager,(pårørenderepræsentant bolig 4) (valgt 2016 - på valg) 

 
Øst 1.sal 

 
Vibeke Kohl (Vipsen), bolig 111 (valgt 2018) (ikke tilstede) 

 
Vest Stuen 
 

Birthe Kesje, bolig 21. (valgt 2017 – på valg) 
Dorte Kesje, (pårørenderepræsentant bolig 21) (valgt 2018) (ikke tilstede) 

 
Vest 1.sal 
 

Pia Sand, bolig 113 (valgt 2018) 
Leif Corinth-Hansen (pårørenderepræsentant bolig 113), (Formand) (valgt 

2018) 
 
Henrik V. Larsen (pårørenderepræsentant bolig 124)(valgt 2018) 

 
Faste medlemmer i Rådet: 

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

 
Udover faste deltagere var Ane Berg Frische, Centerchef på Frydenholm også 

tilstede under en del af mødet, for at besvare eventuelle spørgsmål relateret til 
den nye struktur. 
 

1. 
Formanden bød velkommen. 

 
Ane præsenterede sig og der dukkede indledningsvis nogle spørgsmål op til den 
nye struktur, som blev debatteret. 

Som informeret er formålet at undersøge, om øget uddelegering af ansvar kan 
give bedre udnyttelse af ressourcerne, gøre arbejdspladsen yderligere attraktiv 

og bringe fagligheder og beslutninger tættere på beboerne til deres gavn og 
glæde. 
Forsøget med den nye struktur er ikke pga. besparelser. Jane’s løn vil umiddel-

bart blive på Bistrupvang. 
Det er hensigten at Beboer- og pårørenderådet vil blive involveret i den videre 

proces. 
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Fra beboer side gives udtryk for ønske om bedre uddannede medarbejdere 

(assistenter) i plejen og flere varme hænder. 
Det oplyses at det ikke kun er et spørgsmål om økonomi, men af det også er 

vanskeligt at rekruttere nye gode medarbejdere. Det gælder ikke kun for 
Rudersdal Kommune, men hele landet. 
 

Når Jane stopper vil der ikke komme en egentlig ny Centerchef på Bistrupvang. 
Daglige spørgsmål vil blive afklaret lokalt på Bistrupvang af afdelingslederne. Kun 

i specielle tilfælde vil en af de tre Centerchefer, der er med i processen blive 
involveret. 
 

 
2. 

 
Referat fra sidste møde (10. september 2019) godkendt. 
 

3. 
 

Formandens beretning: 
 

Leif - der også havde deltaget i informationsmødet - meddelte at han var meget 
skeptisk overfor den nye struktur. Var glad for at Beboer- og pårørenderådet vil 
blive involveret og ville selvfølgelig deltage positivt i processen. 

 
4.  

 
Centerchefens beretning: 
 

Jane meddelte at der på basis af sidste mødes spørgsmål vedr. sovs og varmt 
måltid var foretaget en spørgeundersøgelse blandt beboerne. 

Generelt var der stor tilfredshed med sovsen, én beboer syntes den manglede 
smag. Ingen beboere ønskede at flytte det varme måltid til frokost. 
 

Der har været Kommunalt tilsyn på Bistrupvang d. 13. november, der anvises 
ingen anbefalinger, så alt ok. Generelt stor tilfredshed. Materialet udleveret til 

Beboer- og pårørenderåd samt forefindes på vor internetside. 
 
 

5. 

 
Nyt fra Seniorråd. 
 

Aase-Marie Christiansen informerede om at Seniorrådets formand overfor 
kommunen havde protesteret over besparelser på 30.mio kr.  

Rådet er klar over de store udfordringer, der er med at tiltrække nye kompetente 
medarbejdere. 
 

6. 
 

Eventuelt. 
 

Der blev nævnt at der periodevis var lange svartider på kald og der blev holdt 
mange møder. 
Jane oplyser: at ved travlhed kan svartiden naturligvis variere, – men at langt de 

fleste kald bliver besvaret indenfor meget kort tid - op til få min. efter kaldet. Der 
kan være pludseligt opståede opgaver, der prioriteres højt, – alvorlige akut 
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opståede situationer har prioritet. Personalet er opfordret til at give en kort 

melding til beboeren, hvis kaldet ikke kan besvares hurtigt. 
 

En beboer ønsker at blive informeret om medarbejdernes mødeaktivitet i løbet af 
dagen. 
Denne service kan ikke tilbydes, da der i løbet af en dag kan være opgaver, der 

løses på kontoret og medarbejderen følgelig ikke står til rådighed for pleje-
opgaver i dette tidsrum. Disse varetages af øvrigt plejepersonale.  

Det er nødvendigt at medarbejdere deltager på kurser, for at udvide deres 
kvalifikationer. Interne møder, eksempelvis triageringsmøder, er nødvendige for 
at varetage den optimale sygepleje. Alle møder planlægges typisk i de ”rolige 

perioder”. 
 

 
Næste Beboer- og pårørenderådsmøde på Bistrupvang er aftalt til 
 

Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 15.30 – 17.00 i Fælleshuset.  
 

Foreløbig 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 
 

 
 
 

Efterfølgende var der valg til det nye Beboer-og pårørenderåd, der tiltræder      
1. januar 2020.  

 
Se næste side. 
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Medlemmer af Beboer – og pårørenderåd på Plejecenter Bistrupvang pr. 
1. januar 2020. 

 
Øst Stuen 

 
Ingen opstillede 
 

Øst 1.sal 
 

Tina Feldthusen, bolig 104 (valgt 2019) 
 

Vibeke Kohl (Vipsen), bolig 111 (valgt 2018) 
 
Vest Stuen 

 
Annette Selvig, bolig 25 (valgt 2019) 

 
Dorte Kesje, (pårørenderepræsentant bolig 21) (valgt 2018) 
 

Vest 1.sal 
 

Pia Sand, bolig 113 (valgt 2018) 
Leif Corinth-Hansen (pårørenderepræsentant bolig 113), (Formand) (valgt 
2018) 

 
Henrik V. Larsen (pårørenderepræsentant bolig 124)(valgt 2018) 

 
Faste medlemmer i Rådet: 
 

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

 
 
Suppleanter: 

 
Birthe Kesje, bolig 21. (Valgt til suppleant for Pia Sand, bolig 113) 

Ernst Jensen, bolig 16. (Valgt til suppleant for Annette Selvig, bolig 25) 
 
 

 


