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

Onsdag, den 24. juni 2020.  

Dagsorden: 

1. Velkommen  
2. Besøgs restriktioner i forbindelse med Corona pa ndemien 
3. Ændring i beboer - pårørende – råd – og tidspunk t 
4. Busture 
5.                   Sjælsø Nyt 
6. Eventuelt. 
7.                  Dato for næste møde 
 
Referent: Afdelingsleder Jytte Thielberg 

Til stede: 
Charlotte Buchwald, Centerchef 
Lennart Troels-Smith (formand) - pårørende til beboer i hus B 
Gregers Troels-Smith, Hus B 
Gitte Busk, pårørende til beboer i gruppe 1 
Lonni Rasmussen, gruppe 1 
Gudrun Winther, gruppe 1 
Anne Lise Nielsen, gruppe 1 
Elisabeth Parmfeldt, gruppe 2 
Erik Mortensen, hus D 
Susanne Nielsen, pårørende til beboer i hus C 
Mille Larsen, gruppe 1 
Anne Stenmann Pedersen, pårørende til beboer i gruppe 2 
Anne - Lise Christensen, pårørende til beboer i hus C 
 
Afbud:  
Katja Seerup Clausen, pårørende til beboer i hus D 
 
Charlotte starter mødet med at byde alle velkommen til dette ordinære møde, som 
foregår uden dørs på grund af Corona restriktioner.  
 
Ad 1: Charlotte bød velkommen til mødet og de fremm ødte præsenterede sig under 
mødet. 
 
Ad 2: Besøgsrestriktione r. 
Charlotte udtrykker stor forståelse for den frustration, som alle pårørende forventes at  have i 
forbindelse med de indførte besøgsrestriktioner. Disse blev dog lempet, så det blev muligt 
med udendørs besøg i haverne 1 time, når dette var aftalt. Sidste nye er besøg af max 2 
personer, som også må komme ind i boligen gennem havedøren, når beboeren ikke kan 
klare at være udenfor. 
Restriktionerne opretholdes i forhold til de anbefalinger, som er udsendt fra 
Sundhedsstyrelsen. 
Få pårørende har oplevet, at det har været svært at komme igennem på telefonen for at 
aftale besøg.  
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Andre pårørende har også følt, at der ikke var tilstrækkeligt information i starten, da der blev 
lukket for besøg. Hertil svarer Charlotte, at det har været en balancegang mellem for meget 
information og for lidt. Det har på intet tidspunkt været meningen at fortie oplysninger, men vi 
har heller ikke ønsket at skræmme hverken beboere eller pårørende. Vi har set det som en 
stor opgave at begrænse smitten mellem beboere og personale og mellem de forskellige 
grupper/huse. 
I tilfælde af smitte og udbrud af Covid-19 har beboerne været isolerede i deres boliger. 
Pårørende har oplevet, at immobilitet som følge af isolation i boligen har medført nedsat 
gangfunktion hos beboere. Der spørges om det er muligt efterfølgende at få fysioterapeutisk 
træning. Charlotte opfordrer til at tale med koordinatoren i det pågældende hus. Samtidig 
fortæller Charlotte, at det nu er muligt for de pårørende at gå tur med beboerne under 
hensyntagen til de gældende hygiejniske retningslinjer med håndvask og afspritning at 
berøringsflader samt at holde afstand. Vi skal fortsat have stor opmærksomhed på at bryde 
smitteveje. 
Samtidig er det et krav, at besøgende er raske, når de kommer på besøg. Vi vil også gerne 
vide, at såfremt en pårørende testes positiv for Covid-19 efter besøg her på Sjælsø. 
Rengøringen har også været øget i forbindelse med udbrud af Covid-19, men dette er nu på 
vanligt niveau igen 
 
 
Ad 3: Ændring i beboer - pårørende – råd – og tidsp unkt 
På det planlagte møde i maj skulle der have været valg til formand og næstformand. 
Desværre blev dette møde aflyst og som konsekvens af dette, sættes punktet på 
dagsordenen til det kommende møde, hvor der vælges formand og næstformand . 
Beboer-pårørende-rådet er der, hvor der er muligt at fremkomme med synspunkter fra både 
beboere og pårørende, og huske at høre om, beboerne har ønsker eller forslag til ændringer 
i hverdagen, som skal gælde for hele Sjælsø. Alle møder er åbne møder og alle er 
velkomne. Her kan der tales frit om både det gode og det mindre gode. 
Disse møder har hidtil foregået om aftenen, men det er et ønske, at disse møder holdes i 
tidsrummer fra klokken 16.00 – 17.30 som forsøg i et år.  
Forslag til ændringer i hverdagen i den enkelte gruppe eller hus, skal frem på de 
beboermøder, der foregår lokalt. 
En pårørende har oplevet det sidste møde ”lidt” rodet ligesom også referatet er lidt 
ustruktureret. Vi lægger stor vægt på, at beboerne er med til disse møder og det er nok lidt 
svært for nogle at forholde sig til en dagsorden. 
Der er også tilknyttet en repræsentant fra Rudersdal Kommunes seniorråd til at deltage i de 
decentrale beboer-pårørende råd. Desværre er der afbud i dag.  
 
Ad 4: Busture og aktiviteter 
Der spørges, om det er muligt at komme på tur nu i Corona-tiden. Det er det – beboerne skal 
sidde fordelt i bussen og der kan være to kørestole med. Det er også en mulighed, at 
beboere og personale kan benytte mundbind i bussen, da pladsen ikke er så stor.  
Pårørende oplever, at der ikke det sidste år har været busture i det hus, hvor deres 
pårørende bor. Charlotte undersøger dette og taler med lederen. 
I Corona tiden har der også været musikarrangementer i haverne, som oplevelse i hverdag. 
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Ad 5: Sjælsø Nyt  
Der efterspørges, hvordan man kan læse Sjælsø Nyt, når det ikke er muligt at komme på 
besøg. 
Sjælsø Nyt ligger på vores hjemmeside: www.plejecentretsjaelsoe.rudersdal.dk   
De sidste måneder har Sjælsø Nyt været lidt anderledes, da vi har valgt at gøre avisen mere 
aktivitetspræget med forskellige opgaver og artikler.  
 
Ad 6: Eventuelt 
Charlotte opfordrer til, at beboere og pårørende  t ages kontakt til hende eller egen 
afdelingsleder, hvis der er behov for at tale om no get eller har forslag til en bedre 
hverdag på Sjælsø.  
Det er ønsket, at alle føler sig hørt, anerkendt og  respekteret. 
 
Ad 7: Næste møde: 
 
Onsdag, den 16. september 2020 klokken 16.00 – 17.3 0  
I mødelokale 1  
 

God sommer til alle 


