
 

 

    
 

 

  

    

   

           

            

     

 

    

    

        

 

        

      

            

             

              

             

 

         

             

         

           

 

          

                 

        

           

          

          

  

            

          

            

            

              

       

    

RUDERSDAL 
KOMMUNE 

Referat Beboer- familierådsmøde 

Mødedato 1. september 2021 

Referent Centerchef Kathrine Grundahl 

Tilstede Beboer Knud afd. I, Datter Vibeke afd. K, Beboer Kirsten afd G, Datter 

Hanne afd. G, Datter Kirsten afd. H, beboer Flemming afd G, beboer 

Rigmor afd. G, centerchef Kathrine 

Afbud Datter Irene afd. G 

1. Præsentation af medlemmer 

Der er kommet 3 nye beboerrepræsentanter. Alle præsenterer sig for hinanden. 

2. Orientering ved Kathrine. Herunder antallet af vakante stillinger og en status over 

fratrådte og tiltrådte medarbejdere (efter ønske fra beboerrepræsentant Knud). 

Sommeren har været svær pga. manglende arbejdskraft. Dette er et nationalt problem, 

som ikke kan løses lokalt. Det har betydet, at der fortsat har været mange vikarer og 

desværre er kvaliteten af de vikarer som vi får tilbudt ikke som vi kunne ønske. 

Til gengæld er der kun 4 vakante stillinger på nuværende, hvilket ikke er flere end på 

andre plejecentre i kommunen. 

Der er heldigvis fortsat god tilsøgning til stillingerne og vi tillader os at være kritiske 

overfor, hvem vi ansætter. Det er ellers kendetegnet, at det er meget svært at rekruttere. 

Der udleveres en oversigt, hvoraf det fremgår, hvilke medarbejdere der er ansat og hvor 

mange der har været ansat, inden den nye ledelse tiltrådte. Ca 30 % er ansat siden 1.3-

21. 

Fratrædelserne har hovedsageligt været ønsket af medarbejderne selv. Årsagen er 

primært, at det har været en turbulent tid det sidste år og at der er ny ledelse, som 

afkræver noget andet af medarbejderne end de har været vant til. 

Faglighed har ikke været i fokus, hvilket Styrelsen for patientsikkerhed har fundet ved 

deres tilsyn. Her er givet flere påbud og krav, som har betydet at det har været 

nødvendigt med øjeblikkelig indsats. Derfor afkræves der nu både faglighed og omsorg 

af medarbejderne. 

Der ud over er det krævende at være en del af en organisation som er under 

ombygning, hvor det bedste fra Lions Park og det bedste fra Rudersdal skal forenes i en 

ny kultur. Det kræver overskud og et ønske om at ville være med til at ændre en kultur. 

Vi går nu i gang med en indsats omkring aktiviteter og har ansat 2 nye ergoterapeuter 

som har stor interesse i og kompetencer til at få aktiviteter ud i afdelingerne og blive en 

del af alle medarbejderes arbejde. Målet er at beboeren skal være omdrejningspunkt for 

alt hvad vi laver. 
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Beboer- familierådsmøde - 22. juni 2021 

Der har været tradition for at aktiviteter foregik i aktivitetscenteret og var drevet af 

terapeuter. Der ud over har Corona ændret på, hvordan vi er sammen, da der har været 

så mange retningslinjer der skulle følges. 

Vi vil gerne have mere liv i stuerne (afdelingerne) og det er ikke nødvendigvis noget 

stort, men især stille aktiviteter har værdi for beboerne. At facilitere samtaler, at skabe 

minder via fortællinger, musik, spil, leg eller andet. Kunne være med i hverdagens 

aktiviteter og hjælpe med til at dække bord, tage af bordet, lægge tøj sammen, vande 

planter osv. Det er rehabiliterende, men det kan for mange også skabe værdi at være til 

nytte og det giver en følelse af fællesskab. 

Der skal etableres fællesskaber på tværs af afdelinger, hvor beboere som kan have 

glæde af hinanden tilbydes aktiviteter som muliggør det. 

Der vil fortsat også være aktiviteter i aktivitetscenteret, ligesom der nu er klaverkoncert 

hver onsdag, fællessang om fredagen og der senere på måneden vil være virtuelle 

rejser hver uge. 

Der efterspørges større begivenheder hvor alle samles og det er planen, at der skal 

være traditioner for eksempelvis en juletræsfest. Beboerne skal inddrages i, hvad de 

ønsker der skal foregå. 

Der efterspørges, at der nedskrives og tydeliggøres, hvilke aktiviteter der faciliteres. 

Der foreslås at man tænker de elektroniske muligheder der findes ind i hverdagen – 
eksempelvis lydbøger. Kathrine fortæller at det er meget få som kan koncentrere sig om 

at lytte til lydbog. Men at højtlæsning er en påskønnet aktivitet for mange. 

3. Fremtidigt samarbejde i rådet. 

Der aftales, at der holdes 3 møder om året kl 16-17.30 og ikke onsdag eller fredag. 

Rådet kan naturligvis samles der ud over ved behov. Kathrine indkalder i god tid og 

sender dagsorden, som alle beboere har mulighed for at have indflydelse på. 

Repræsentanter i rådet præsenteret i Birkebladet med foto. 

4. Husregler 

Det er hensigtsmæssigt at have en husorden. Der kan være situationer, hvor der kan 

være brug for at kunne henvise til en sådan. 

Der har eksempelvis været oplevet larm fra haverne om aftenen. Men der kan også 

være besøgende som kommer på uhensigtsmæssige tidspunkter. Kathrine er fortaler 

for, at en husorden ikke bliver for restriktiv. 

Rådet aftaler at Kathrine laver et udkast som kan kommenteres og godkendes pr. 

mail/mundtligt. 

5. Rengøring (efter ønske fra familierepræsentant Hanne) 

Der er usikkerhed på, hvem der gør hvad. Når man bor på plejecenter i Rudersdal 

tilbydes man rengøring af badeværelset 2 gange om ugen og rengøring af overflader 

(uden at flytte ting) og gulve hver 14. dag. Enkelte med særlige behov kan tilbydes 

ekstra rengøring. 

Mange benytter sig af at tilkøbe ekstra rengøring via rengøringsfirma – enten det firma 

som i forvejen gør rent på Birkerødpark eller et helt andet. 

Køleskab, skabe osv. forventes at blive rengjort af familien. Beboere som ikke har 

familie, finder vi løsning for. 
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Beboer- familierådsmøde - 22. juni 2021 

Medarbejderne er udgangspunkt ikke ansat til at gøre rent. Men de skal tømme 

skraldespand og rydde op efter dem selv. De bliver bedt om at skimme boligen, inden de 

forlader den og sikre, at der ser ordentligt ud. Men det er ikke altid en let opgave, da vi 

er meget forskellige. Hvis vi ikke er vant til at rydde op hjemme, så gør vi det heller ikke, 

når vi er på arbejde. Det ligger i vores DNA. Derfor kan det være svært at påvirke. Men 

det er en vedvarende indsats. 

6. Evt 

Der er brug for en tydelig kommandovej i forhold til, hvem man skal kontakte og 

hvordan. 

Der drøftes om det er en god ide med telefontid, som der er stemning for, da man som 

familie kan komme til at føle sig til besvær og at man forstyrrer, når man ringer. 

Kathrine sender nyt brev ud med kontaktoplysninger på relevante her også 

sygeplejersker. 

Sanitet, lamper og spejle opleves som meget slidt i afdeling K. Kathrine vil tage kontakt 

til boligadministrator. 

Der er et ønske om at der som punkt ved næste møde er ”Hvordan beboerne oplever at 
bo her”. 

Der er et ønske fra Knud (beboerrepræsentant) at der flages på alle flagdage og at det 

får mere fokus fremadrettet. 

Der var punkter fra afdeling G primært omkring ønsker til maden, som ikke blev nået 

grundet manglende tid. Kathrine drøfter det med beboerne i afdelingen. 
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