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Referat 
 

 

Emne/udvalg Beboer – pårørendemøde 

Mødested Bistrupvang 

Mødedato 16. marts 2022 

Referent Ane Frische 

 
Velkomst og præsentation af deltager v. Ane Frische 

Organisationsændring: 

Vi har i en længere periode arbejdet med en organisationsændring på Bistrupvang. Helt konkret 

har vi nedlagt de gamle afdelingslederstillinger for Øst og Vest, men delt lederopgaverne op 

mellem faglig ledelse og personaleledelse.  

Charlotte er fra 1. januar ansat som tværgående faglig leder og Anne-Marie - som har været 

leder på Bistrupvang længe - som personaleansvarlig leder. Vi har sammen med 

medarbejderne arbejdet på en ny struktur der er mere smidig, så medarbejderne kan gå på 

tværs af bo-enheder og afdelinger. Vi er i en tid hvor det er vigtigt at der er kendte 

medarbejdere tilstede overalt i huset og hvor de personalemæssige kompetencer kan flytte sig 

hen, hvor beboerne har brug for det. Medarbejderne øver sig på dette, da de jo helst gerne vil 

være med deres kendte kollegaer.  

Rekruttering: 

I øjeblikket mangler vi 4 dagvagter. Vi har været så heldige at et par dagvagter flytter arbejdstid 

til aftentid. Det gør, at vi sikrer kendte medarbejdere om aftenen, hvor vi er lidt mere sårbare og 

hvor der ikke er så mange tværgående personaler til at hjælpe til.  

Vi oplever at det generelt er svært at få ansat nye medarbejdere og oplever at det er gennem 

medarbejdere og de gode historier at vi rekrutterer på. Anne- Marie har samtaler i den 

kommende uge – og vi håber snart det lysner. Til gengæld oplever familierne, at vi er gode til at 

sikre, at der altid er en kendt medarbejder tilstede i begge afdelinger.  

Måltidet:  

Der er fra en beboer i vest ønsket om at vores middagsretter bliver lidt mere nuanceret. Det er 

meget fars og ikke så meget grønt. Ligeledes opleves det, at der er alt for mange færdigretter 

som ikke opleves særlig hjemligt.  

Vi har opstartet et større tværgående projekt omkring måltidet. De kostfaglige medarbejdere har 

besøgt hinanden på tværs af Bistrupvang og Frydenholm. Indsatser på Bistrupvang vil komme 

til at berøre mere tilstedeværelse af de kostfaglige og højere grad af menuplanlægning sammen 
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med Bistrupvangs beboere. Familie oplever at det er en stor tryghed at beboeren får en god og 

alsidig kost og at de kostfaglige er fleksible ift. Beboerne, hvis de er ude af huset.   

Der er fra beboer ønsket om valg af 2 forskellige retter. Ane, oplyser at det vil medføre rigtig 

meget madspild og at mange af vores beboere ikke selv kan vælge. Vi vil til gengæld i højere 

grad prøve at beboerne har høj grad af medbestemmelse på menuplanen.  

Økonomi:  

Vores budget for 2022 er det sammen som for 2021. Vi får refunderet de Covid udgifter vi har 

haft på Bistrupvang i 2021. Det gælder både refundering af fravær og værnemidler.  

Rygeregler: 

Rygeregler gælder kun for Bistrupvangs medarbejdere. Beboerne er selv herre i egen lejlighed. 

Enkelte beboere oplever at flere medarbejdere ryger mere end tilladt. Ledelsen påminder lige 

medarbejderne om vores rygeregler igen. Hos de beboere der har et stort rygebehov er der 

mulighed for at gøre brug af diverse udsugninger.  

Nyt fra Seniorrådet:  

Vi har deltagelse af 2 repræsentanter fra seniorrådet. Karin Rønskov og Lizzie Drejer. De er 

netop påbegyndt arbejdet så meget er nyt endnu.  

Eventuelt: 

Aktiviteter: 

Der efterspørges en tydeligere plan over aktiviteter i afdelingen. De er lidt svære, at finde på 

opslagstavlerne. Vi har aftalt at de nu er at finde på vores hjemmeside.  

Der bliver taget initiativ fra Dorte, omkring deltagelse på mindre ture som ”kørestoletriller”.  

Hun vil selv meget gerne med og har tidligere aftalt med Bistrupvangs aktivitetsmedarbejder, 

Hanne, om hvornår det kunne være en hjælp. Dorte foreslår at lave sedler i afdelingerne så 

familie kan skrive sig på.  

Tak for nu og på gensyn om ca. 3 måneder. 

Ane Frische 

 

 

 


