
  

Blomstergården 
 
Dagsorden til Brugerpårørenderådsmøde  
Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 15.00–17.00 
 
Deltagere: Christina Aaberg (CHRISTINA), Jane Kaae (JANE), Leif Larsen (LL), Conni Hyldal (CH), 
Karen Sejlund (KAREN), Susanne Larsen (SUSANNE), Winnie Thomsen (WT), Christinajsa 
Adorjan-Seger (CS), Ole Høeg (OH), Leo Petersen (LP) 
 
Afbud: Arne Pedersen (AP), Louise Sjømann (LS) 
Pkt. 1.   

Godkendelse af dagsorden 

 

Leif byder velkommen og spørger om dagsorden kan 
godkendes.  

Dagsorden godkendt 

Pkt. 2.  

Orientering fra Ledelsen 

Orientering om Blomstergårdens økonomi.  

Jane og Christina redegør for, at BG resultat for året 
2018 var et merforbrug på ca. 170.000 og at det går ud 
af året i balance. Vi gik ind i året med et merforbrug på 
ca. 170.000 hvilket svarer til under ½ procent af BG 
samlede budget. Idet merforbruget er over 100.000 skal 
der udarbejdes en handleplan for hvordan merforbruget 
kan indhentes. Jane og Christina fortæller, at det bl.a. 
skyldes medarbejdere som rejste omkring årsafslutningen 
og der skulle udbetales feriepenge. Det svarer ca. til 
100.000 ved en fratrædelse. 

Handleplanen er udarbejdet og afsluttet på samme tid, og 
handleplanen beskriver at merforbruget bliver indhentet i 
årets budget/disponering ved stram økonomistyring. 

Orientering om aktiviteter 

Jane fortæller at det var en stor succes med de to store 
”forsamlingshusfester” der blev afholdt i april måned. For 
pengene der var doneret fra Ottestrup forsamlingshus, 
var der arrangeret fest på to onsdage, hvor Richard 
Ragnvald underholdt begge gange. Det var med tre-
retters menu og vin og rigtig god stemning. 

Winnie, daglig leder i D-huset fortæller at der arrangeres 
flere aktiviteter i husene, at der i D-huset bl.a. er 
arrangeret en bus tur til Kobæk strand, hvor madpakken 
skal nydes og bagefter er det retur til Blomstergården 
hvor der skal dystes i forskellige udendørs spil. 

Leo fortæller at der er arrangeret en tur til Skælskør for 
E-huset og der snart skal være grill-fest og Ole fortæller 
at der netop har været grillefest i E-huset på 1. salen.  

Winnie og Bente supplerer hinanden, da de fortæller om 
det netop afholdte rollatortræf at de havde arrangeret i 
fællesskab for borgerne. Bente fortæller at borgerne gik 
syngende fra arrangementet og det var en stor succes. 
Det er et trækplaster at der var arrangeret ”eftersyn og 
smøring” af rollatorerne. Der blev spillet Bordcurling og 
det var der enighed om at det var rigtig godt. Bente 



  

tilbyder at købe et spil via TRESS til Blomstergården og 
det tager vi med glæde imod.  

Bente indskyder, at de to nyansatte pårørendevejledere 
Eliane og Anette, havde deltaget til rollatortræf og 
videregiver ideen om, at de evt. kan inviteres til et BP- 
møde, når de kan fortælle om hvordan samarbejdet med 
dem kommer til at foregå. Her indskyder Karen om det er 
henvendt til pårørende? Vi vil følge op på, hvordan vi kan 
samarbejde/reklamere for dem. 

Cajsa, daglig leder i B huset fortæller at der hver uge 
kommer unge mennesker fra Produktionsskolen på besøg 
i B-huset. De er interesseret i at komme 2 gange om 
ugen og er begyndt at komme i E-husets også. Her 
fortæller Leo bl.a. at de spille skak med ham. 

Bente spørger om de unge mennesker fra 
produktionsskolen er interesseret/er gode til IT, fordi det 
kunne være en god ide, hvis de brugte lidt tid på at lave 
nogle såkaldte ”Erindringsplakater” til borgerne. Der 
ligger en skabelon på InSlag – kaldet livsplakaten, hvor 
der er plads til fotos, som bare skal sættes ind. 

Susanne daglig leder i E huset, 1 sal fortæller om, at der 
netop nu er ved at blive oprettet en mandeklub. At BG er 
heldige at have en virksomhedspraktikant i 3 måneder, 
der har fået til omdrejningspunkt at etablere et tilbud til 
alle mændene. Susanne vil ikke afvise at der på sigt også 
kan blive plads til damerne. Det er besluttet at 
mandeklubben skal mødes hver onsdag eftermiddag i A-
huset og der er købt nogle forskellige spil. Susanne 
fortæller at de har undersøgt, at der i haveskuret ved E-
huset godt kunne opstilles et dart-spil. Her tilbyder Karen 
at hun har et spil, som klubben gerne må låne. Der grines 
lidt af, at det kunne være sjovt at få en ”skurvogn” som 
kunne indrettes til mandeklub. 

Christina og Jane orienterer om påtænkt 
organisationsændring. De fortæller, at ældrechef 
Charlotte Kaaber har besluttet at der skal ske en større 
ændring af organisationsstrukturen for plejecentrene. At 
der ikke længere skal være 10 selvstændige plejecentre 
med hver deres virksomhedsleder, men at det skal 
organiseres i klynger. 

Klyngerne vil være:  

Smedegade, Stillinge og Bjergbyparken 

Skovvang, Hjemmet ved Noret, Møllebakken 

Lützensvej, Quistgaarden, Solbakken 



  

Blomstergården 

Klyngerne er dannet ud fra en betragtning om at der er 
lige mange boliger i hver klynge. Og det er besluttet at 
der kun skal være én virksomhedsleder for hver klynge. 
Det betyder, at fire af de otte nuværende 
virksomhedsledere bliver omplaceret til andre stillinger 
(daglig leder niveauet) 

For BG betyder det, at Jane ikke længere er en del af den 
delt ledelse som har været hidtil. Og at Jane fremover 
skal være chefkonsulent for området mad, måltider og 
ernæring på alle plejecentre. Janes opgaver skal 
uddelegeres til daglig ledere. 

Christina skal være mere strategisk leder og 
driftsmæssige opgaver skal uddelegeres til daglige ledere. 
For at på denne måde, at kunne komme tættere i på 
samarbejde med ældrechefen.  

De pårørende Karen og Leif stiller sig undrende overfor 
denne beslutning og spørger Connie om Ældrerådet ikke 
kan gøre noget ift. at ændre den beslutning. Connie er 
orienteret om kommende organisationsændring, men 
ikke at det betyder at der skulle ske så stor ændring for 
Blomstergården. Connie orienterer om, at arbejdsgangen 
i sådanne sager, er at Ældrerådet først kan respondere, 
når det kommer på udvalgsmøder. Christina og Jane 
fortæller at, denne organisationsændring ikke kommer på 
udvalgsmøde, at det er en organisationsbeslutning. 

Der tales om, at det for Blomstergårdens vedkommende 
er en væsentlig ændring og det vil medføre kvalitetstab, 
når der ikke længere vil være fuld ledelsesfokus på mad 
og måltiderne. Det nævnes at det netop var noget som 
blev fremhævet i Borgerundersøgelsen fra 2018, at 
Blomstergården lå signifikant højest på tilfredshed på 
området omkring måltiderne, men også på flere andre 
områder. Det ses som en forringelse, hvis de daglige 
ledere, skal have endnu flere opgaver, der er væk fra 
borgerne og medarbejderne.  

Der tales om, at et af formålet med ændringen bl.a. er at 
sikre ensartet serviceniveau på plejecentrene. Men at det 
ikke nødvendigvis skal være den højst mulige kvalitet, 
men et fælles niveau.  

Christina og Jane medgiver at de synes det er rigtig 
ærgerligt, at det ikke kan fortsætte med den gode 
udvikling som Blomstergården er i gang med, men at de 
selvfølgelig er loyale overfor den nye beslutning.  

Pkt. 3. Hverken Leo eller Ole har noget til punktet. 



  

Orientering og spørgsmål fra 
borgere 

Pkt. 4.  

Orientering og spørgsmål fra 
pårørende 

Undervejs i orienteringen om aktiviteter, vender vi tilbage 
til præsentationen og vi præsenterer os for hinanden. Det 
er første gang vi mødes i dette nye råd. 

Karen fortæller om, hvordan hun synes det var svært at 
komme som ny pårørende på plejecenter. Hun synes det 
var svært at huske alle informationer og efterlyser nogle 
nye måder og materialer, som pårørende kan modtage 
når ens ægtefælle eller forældre flytter ind.  

Karen fortæller om hendes pårørende og nogle af de 
frustrationer hun har i den forbindelse. Dette skrives ikke 
til referat, da BP møderne ikke er til personsager. Men 
essensen er, at Karen efterlyser en måde hvor borgere 
der ”siger nej for en sikkerheds skyld” bliver motiveret til 
at deltage, selv om borger sige nej. 

Christina fortæller, at lovgivningen og borgers 
selvbestemmelsesret er afgørende. At vi som personale 
ikke kan ”tvinge” til aktiviteter, da det vil være at 
betragte som magtanvendelse. Det handler om, at kunne 
motivere inden for lovgivningen. 

Karen spørger om det er muligt, at kunne arrangere en 
rejse /overnatningstur, så der kunne opleves lidt andre 
ting end blot Blomstergården. Og Karen ønsker, at 
aktiviteter bliver talt op og ikke benytter et sprog, hvor 
aktivitetens navn ikke er genkendeligt/appellerende. 
F.eks. Erindringsbal bliver til en ”sygdomsbetegnelse” 
men derimod ordet fest er mere motiverende for 
deltagelse. 

Karen savner at der serveres frugt i hus B. Hun fortæller 
at hun selv har med hjemmefra. Dette skal afdelingen 
sørge for at købe fremadrettet. 

Karen fortæller, at det er svært at gå med kørestol på 
stierne, især når det er har været regnvejr. Kørestolen 
sidder fast i gruset. Christina fortæller, at det kan tages 
op til det kommende afdelingsmøde i boligforeningen.  

Karen har medbragt brochuren ”Hvad vil du lave i dag” 
og spørger om det stadig gælder. Christina fortæller, at 
det gør det. I folderen står der 1 time ugentlig til 
selvvalgte aktiviteter, men der er 40 min ugentlig som er 
gældende for 2019. Karen undrer sig over, at pårørendes 
deltagelse i korsang hver uge udgår pågældendes 
aktivitetsmulighed. Christina understreger, at sådan er 
det ikke. At vi altid gerne vil imødekomme ønsker til 
aktiviteter og at der gerne må bruges meget mere tid end 
det der er beskrevet. Fordi det gælder om at borgerne 
oplever livskvalitet. F.eks. er det netop ved at blive 



  

undersøgt, om en medarbejder kan tage med en borger 
på tur til Tyskland. Og 

Bente indskyder, at der afholdes biograf-arrangementer 
og hun vil huske at sende biograf-invitation til os på 
Blomstergården. Dette er også en aktivitet der kan 
bruges ”klip” til. 

Christina foreslår at der nedsætte en lille arbejdsgruppe, 
som kigger på velkomstmaterialet og undersøger hvad de 
pårørende gerne vil vide (har behov for at vide) i sådant 
materiale. 

Leif Spørger om der er kommet bedre forbindelse til 
telefonen på E1. Hvis der er blevet ringet, og han skal 
ringe tilbage, så kan der ikke skabes forbindelse. Vi ser 
på sagen, om der evt. skal skiftes telefon på afdelingen.  

Pkt. 5.   

Orientering og spørgsmål fra 
Ældrerådet 

Connie starter orienteringen fra Ældrerådet med at 
fortælle, at der er indenfor kort tid bliver foretaget en 
undersøgelse, hvor pårørende bliver spurgt til, hvordan 
de har det som pårørende til borger på plejecentre. Bl.a. 
spørgsmål omkring hvordan de synes borger blev 
modtaget. 

Ældrerådet har netop afholdt to foredrag om arv og 
fremtidsfuldmagt. Der var stor interesse omkring 
fremtidsfuldmagt. 

Connie beretter at der hun har deltaget i dialogmøde 
omkring budget 2020 i Dalmose, sammen med ledere, 
politikere og interesseforeninger. Og det havde været 
rigtig godt. 

Til efteråret vil ældrerådet afholde dialogmøde omkring 
seniorboliger i Slagelse. 

Pkt. 6.  

Bente Nørregaard vil hjælpe os 
videre med 
Brugerpårørenderådets 
fremtid. 

Bente deltager og kommer med 
gode idéer til det fremtidige 
arbejde. 

Bente fortæller, at hun deltog i BG årsmøde 
generalforsamling og blev interesseret i hvordan man kan 
gøre det mere spændende at være medlem af et BP råd. 

Bente fortæller, at hun har undersøgt hvilke 
problemstillinger der ses ift. rekruttering af medlemmer. 
Hun henviser til en stor undersøgelse der er udarbejdet af 
Rambøll omkring BP råd i Danmark.  

Bente har sendt forslag til ældrechef Charlotte Kaaber 
omkring ”modernisering” af BP råd. Det første forslag er, 
at lave nogle mere spændende og informative foldere 
omkring BP råd, end de eksisterende fra 2014. Bente har 
i samråd med kommunikationsafdelingen lavet en ny 
forside og bagside. På forsiden er der plads til foto af 
plejecenterets BP råd og på bagsiden er der skrevet 
navne og kontaktoplysninger på medlemmerne. Bente 



  

har medbragt kamera og der tages et foto, som kan 
bruges til Blomstergårdens folder.  

I Slagelse Kommune er det politisk besluttet, at alle 
plejecentre skal have et BP råd. Dette er ikke tilfældet pt. 
Vi vil sende Blomstergårdens folder ud til inspiration til de 
andre plejecentre.  

Bente fortæller at de i Kolding kommune har laves deres 
BP råd om til foreninger som kan søge midler til 
aktiviteter. Hun nævner ligeledes at Kolding har valgt at 
give alle BP foreninger 3000 kr. til at gøre en positiv 
forskel. Bente har lagt forslag om at alle BP råd i Slagelse 
får et løft. Og at ordlyden i folderen omkring BP råd bliver 
moderniseret og gjort mere tidssvarende. 

Der afventes beslutning fra ældrechefen, før der arbejdes 
videre. 

Bente fortæller at projekt spisevenner er afsluttet, men at 
det er blevet erstattet med projekt måltidsværter og det 
starter i Alliancehaven. Hun spørger om det er en ide at 
udbrede det til plejecentrene. At der kunne inviteres til at 
deltage ved måltider og dermed spare på plejecentrenes 
ressourceforbrug ifb måltider 

Pkt. 7.  

Evt. 

 

Pkt. 8. 

Næste møde 

10/9 2019 kl. 14.45 

     Christina, Jane og Leif 

 



  

 


