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Konstituerende møde i Bruger-pårørende rådet  
mandag den 25. marts 2019 kl. 16-18 i Bjergbyparken: 
 
Deltagere: Bettina Berg, Dorthe, Bettina Bredal, Jens, Charlotte, Edith, Helle, 
Åse, Leif og Hanne. 
 
 
-Vi starter mødet med en kort præsentationsrunde, og Leif Jensen fra 
ældrerådet fortæller om sin rolle som observatør, og om hvordan vi som 
bruger- pårørende Råd kan bruge ældrerådet. 
 
 

1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og sekretær: 
Formand er Bettina Bredal. 
Sekretær er Hanne. 
Ordstyrer er Bettina Berg. 
 
 

2. Møderække for 2019 med forslag om: 
Mandag den 29. april. 
Mandag den 19. august. 
Mandag den 11. november. 
Datoer valgt ud fra MED udvalgsmøder, lokale og centrale: 
Der gives accept til mødedatoerne med mødetid kl. 16-18, dog med et 
afbud til den 29. april. 
 
 

3. Drøftelse af faste punkter til dagsorden: 
Som fast punkter ønskes 
- Siden sidst. 
- Kommende begivenheder. 
 
Derud over er der følgende punkter til et idékatalog: 
- De basale behov. 
- Kommunikation pårørende/medarbejdere. 
- Kontaktperson. 
- Ønske om opfølgende samtale med beboer, pårørende og 

kontaktperson. 
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4. Information om ufravigelige punkter fx tilsyn, aktivitetsplaner m.v.: 

Bettina informerer om de årlige tilsyn fra henholdsvis embedslægen og 
det kommunale tilsyn, som tager udgangspunkt i, at der er fokus på 
patientsikkerheden og at kvalitetsstandarderne efterleves.  
-På samme måde får vi tilsyn fra levnedsmiddelstyrelsen, som varetager 
fødevarekontrollen. 
Bettina uddeler aktivitetsplanen for 2019, som er udarbejdet med 
udgangspunkt i beboernes ønsker. Der er ingen spørgsmål eller 
bemærkninger til planen. 
- Leif fra ældrerådet får et fast punkt, som afpasses de øvrige punkter 

på dagsordenen. 
- Punkt/information om økonomi. 
- Punkt om evt. kommunale tiltag. Fx har der det seneste år været 

fokus på ernæring og demens, som fortsætter resten af dette år. 
Bettina opfordrer til, at løfte drøftelser op i helikopterperspektiv, da rådet 
ikke må drøfte individuelle sager. 
 
 

5. Drøftelse af suppleantens virke og opgaver. 
Vi snakker om forskellige muligheder/modeller. 
Da Rita er trådt ud af BPR, accepterer Helle at træde ind som medlem i 
stedet for at være suppleant.  
Punktet er dermed ikke relevant pt. 
 
 

6. Gensidig aftale i forhold til mødestruktur. 
Vi aftaler at referaterne deles ud til beboerne i deres postkasser, og de 
sættes i Bjergby Posten, som også kan ses via hjemmesiden. 
Formand og ordstyrer udarbejder dagsorden, og sekretæren sender ud 
via mail to uger før mødet. Evt. rapporter/bilag sendes ud sammen med 
dagsordenen. 
 
 

7. Evt.: 
Bettina Berg informerer om, at det går rigtig godt med at nedbringe 
sygefraværet. 
I februar lå Bjergbyparkens fravær på 5%. 
I marts 2019 ligger vi på 2,5%. – Samme måned sidste år viste 18%. 
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I januar har der været ekstra øjne på patientsikkerheden og 
sygeplejerskeopgaver. I forhold til psykofarmaka har der været set på 
fire forskellige kategorier. I alle fire ligger vi under gennemsnittet, og det 
er inklusiv de midlertidige boliger. 
 
Indberetning af utilsigtede hændelser (UTH) er også faldet markant, og 
ligger nu på niveau med kommunens andre plejehjem. Bjergbyparken 
havde fået et påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed, men med den 
målrettede indsats, er vi bestemt godt på vej i den rigtige retning. 
Bettina fortæller om UTH, som udelukkende bruges til læring, og derfor 
ikke umiddelbart er tilgængelig for pårørende. 
 
Der er ønske om bedre solafskærmning hos Rosen, hvor varmen er 
generende hen på dagen - forår og sommer. 
 
Beboerrepræsentanten fortæller, at ”Bjergbyparken er det bedste 
plejehjem i byen, med de sødeste medarbejdere. - Vi kunne ikke få det 
bedre”, siger hun. 
 
Der er forslag om whiteboardtavler i alle boliger til opslag om 
arrangementer og aktiviteter. 
 
Dagsorden til næste møde den 29. april udsendes som aftalt. 
 
 
 

 


