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Møde i Bruger-pårørende rådet  
mandag den 27. maj 2019 kl. 16-18 i Bjergbyparken: 
 
Deltagere: Bettina Berg, Bettina Bredal, Jens, Charlotte, Edith, Anne, Åse, 
Dorthe og Hanne. 
Referent: Hanne. 
 

1. Nyt fra formanden. 
Formanden har intet modtaget. 
 

2. Siden sidst: 
Brandsynsrapport. 
Vi har haft brandsyn, som grundet oplevelser i andre kommuner har 
været lidt skærpet. Vi fik et påbud vedr. noget materiale i kælderen, der 
lå foran en måler. Dette er der taget hånd om. Derud over skal vores 
polstrede møbler behandles med brandhæmmende skum/middel, hvilket 
Jens Jæger er i gang med, og der var nogle få omrokeringer omkring 
indretningen ved de små køkkener. 
Brandsyn vedrører udelukkende fælles arealer. 
 
Tilsyn den 18. juni 2019: Styrelsen for patientsikkerhed. 
Ved sidste tilsyn fik vi nogle anmærkninger og påbud. Vi har i 
mellemtiden arbejdet hårdt på, at få rettet op på punkterne vedrørende 
medicinhåndtering og dokumentation. Vi håber derfor, at få gode 
anmærkninger ved dette kommende tilsyn. 
 
Økonomi. 
- Hashøjfest 2020: Bettina Berg er blevet bevidst om, hvor stor en 

udgift denne fest er for plejecentret og kan ikke fremadrettet forsvare 
det økonomiske aspekt. Hun afviser ikke en fest, men det vil være et 
ganske andet koncept. 

- Bettina Berg informerer i samme forbindelse om en ny påtænkt 
ledelsesstruktur med klyngeledelse pr. 01.08.2019. Det betyder, at de 
10 plejecentre bliver til 4 klynger, hvoraf de 3 klynger får tre centre i 
hver + Blomstergården alene i den sidste klynge. 
Bettina bliver leder for Bjergbyparken, Smedegade og Kirke Stillinge. 
Den påtænkte ændring sendes til høring i alle lokale MED-udvalg. 
Kommunen ønsker derved at sikre et ensartet serviceniveau, med 
mulighed for at bevare det enkelte centers egenart. 
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Samtidig ønsker man at højne kvaliteten for drift af plejecentrene og 
Bettina oplyser, at omstruktureringen ikke er en spare manøvre, men 
kan se fordelen ved en større økonomisk volumen i de enkelte 
klynger. 
 

Ny vaskemaskine/tørretumbler. 
Orientering om, at vi har fået udskiftet et par maskiner i kælderen til 
vask og tørring af beboernes tøj. 
 
Orientering fra dialogmødet hos Forebyggelses- og seniorudvalget. 
Bettina Berg og Anne-Grethe har deltaget i dette dialogmøde sammen 
med Ældresagen, Handicap Rådet og repræsentanter fra andre BPR. 
Der ventes udfordringer i forhold til rekruttering, hurtigere udskrivning 
fra sygehuse, Vi lever længere, kræver mere pleje og der er øgede krav 
til faglighed. 
Der blev arbejdet på tværs med politikere, embedsmænd og 
rådsmedlemmer ved små borde, og det var positivt at de faktiske 
udfordringer blev hørt og anerkendt. Alt i alt et godt dialogmøde. 
 
Mad og ernæringstiltag. 
Vi har haft en ergoterapeut og en diætist på besøg en dag i hvert team. 
De har efterfølgende kommet med nogle anbefalinger med afsæt i ”Det 
gode måltid”. De har også hjulpet med mere faglighed omkring blød 
kost, skånekost og lignende til gavn for beboernes sundhed og appetit. 
 

3. Kommende begivenheder. 
-Hanne informerer om de kommende begivenheder: 
Sommermøde i Lundforlund – 12. juni. 
Valdemarsdag – 15. juni. 
Sommerafslutning med venskabsklassen – 4. juni. 
Sankt Hans aften – 23. juni. 
Hashøjfest – 16. august. 
 

4. Nyt fra Ældrerådet v/Leif Jensen. 
Leif har meldt afbud til i dag. 
 

5. Punkt fra Idékataloget: ??? 
De basale behov – Kommunikation pårørende/medarbejdere – 
Kontaktperson – Opfølgende samtale m. 
beboer/pårørende/kontaktperson 
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- Bettina Berg fortæller, at vi efter sommerferien gerne vil starte op 
med kontaktpersonsordning og foreslår at vi på næste møde drøfter, 
hvad der er vigtigt at tænke ind i funktionen, samt hvordan vi ønsker 
selve opstartsfasen.  
Der er enighed om dette. 
 
Bettina Berg minder om, at vi står foran medarbejdernes afvikling af 
sommerferie, og at der naturligvis vil være flere vikarer i huset. Vi 
forsøger at afholde ferierne så lempeligt som muligt, og 
udgangspunktet er, at 25% kan holde ferie ad gangen, og ikke en hel 
afdeling på samme tid. 
 
Efter ønske er der en drøftelse af de basale behov. Det opleves at der 
er mangler omkring personlig hygiejne så som barbering, pudsning af 
briller, få klippet negle på hænderne og lignende. Det er vigtige 
drøftelser, som vil blive taget løbende med medarbejderne i 
grupperne. 

 
Vi har en dialog om magt – selvbestemmelse – omsorgspligt og 
hvordan plejepersonale kan ”vise vejen” og ”nudge” beboerne, men 
også hvor vigtigt der er at der ikke anvendes magt selvom borgerne 
siger nej til hvad der normalt opfattes som god pleje. 
 
En pårørende har oplevet at der blev talt grimt til en beboer, og 
Bettina beklager og oplyser at der er fokus på dette. Der er blevet 
tilført flere ressourcer til aftenvagterne, da der har været øget pres på 
deres arbejde igennem længere tid.  
 
 

6. Evt. 
Helle er udtrådt af BPR. 
Anne beboer og hendes datter Mette er nye medlemmer i BPR. 
 
Dagsorden til næste møde den 19. august udsendes som aftalt. Jens og 
Dorthe kan ikke deltage ved mødet. 
 
 
 

 


