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Referat 
Møde i Bruger-pårørende rådet  
mandag den 19. august 2019 kl. 16-18 i Bjergbyparken: 
 
Deltagere: Bettina Berg, Bettina Bredal, Charlotte, Edith, Mette, Anne, Åse, 
Leif og Hanne. 
Referent: Hanne. 
 

1. Godkendelse af referat: 
Spørgsmål til punktet vedr. brandsynsrapport om, hvorvidt vi holder 
brandøvelse som foreskrevet. Det bekræftes, og der er ikke yderligere til 
punktet, og referatet er godkendt. 
Bettina Berg følger op på punktet omkring klipning af fingernegle, og 
oplyser, at alle medarbejdere har fået indskærpet, at klipning af 
beboernes fingernegle er en del af plejen. 
Husets fodterapeut har længe givet denne ekstra service, men det er 
egentlig ikke en del af hendes ydelse. 

 
2. Nyt fra formanden. 

Formanden har intet modtaget. 
 

3. Siden sidst: 
- Bettina blev den 1.8.2019 leder for Bjergbyparken, Smedegade og 

Kirke Stillinge Plejecenter. Det bliver med stor sandsynlighed Lajla 
Stockfleth, der bliver daglig leder for Bjergbyparken. 
På Smedegade er der to daglige ledere, og i Kirke Stillinge er tidligere 
leder Lilian Nielsen nu den daglige leder. 
De øvrige klynger består af Blomstergården som én klynge. De tre 
plejecentre i Korsør udgør den anden klynge. Skælskør, Skovvang og 
Møllegården i Boeslunde den tredje klynge. 
Den samlede ledergruppe har d.d. haft fokus på, at der mangler en 
officiel udmelding om den nye ledelsesstruktur. 

- Orientering om at Ejendomsservice har udskiftet gamle vinduer og 
træværk på bygningen her i sommer. Vi forventer en snarlig 
afslutning på dette. 

- Bettina Berg fortæller, at Forebyggelses- og seniorudvalget den 13. 
august blev vist rundt i Bjergbyparken, da de havde lånt Udsigten til 
afholdelse af et af deres møder. 
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- Bjergbyparken har henover sommeren mistet nogle beboere med kort 
mellemrum. Det er en del af hverdagen her, og der har ikke været 
nogle usædvanlige hændelser. 

- Anne-Grethe Jørgensen træder ud af BPR, da hendes mor ikke er her 
mere. 

- Vi får et nyt medlem Kjeld Christensen, som er gift med Hanne i bolig 
241. Kjeld deltager fra næste møde sammen med Hanne, såfremt hun 
også er interesseret. 

- Tre medarbejdere er i samarbejde med FOA indstillet til opsigelse 
pga. langtidssygdom. To af medarbejderne var ansat til de 
midlertidige boliger, og da der efterfølgende er om rokeret på nogle 
medarbejdere bliver stillingerne ikke umiddelbart slået op. Det er 
endnu ikke afgjort, om de midlertidige boliger stadig er placeret her til 
næste år, da kommunerne ikke har aftaler på plads om økonomien. 

- Sommerferien er afviklet med vikardækning, og alt er forløbet fint. 
Bettina Berg oplyser, at korttidssygefraværet er helt nede under 1%, 
hvilket er usædvanligt godt. Derud over er der kommet langt mere ro 
på i huset om aftenen. 

- Bjergbyparken har haft genbesøg af Styrelsen for patientsikkerhed. 
Der var en minimal anmærkning vedr. dokumentation af ændring i 
måden at dosere medicin på. Der var ikke yderligere at bemærke, så 
alt i alt et positivt besøg. 

- Vi har i fredags afholdt Sommermarked. Knap halvdelen af beboerne 
var med. Vi kunne sagtens have ønsket flere gæster, men de som 
deltog havde en dejlig dag.  

- Vi har fået oplyst, at Bjergby Posten ikke længere må komme på 
vores hjemmeside. Ved at give sin mailadresse til Hanne, kan man 
fremover få den tilsendt elektronisk. Der er også stadig mulighed for 
at hente den her på stedet. 

- Der er en påmindelse om, at lægge referater fra vores møder i 
Bjergby Posten. 

 
4. Kommende begivenheder: 

- Åbent Hus starter op igen i september efter sommerferien. 
- Information om årets høstfest som afholdes den 23. september. 
- Der bliver som aftalt planlagt en havedag i september/oktober. 

 
5. Oplæg v/Heidi Gran – Demensnøgleperson. 

Hvert plejecenter har udnævnt en demensnøgleperson, som via 
netværksmøder og undervisning får tilegnet sig ekstra viden på området, 
som bl.a. er til gavn for den enkelte beboer og de pårørende. Heidi giver 
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en bred introduktion, og der er ønske om at Heidi holder et oplæg for 
alle pårørende en aften kl. 18 – 20 ca. 
Heidi koordinerer en dato med Bettina, Bettina og Hanne. 

6. Kontaktpersonsordning: 
Drøftelse af ønsker og opstartsfase. 
- Punktet rykkes til næste møde grundet tidsnød. 

 
7. Nyt fra Ældrerådet v/Leif Jensen. 

Leif uddeler pjecer og fortæller om Ældrerådet og deres arbejde, hvor de 
bl.a. via høringssvar har indflydelse på alt vedrørende ældre borgere. Pt. 
Arbejder de med emnet senior- og ældreboliger samt bus- og flextrafik. 

 
8. Evt. 

Næste møde er mandag den 11. november kl. 16 – 18. 
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