
Referat fra Årsmødet for Bruger-pårørenderådet den 1. juni 2021 
 

Tilstede ved mødet 

Beboere: Agner, Ebbe, Børge, Lillian, Elly og Kjeld 

Pårørende: Karen (Børge), Mette (Bodil), Ruth (Kjeld), Conny (Anni), Gurli (Anni) og Ruth (Hanne) 

Ældrerådsrepræsentant: Alf Søhus 

Ledelse: Virksomhedsleder Søren Schytt og Daglig leder Namona Iversen 

Medarbejderrepræsentant: Helle Nielsen, SSA i aftenvagt 

Referent: Daglig leder Namona Iversen 

 

Velkomst ved virksomhedsleder Søren Schytt 

Det er besluttet at der dannes et bruger- og pårørenderåd for Lützensvej 1+2. Det har tidligere været slået sammen 

med Q4. Dette for at rådet kan være mere målrettet og medinddragende.  

Bruger-pårørenderådets vedtægter bliver gennemgået, hvor der bliver pointeret, a rådet er et forum for dialog 

mellem beboerne pårørende og plejecentret. Personsager drøftes ikke i dette forum.  

Ved mødet den 1. juni 2021 afholdes valg, hvor 6 repræsentanter (3 beboere og 3 pårørende) skal vælges.  

Ved næste møde den 17. august 2021, skal der vælges em formand mellem bruger- og pårørenderådet. 

 

Årsberetning ved Daglig leder Namona Iversen 

 Plejecenter Lützensvej er nogle gamle bygninger, som er begyndt at trænge til renovering.  

Dette er vi i dialog med Kommunale ejendom om og vil prøve at sætte penge af i vores budget. 

Kommunale ejendomme er lige ved at være færdige med en stor brandsikring af vores bygninger, så de lever 

op til de krav, som der er på dette område. Det har for eksempel bestået i at sætte nye lofter op på 

Lützensvej 1 stuen og også i lejlighederne. Dette har berørt 2 beboere, som har været genhuset i ca. 2 

måneder. 

Kommunale ejendomme har det sidste år, skiftet vinduerne ud i den ældste del af Lützensvej 1 st. + 1. sal og 

udskiftet taget.  

Kommunale ejendomme har lovet at finde økonomi til at få malet fællesarealerne på LLW afdelingerne 

løbende. 

 

 Ledelse, beboere og ansatte ønskede brændende at få lavet haven om til et hyggeligt sted med orangeri, 

frugttræer osv. Men det har vist sig, at Plejecentret kun råder over en brandvej, hele vejen rundt om 

plejecentret. Kommunale ejendomme, vil gå i dialog med ejeren af jorden, for at høre om de kan købe lidt af 

jorden. 

 

 For ca. et år siden ansatte plejecentret en pædagog, som udelukkende skal tage sig af aktiviteter med 

beboerne. Hun skal være tovholder for de store aktiviteter og sætte små aktiviteter i gang i samarbejde med 

personalet. 

Pia, vores aktivitets medarbejder står for udførelsen af måneds kalender, Årshjul og folder (er udleveret til 

mødet). 

Corona har selvfølge begrænset aktiviteterne ude af huset. Men aktivitets medarbejderne og personalet har 

gjort en stor indsats for at, lave små aktiviteter i hverdagen. 

 

 Der afholdes systematiske samtaler med centersygeplejersken, daglig leder og 1. personale ved indflytning, 

efter 3. måneder, efter 1. år og ved behov.  Dette fungere rigtig godt og er ved at komme godt op og køre, 

efter vi har ansat centersygeplejerske Malene Mikkelsen.  



 

 Der bliver orienteret om at, personalet løbende modtager undervisning, hvis vi støder på emner vi ikke 

kender nok til, som: 

1. KOL, med særlig fokus på håndtering af angst. 

2. Psykiatrien har været ude og undervise i håndtering af borgere, som har været udadreagerende. 

3. Centersygeplejerske Malene planlægger også løbende undervisning, i situationer, som vi lige her og 

nu kan blive bedre til at håndtere. 

 

 Ved mødet blev der spurgt ind til personale situationen. Alle blev orienteret om, at det er svært at rekruttere 

kvalificeret arbejdskraft. Især SSA’er, er svære at få og at det gælder hele kommunen. 

Men, at vi lige nu står og mangler 2 SSH’er i dagvagt. 

 

 Lige nu arbejder personalet med det psykiske arbejdsmiljø. Det ene projekt går ud på at de selv skal finde 

frem til hvor udfordringerne er og hvordan vi løser dem i fremtiden. Til efteråret starter et andet projekt op 

som hedder Team effekt, hvor personalet dagligt skal vurdere deres arbejdsdag, for at ledelsen og 

medarbejderne selv kan have fokus på udfordringerne løbende. I det tredje projekt, har vi haft fokus på 

vores kerneopgave. Til dette projekt har vi fået hjælp fra Beskæftigelses ministeriets rejsehold. Det 4 projekt 

har handlet om det gode måltid. Hvordan personalet kan skabe ro omkring spise situationen. Dette har vi 

også fået hjælp fra Sundhedsministeriets rejsehold til.  

 

Ældrerådsrepræsentant: Alf Søhus orientere 

Alf fortæller at hans opgave er, at være observatør og han deltager i alle bruger- og pårørenderåds møder. Som 

observatør, skal Alf sikre, at det som politiker vedtager bliver overholdt.  

Der er snart valg til ældrerådet og de står og mangler medlemmer.  

Som medlem i ældrerådet har man stor indflydelse på de beslutninger som bliver taget i kommunen.  

Alf har udleveret en folder som beskriver ældrerådets opgaver.   

 

Valg til bruger- pårørenderådet 2021 og 2 år frem 

Beboer: Lillan Nielsen L. 2 st.  

Pårørende: Ruth Møller, Conny Plovmand, Ruth Helverskov og Mette Magnusson 

Medarbejderrepræsentant: Helle Nielsen, SSA i aftenvagt 

Ældrerådsrepræsentant: Alf Søhus 

Ledelse: Namona Iversen 

 

 


