
 

 

Bruger-/Pårørenderådsmøde 
 

Mødedato:  15. september 2021, kl. 17.00 – 19.00 

 

Sted: Festsalen, Dybenskærhave 

 

Deltagere: Kathrin Lundberg (Centerleder) 

 Helen Zenth (beboer) 

 Dorthy Andersson (beboer) 

 Anne Marie Skipper (pårørende) 

 Susanne Savkov (pårørende) 

 Marianne Hviid (Ældrerådsrepræsentant) 

 Karen Margrethe Blichfeldt (Ældrerådsrepræsentant, suppl.) 

 Adele Taliercio (Kosteneansvarlig) 

 Helle N. Rasmussen (Aktivitetsmedarbejder) 

 

  

Afbud: Henriette Thiele (pårørende) 

 

Referent: Pia Obel Hansen 

 

 

 

Ad. 1. Velkommen til nye repræsentanter 

Henri Holm (beboer) som skulle have deltaget i mødet, er sovet stille ind. 

Beboer, Bente Jensen, deltager første gang i november. 

 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra møde den 18. maj 2021 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Ad. 3. Orientering v/næstformand Kathrin Meyer Lundberg 

 

Status på Dybenskærhave: 

 

Vaccination 

Beboere får tilbudt 3. stik og der er vaccination den 22. september 2021. 

 

Husets 10-års-fødselsdag 

Fødselsdag holdes den 23/9 kl. 17 – 19.  

Der vil være jazz, fadøl, pølsevogn. 

Der opfordres til test inden deltagelse. 

 

Personale 

Vi har haft mange vikarer i huset pga. sygdom og stor udskiftning af personale.  

Kathrin oplyste, at det er svært at rekruttere aften-/nattevagter.  

 

Beboere og pårørende udtrykte bekymring for personalet, særligt i weekenderne, hvor der også er 

mange vikarer.  

REFERAT 
 

 

 

PLEJECENTER 

DYBENSKÆRHAVE 

 

Center for Sundhed og Ældre 

Plejecentre 

Kontorassistent: 

Pia Obel Hansen 

 

Dato: 22. september 2021 / poh 
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Kathrin anerkendte, at det var et problem. Der arbejdes hårdt på generel forbedring. Bl.a. vil der 

ske en ny organisering pr. 1/1-22  

Der vil desuden blive taget et fagligt redskab i brug (Triage) for at sikre den faglige kvalitet. 

Kathrin oplyste, at der fortsat skal skeles til økonomien, som ikke har det så godt. 

 

Arbejdstilsyn 

Vi fik et påbud i foråret på grund af manglende instruks, som skal forebygge vold og 

udadreagerende adfærd. Den vil være på plads inden december, og så får vi en grøn smiley igen. 

 

BDO Tilsyn 

Tilsyn var på besøg og vi fik en ”Tilfredsstillende” anmeldelse. Det er et trin mindre end sidste år 

og skyldes mangler i den sundhedsfaglige dokumentation. Der er lavet plan for opfølgning 

 

3i1 Trivselsundersøgelse 

Kathrin orienterede om den igangværende trivselsundersøgelse for personalet, som indebærer 

vurdering af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samt vurdering af ledelse. 

 

Rengøring i boliger 

På baggrund af en henvendelse fra pårørende orienterede Kathrin om, at rengøring sker 1 x 

ugentligt. Personalet må kun benytte husets egne indkøbte rengøringsmidler, da der skal foreligge 

en kemisk risikovurdering af midlerne (lovpligtigt). 

En pårørenderepræsentant nævnte beskidt gulv i beboers bolig.  

 

Opfølgning på beboermøder 

2. sal er i fuld gang. Stuen og 1. sal kommer på. 

Generelt giver beboerne på møderne udtryk for, at maden ikke er tilfredsstillende. 

Bl.a. synes nogle beboere ikke om udbuddet af pålæg. 

Der tilbydes 4 forskellige slags pålæg, og det er desværre ikke muligt at efterkomme 72 beboeres 

individuelle ønsker.  

Aftensmaden er der også delte meninger om.  

Der lægges vægt på et ernæringsrigtigt måltid, og vi skal værne om det gode måltid. 

 

 
Ad. 4 Pårørendeaften 

Som noget nyt vil der blive afholdt nogle info-aftener for pårørende. Ét i efteråret og to i foråret. Det 

primære formål er at få en åben dialog om samarbejdet og gensidig forventningsafstemning. 

Bruger-/pårørenderådet fik udleveret udkast til invitation og syntes at det var et fint program. 

 

Der var forslag om, at der til fødselsdagen informeres om Pårørendeaften og at pårørende er 

velkommen til at deltage i aktiviteter og evt. være primus motor for nogle af disse. 

 

Indflytningssamtale 

Der blev spurgt ind til om indflytningssamtaler er genoptaget. 

Kathrin følger op. 

 

 

Ad. 5. Evt. emner fra beboere/pårørende til drøftelse 

 

AAB afdelingsmøde 

En pårørende havde deltaget i AAB’s afdelingsmøde på Dybenskærhave, men måtte konstatere, 

at det ikke var muligt at afgive stemme selvom der forelå fuldmagt fra beboer. 
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Kan der laves om på det? Ligeledes var der regler omkring minimumsdeltagelse for at kunne 

stemme.  

Kathrin gjorde opmærksom på, at Dybenskærhave som udgangspunkt ikke har noget med AAB at 

gøre. Det er almenboligloven som følges. Kathrin vil dog gerne rejse spørgsmålet overfor AAB. 

I forhold til huslejestigninger har Hvidovre Kommune øje for, at der ikke sker uretmæssig 

huslejestigning. 

 

Rengøring af hjælpemidler 

En beboer spurgte hvem der stod for rengøring af hjælpemidler, da hendes rollator har brug for 

rengøring. 

Kathrin gjorde opmærksom på, at personalet har ansvaret. 

 

Banko 

En beboer stillede spørgsmål til om pårørende må være med til banko. 

Det må de gerne. 

 

Orientering fra Ældrerådet v/Marianne Hviid: 
 

Valg 

Marianne orienterede om, at der er valg til Ældrerådet. 

Beboere kan brevstemme den 12. oktober kl. 9.30 – 12.00 på Dybenskærhave. Der er 13 

kandidater som opstiller, heraf 9 nye ansigter (Brochuremateriale modtaget). 

 

Generation Guld / indsamling 

Generation Guld har indsamlet i alt 150.000 kr. til deling mellem Plejecentrene. 

 

Ældreområdet 

Marianne kunne med glæde oplyse, at der ikke vil ske nedskæringer på ældreområdet i næste 

budgetperiode. 

 

 

 

Ad. 6. Aktiviteter v/Helle Rasmussen  

 

OL 

En årlig begivenhed som blev afholdt over 2 dage.  

Disciplinerne var Ballonprik og hockey.  

Det var en dejlig dag i højt solskin. Stuen løb med pokalen. 

 

Trygfondens besøgshunde 

Trygfonden har igen valgt at bruge Dybenskærhaves fine rammer til optagelse af film/foto i 

forbindelse med deres forestående kampagne – det var en underholdende dag. 

I foråret vil vi få besøg af omkring 50 hunde (fra Københavnsområdet), som skal testes/godkendes 

til at være besøgshunde. 

 

Alzheimerforeningen – huskedag 

Beboere vil være med til at bage huskekager, som sælges til Husets  

10-års-fødselsdag. Indtægter fra salget går ubeskåret til Alzheimerforeningen. 

 

Haven 

Haven bruges flittigt. Der bliver sået frø, plukket bær, vandet blomster osv. – og beboere deler ud 

af deres viden/giver gode råd.  
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Samarbejde med børnehaven ”Tinsoldaten” 

Helle har kontakt med Bjarne ”Bi” (leder af Tinsoldaten) i forhold til at få et samarbejde i gang. Fx 

kan børnene være med til at så frø i haven eller andre aktiviteter. Det skaber liv og glæde. 

 

Honning 

Bjarne Bi står for bistaderme på højen og tilser dem løbende. I forsommeren blev der slynget 

honning på Dybenskærhave.  

 

Gåtur – onsdage kl. 10.30 – 11.00 

Som udgangspunkt er der gåtur i haven om onsdagen. Pårørende må meget gerne være med. 

 

Erindringsdans, kursus 

Der vil være kursus for personalet i oktober måned. 

 

Spil Dansk Ugen 

I uge 44 har vi fokus på Spil Dansk Ugen, og synger danske sange. 

 

Øvrige aktiviteter 

Der er faste aktiviteter som stolegymnastik, gudstjeneste, café, banko mv. 

Ligesom der er aktiviteter i forbindelse med højtiderne. 

 

Der er wellness, som damerne er meget glade for (pleje af hænder, håndmassage og rolig musik). 

Godt med berøring og for sanser. 

 

Derudover orienterede Helle om, at vi har fået en stor herregruppe, som der også tænkes et 

særligt fokus på (fx billard-aktivitet). 

 

 

Ad. 7. Evt. 

Intet til punktet. 

 

Næste møde er den 23. november 2021 
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