
 

 

  

Bruger-/Pårørenderådsmøde 
 

Mødedato:  4. april 2022, kl. 17.00 – 19.00 

 

Sted: Festsalen, Dybenskærhave 

 

Deltagere: Kathrin Lundberg (Centerleder) 

 Bente Q. Jensen (beboer) 

 Hans Søndergaard Jensen (beboer) 

 Irma T. Jensen (beboer) 

 Stephen W. Sørensen (beboer) 

 Susanne Savkov (pårørende) 

 Henriette Thiele (pårørende) 

 Dan Martinsen (pårørende) 

 Marianne Hviid (Ældrerådsrepræsentant) 

 Jens Juul (Ældrerådsrepræsentant, suppl.) 

 Gitte Hochheim Nielsen (Kosteneansvarlig) 

 Helle N. Rasmussen (Aktivitetsmedarbejder) 

  

Afbud: Dorthy Andersson (beboer), Anne Marie Skipper 

(pårørende), Birgitte Kristensen (pårørende) 

 

Referent: Pia Obel Hansen 

 

 

 

 

Ad. 1. Velkommen til nye repræsentanter 

Der blev budt velkommen og særligt til de nye repræsentanter: 

Bente Q. Jensen (beboer) 

Hans Søndergaard Jensen (beboer) 

Irma T. Jensen (beboer) 

Stephen W. Sørensen (beboer) 

Dan Martinsen (pårørende) 

Jens Juul (Ældrerådsrepræsentant, suppl.) 

  

Udtrådt: 

Helen Zenth (beboer) 

Dorthy Andersson (beboer) 

Karen Margrethe Blichfeldt (Ældrerådsrepræsentant, suppl.) 

 

 

 

Ad. 2 Godkendelse af referat fra møde den 15. september 2021 

Referatet blev godkendt. 

 

 

 

 

REFERAT 
 

 

 

PLEJECENTER 

DYBENSKÆRHAVE 
 

Center for Sundhed og Ældre 

Plejecentre 

Administrativ medarbejder: 

Pia Obel Hansen 

 

Dato: 12.04.22 / poh 
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Ad. 3. Orientering v/næstformand Kathrin Meyer Lundberg 
 
Status på Dybenskærhave og tiden under corona 
Det har været en svær tid at navigere i. 
Stort set alle – både beboere og personale – har nu haft corona. 

Alle restriktioner er nu ophørt.  

Det er blevet nemmere at håndtere aktiviteter, og vi kan igen komme ud af 

huset. 

 

Ny organisering og nye gruppeledere 

Henset til økonomi og for at få ledelse tættere på personale og beboere, er 

der lavet ny organisering pr. 1. januar 2022, og det betyder, at der nu er 2 

områdeledere og 3 gruppeledere.  

 

Områdelederne står for henholdsvis de faglige indsatser og driftsindsatser, 

rekruttering af personale, fraværssamtaler mv. 

De to tidligere afdelingsledere, Dorthe Tødt og Britt-Marie Sølvkjær, er 

ansat som områdeledere. 

 

Gruppelederne. Skal være tættere på driften og tættere på personale, 

beboere og pårørende og have færre administrative opgaver, som skal 

varetages af områdeleder. 

Gruppelederne er SoSU-assistenter, som er kendte ansigter i huset: 

Stuen: Mia Bengtsson, 1. sal: Bettina Lauritsen, 2. sal: Jeanette B. Størner  

Der vil være en indkøringsperiode til de nye roller.  

Gruppelederne er til dels gået fra plejen, og der ansættes ikke ny personale 

som erstatning. I særlige pressede situationer vil gruppelederne kunne 

indgå i daglige opgaver. 

Personalet har været ekstraordinært presset pga. langtidssygefravær og 

corona, men situationen forventes at blive normaliseret, når alt personalet 

er tilbage igen. 

 

Håndværkere i huset 
Som følge af den ny organisering, vil dialogrum/gruppelederkontorerne 
blive til ét stort rum. Der vil derfor i den kommende tid være håndværkere i 
huset.  
Det er ligeledes ønsket, at der skal opsættes glasvæg i mødelokale, men 
dette er p.t. udsat pga. økonomi. 

 

 
Indsatser i 2022 

Kathrin orienterede om nedenstående større projekter, som har været en 
stor succes: 
 

• Triage-tavler (bedre synliggørelse af beboeres behov) 

• Medicinvogne (større sikkerhed i forhold til medicinering 

 

Vaskeordning 
Kathrin orienterede om dårlige fysiske arbejdsforhold i vores vaskerirum, 
ligesom vaskemaskinerne trænger til udskiftning. Der er derfor ønske om at 
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få alt vask af tøj ud af huset. Der kigges på samme ordning som 
hjemmeplejen. 
Udbydere er Elis og De Forenede Dampvaskerier. 
Pris er ved at blive udarbejdet, og det forventes ikke at blive dyrere end den 
nuværende ordning.  
Ved overgang til en evt. ny ordning vil det samtidigt blive indført at beboere 
har sit eget sengelinned fremfor i dag hvor det lejes. Der vil være 1 uges 
leveringstid på at få tøj retur.  
Flere pårørende gav udtryk for at leveringstiden var for lang og ville kræve 
at beboere skulle investere i ekstra tøj/linned. Positivt var det dog at eget 
sengelinned, vil gøre det mere ”hjemligt”. 
Kathrin vil vende leveringstiden med udbyderne, men gjorde samtidig 
opmærksom på, at der var samme ordning i hjemmeplejen. 
Vaskeordning vil blive drøftet igen med Bruger-/pårørenderådet, når 
pris/leveringstid på vaskeordningen er undersøgt nærmere. 

 

 

Ad. 4. Pårørendesamarbejde 

I efteråret blev afholdt en pårørendeaften med fokus på gensidig 

forventningsafstemning (hvad er vigtigt for dig, som pårørende).  

12 pårørende deltog. Det var en god og konstruktiv aften. 

Det er planen at arrangere en ny pårørendeaften i maj måned, denne gang 

med let spisning. Vores udviklingssygeplejerske, June Olsen, var tovholder 

på projektet, men er stoppet på Dybenskærhave, hvorfor der endnu ikke er 

planlagt en ny aften. 

 

 

 

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

En beboer gjorde opmærksom på, at han efter 1 år ikke har fået tildelt en 

kontaktperson. Medicintidspunkter overholdes ikke. 

Kathrin følger op med gruppeleder. 

 

Øvrige punkter fra beboere: 

- Vand kommer ikke på bordet 

- Knive kan ikke skære i kød 

- Yoghurt og servietter mangler 

- Det opleves, at personale i weekend ikke kender ovn. Varm mad 

bliver derfor ikke serveret. Kathrin følger op. 

- Der mangler generelt information / beboermøder. 

Beboermøder har være sat på standby pga. ny organisering. Vi har 

infoskærme, som forventes at komme i brug snarest. 

 

Punkt fra pårørende: 

- Grundlæggende opgaver fra personale mangler: Fx opleves at 

beboer ikke får nok væske eller at personale ”servicerer” (fx hælder 

mælk i kaffe i stedet for at lade beboer gøre det selv). 

Kathrin oplyste, at der er stor fokus på det. 

 

På forespørgsel kunne det oplyses, at der er stort fokus på 

indflytningssamtaler, og de er i gang. 
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Ad. 6. Aktiviteter v/Helle Rasmussen. 

Helle oplyste, at det efter 2 vanskelige år med corona er en fornøjelse, at 

der nu igen kan komme besøgshunde, besøgsbabyer, skolebørn osv. 

Der er p.t. 5 personer i flexjob, som er tilknyttet aktiviteten. Der vil ske nogle 

omstruktureringer, som betyder, at fx banko flyttes til anden dag, 

fredagscafé bliver til torsdagscafé (Tørstig torsdag) osv.  

Aktiviteterne vil fremgå af beboerbladet ”Kæret”. 

 

Større aktiviteter i 2022 
 
5. maj  Fællesspisning med Generation guld, aften 
 
11. maj  Teaterforestilling, formiddag 
 
18. - 19. maj      OL, formiddag 
 
2. juni  Hundesession, Trygfonden 
 
13. - 17. juni    Cykeluge/mænds sundhedsuge 
 
8. september Pariseraften 
 
13. oktober Oktoberfest (cafetiden) 
 
2. november Hundesession, Trygfonden 

 

Derudover fejrer vi diverse mærkedage ”Sankt Hans”, ”Valdemarsdag”, 

”Jul” osv. 

 

Beboerbladet ”Kæret” vil udover i papirform til beboere også blive sendt 

elektronisk til pårørende og Ældrerådet. 

 

Der var stor ros for de mange aktiviteter. Dejligt at kunne følge nogle af 

dem på Facebook. 

 

 

Ad. 7. Evt.  

Kathrin oplyste, at der fremover vil blive serveret smørrebrød til Bruger-

/pårørenderådet.  

 

Ældrerådet v/Marianne Hviid orienterede: 

Der var valg til Ældrerådet den 16. november 2021. 

Der har været flere udskiftninger. Jørgen Nygaard er fortsat formand. 

Ældrerådet er med på råd vedr. modernisering af Strandparken. Kom gerne 

med indspark. Det vil være et godt udflugtsmål. 

Ældrerådet har foreslået, at der kommer en elevator i 

biblioteket/kulturhuset, så det bliver mere handicapvenligt. 

 

 

Der blev spurgt ind til følgende punkter fra sidste møde: 

 
- Arbejdstilsyn. Vi har igen fået en grøn smiley 
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- BDO er et revisionsfirma som fører uvildigt fagligt tilsyn. Der har lige 
været tilsyn den 31. marts. Måden at vurdere på er blevet ændret. 
Før var det et samlet tilsyn, nu bliver forskellige områder vurderet 
enkeltvis. Vi afventer rapport. 
 

- Trivselsundersøgelse blev gennemført i november 2021 og arbejdet 
med resultater pågår fortsat. 
 

- Beboermøder har været sat på standby pga. ny organisering 

 
- Kathrin har rejst problematik over for AAB vedr. stemmeret for 

pårørende ved generalforsamling. Det kræver en vedtægtsændring 
som AAB umiddelbart ikke er indstillet på.  
Ældrerådet vil tage problematik vedr. stemmeret op, når de har 
dialogmøde med direktionen i Hvidovre Kommune.  
 
 

Næste Bruger-/pårørenderådsmøde er den 9. juni 2022 

 

 

      


