
 

Bruger-/Pårørenderådsmøde 

 

Mødedato:  16. juni 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) 

 Anne Marie Skipper (pårørende) 

 Birgitte Kristensen (pårørende) 

 Marianne Hviid (Ældrerådsrepræsentant) 

 Jens Juul (Ældrerådsrepræsentant, suppl.) 

 Gitte Hochheim Nielsen (Kosteneansvarlig) 

 Helle N. Rasmussen (Aktivitetsmedarbejder) 

  

Ikke til stede: Dan Martinsen 

 

Referent: Pia Obel Hansen 

 

 

Ad. 1. Velkommen til nye repræsentanter 

Der blev budt velkommen og særligt til Birgitte Kristensen, ny repræsentant 

for pårørende. 

 

Ad. 2 Godkendelse af referat fra møde den 4. april 2022 

Referatet blev godkendt. 

 
Ad. 3. Orientering v/næstformand Kathrin Meyer Lundberg 
 

Status på Dybenskærhave 

Der har været en del udskiftning på personalesiden, særligt på 1. sal. Vi har 

fået nogle nye gode faste medarbejdere. 

Vi melder ikke automatisk ud til pårørende når medarbejdere stopper, men 

man er velkommen til at spørge. 

 

Økonomi 2023 

Der er varslet besparelser i Hvidovre Kommune. Udmeldingen er 

umiddelbart, at det ikke rammer Ældreområdet, men det er endnu uvist.  

De nuværende høje priser på mad, el osv. kan få betydning. 

 

BDO-tilsyn 2022 

Der var uanmeldt tilsyn i marts måned.  

Tilsynsrapporten som vi nu har modtaget, er tilfredsstillende. På 7 ud af 9 

områder har vi fået en høj vurdering. På to områder har vi fået en middel 

vurdering (”Sundhedsfaglig dokumentation” og ”Personlig pleje og praktisk 

støtte”).  

 
REFERAT 
 

PLEJECENTER 

DYBENSKÆRHAVE 
 

Center for Sundhed og Ældre 

Plejecentre 

Administrativ medarbejder: 

Pia Obel Hansen 

 

Dato: 17.06.22 / poh 
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Der er i gang med at blive udarbejdet retningslinjer i forhold til opfølgning. 

(Ref.: Tilsynsrapport vil blive lagt på hjemmesiden, når den er godkendt af 

kommunalbestyrelsen). 

 

Status på ny organisering 

Vi er i proces med den nye organisering – det kræver lidt øvelse. 

 

Status på vaskeordning 

Der kigges på hvilken betydning det økonomisk set har for beboere og 

plejecentre.  

 

Måltider, forslag til ændring 

Der er igangsat beboermøder, hvor ”måltider” er hovedemnet. Ikke alle 

afdelinger er dog endnu i mål med beboermøderne. 

Der er i aftentimerne udfordringer med tilberedning af maden, og der kigges 

på, om der skal serveres varm mad til middag (hvor der bl.a. er flere 

ressourcer) 

 

Der kigges på, om det kan være muligt for pårørende at købe et måltid. 

 

Ad. 4. Pårørendesamarbejde 

Der vil blive indkaldt til et møde for pårørende i efteråret vedr. gensidig 

forventningsafstemning (”Hvad er vigtigt for dig som pårørende”.) 

 

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

• Maden blev drøftet (tilberedning, mere grønt, mere frugt). 

• En beboer havde ønske om at komme op på et fast tidspunkt hver 

morgen. (Dette tilstræbes, men er ikke altid muligt). 

• En beboer har udfordringer med sit nødkald, som aktiveres meget 

let (der sidder en sort brik, som kan pilles af).  

Kathrin orienterede om nogle udfordringer med det nye kaldeanlæg, 

som er ved at blive drøftet med leverandøren.  

Ved opkald til medarbejder skal der max. være en responstid på 8 

minutter. 

 

Ad. 6. Aktiviteter v/Helle Rasmussen 

Flere aktiviteter er med stor succes i gang efter corona-nedlukning: 

• Læsebørn, 4. klasse  

• Besøgsbabyer (mødregruppe). 

• Strikke-aktiviteter (Bl.a. Ukrainsk flag) 

• Lav selv menu (skrælle kartofter/gulerødder mv.) 

• Besøgshunde, Trygfonden (40 hunde blev vurderet med henblik på 

at blive besøgshunde). Vi får muligvis en besøgshund mere. 

• Café, er blevet til ”torsdagscafé”, hvor beboere spiser smørrebrød 

sammen. Pårørende er velkommen, men må p.t. selv medbringe 

mad (der arbejdes på en løsning).  

• Havegruppen er i gang. Der er plantet, gravet og ført dybe og gode 

samtaler. 

• Vi har fået ny bi-familie. Vi håber på, at der kommer honning til 

august. 

• Der har været OL, teater, musikarrangement 
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• Der har været foredrag med den lokale forfatter Lone A. 

Sperschneider.  

Hun har skrevet den lokalhistoriske bog ”De gjorde det”, som kan 

anbefales. 

 

• Den 8. september kl. 17-19 er der Pariser-arrangement for 

beboere og pårørende. Opslag kommer. 

 

 

Ad. 7. Evt. 

Ældrerådet v/Marianne Hviid orienterede: 

• Ældrerådet er en lovpligtig forvaltningsenhed under Hvidovre 

Kommune. For at undgå forveksling med ”Ældresagen” arbejdes 

der på et navneskift, så det fremover kommer til at hedde 

”Seniorrådet”. 

• Generation Guld – spisning/indsamling arrangeret af ”Muslimer for 

Fred”. Overskud går til Hvidovre Kommunes 4 plejecentre 

(aktivitetskasserne). Nogle plejecentre har manglet tilslutning fra 

pårørende. Det er ærgerligt, da det betyder færre penge til 

plejecentrenes aktivitetskasser. Ældrerådet opfordrer til opbakning 

til fremtidige arrangementer. OBS. på løb / indsamling i august. 

• OL på Dybenskærhave. Marianne deltog og var meget begejstret 

for arrangementet. 

• Yoga på Dybenskærhave. Marianne har deltaget sammen med 

beboere. Det var så dejligt, at Marianne gerne vil deltage fremover. 

• Ældrerådet har haft kontaktmøde med Byrådet og har indstillet til at 

der bliver afsat flere penge til Ældreområdet. 

• Ventelister til plejecentre overholdes fortsat. 

• Nyt plejecenter i Hvidovre Kommune forventes først opført om 2-3 

år. 

 

Pårørende: 

Der var ros til Dybenskærhave for pleje, omsorg og imødekommenhed.  

En anden pårørende oplever at personale ikke har grundlæggende 

færdigheder på plads. 

Kathrin orienterede om, at der er stort fokus på kompetenceudvikling – 

særligt på demensområdet. Der er Læringsmøder hver 3. uge. 

Triage er taget i brug (Redskab til at være mere fokuseret på særlige 

udfordringer). 

 

 
Næste Bruger-/pårørenderådsmøde er den 6. september 2022 
 

    


