
 

Referat af beboer- og pårørendemøde 

 tirsdag d. 25. oktober 2022 
kl. 16.00-17.30 i caféen 

 
Dagsorden 

1.  Velkomst ved Marianne Jensen, enhedsleder på Kompetencecenter for Demens 

 

2.  Valg af referent, afdelingsleder Ida Rongsted 

 

3.  Valg af ordstyrer, Marianne Jensen 

 

4.  Orientering fra Formanden. Formand Jørgen har valgt at stoppe i Plejecenterrådet, efter 7 

år i plejecenterrådet og 5 år som formand. Marianne lægger derfor op til at der kommer en 

pårørende fra A huset til plejecenterrådet, da der nu mangler en repræsentant derfra.  

Marianne og pårørende Pia fra B huset fortæller lidt om hvad det indeholder; Hvis man 

som pårørende kommer en del i huset, så deler man hvad der rør sig. Ledelsens hører 

derigennem hvordan de pårørende oplever hverdagen. Der er meget info også fra ledelsen 

og til rådet. Pårørende Hannah Krogh Hansen fra A huset, stillede op til den ledige post.  

 

5.  Orientering fra Seniorrådet. Susan fortæller, at aktuelt er der er blevet bygget boliger i 

Hundige, hvor seniorrådet har gjort indsigelser imod, da de ikke er handicapvenlige. Der er 

også fokus på frivillighed og hvordan den frivillige hjælp kan bruges. Ligeledes er der fokus 

på sundhedsklyngerne, der koncentrerer sig om samarbejdet imellem sygehuset og 

kommunal sundhed/sygepleje. Seniorrådet har henvendt sig til kommunen om 

sundhedshuset og om hvornår det står færdigt, men det har de ikke fået svar på. 

 

6.  Orientering fra Plejecenterleder/enhedsleder 

- A-hus, info fra beboer: Karin fortæller at det går godt i A huset. Det kan være svært at 

bo tæt sammen med dem der har demens, men det finder vi ud af med personalet. 

Maden er god.  

- Info fra afdelingsleder Jonna: Vi er i gang med at invitere til samtaler med pårørende. 

Og snart, så skal vi i gang med juleforberedelser. 

 

- Info fra B-hus: Beboer fortæller, at det går godt i B huset. Der er kommet mere ro på, 

ift. flere ting, der har været dialog om. Madpersonalet holder op og det er beboerne 

ked af, og vil gerne have besked om hvem der så overtager.  

- Info fra afdelingsleder Lena: Madpersonale Maria holder op, og det er meldt ud, så 

snart det kunne lade sig gøre. Der er ansat en i Marias sted og med overlap. B huset har 



ansat en sygeplejerske, der starter i dagvagt på afdelingen fra d. 1. nov. Desuden har vi 

fået en god plan for aktiviteter, og det fungerer godt. Det næste er lidt planer for 

julearrangement. 

 

- Info fra Morten, aktivitetsmedarbejder: Nu er de 2 aktivitetsmedarbejdere (Morten og 

Benan) og alle aktiviteter er for alle og hele huset er inviteret og foregår altid om 

formiddagen og foregår primært i Cafeen eller lokalt. Om eftermiddagen er der mere 

individuelle aktiviteter. Aktivitetskalenderen hænger altid i elevatoren, hvor man kan 

orientere sig. På hver etage er der en tavle hvor der står hvilke aktiviteter for ugen. Den 

opdateres hver mandag. Der er stadigvæk fredagsbar, og det er fra nu af med tema. 

Senest var det halloween. Næste gang er temaet Bamses venner, hvor det er fokus på 

musik. Noget nyt vi er gået i gang med, er erindringsbio. Det har været en succes med 

fokus på Danmarkshistorie, og det fortsætter vi over efterår og vinter. Vi begynder også 

at få besøg udefra. Senest har vi haft besøg af et børnekor. Det rørte rigtig mange der 

var med. Børnekoret kommer igen. På torsdag kommer Grevekoret og synger for os. 

Snart får vi også ponyridning osv. Der kommer musikunderholdning til julefrokosten, 

som vil være et fælles arrangement for hele huset. Der er ros fra en pårørende, der 

oplever at Morten og Benan gør et stort stykke arbejde og især fredagsbaren er en 

fantastisk aktivitet. Det kan anbefales, at man tager et billede af aktivitetskalenderen i 

elevatoren, så man kan kigge på den, når man snakker med sin kære, der bor her. Alle 

ønsker, at vi havde mere frivillighed. Det drøftes kort. Susan fra seniorrådet fortæller 

lidt om, at det er de unge vi skal prøve at få fat i. Marianne fortæller, at vi har kontakt 

og besøg af flere unge gymnasieelever, 9. og 10. klasser i praktik, men kunsten er 

hvordan vi får dem til at komme igen. 

 

- Enhedsleder Marianne fortæller: I huskeugen havde vi åbent hus-arrangement, men 

erfaringen er, at det skal promoveres bredere og mere. Huskekoret er fortsat en succes 

Ift. Aktiviteter hvor der også kommer borgere udefra. Vi har valgt ikke at have lange 

ture mere da beboerne ikke kan rumme det. 

- I forhold til økonomien, der skal vi også her være opmærksom på at alt ting bliver 

dyrere. Byrådet har valgt ikke at lave om på kostprisen for beboerne. Da priserne stiger 

og vi ikke får flere penge kan vu ikke give kaffe, kage osv. ved pårørendebesøg da det 

vil gå ud over beboerne. Vi sørger for at maden er lækker og god, men det er ikke 

restaurantmad. Personalet skærper opmærksomheden på at der ikke er madspild. 

En pårørende foreslår, at der er prisliste på hvad man skal betale for at få en tår kaffe, 

en kage osv. Marianne fortæller, at det er på vej idet der er fast takstprinser i Greve 

kommune. Desuden er vi opmærksom på at spare på el, vand og varme. 

Ift. vacciner, der ønsker de pårørende info. Afdelingslederne giver besked om det på 

mail snarest. 

Ift. nødkaldene, så virker det principielt nu. Kun indimellem har det været ude af drift, 

og dog kun kortvarigt. Den nuværende udbyder har altså gjort noget, der har virket. Vi 

får undervisning her i efteråret og det går helt i luften med den nye overbygning fra d. 

7/12 2022. Nødkaldet kommer i udbud igen i 2023. 

Dahliahuset overgår til Hedebo fra d. 1/1 2023. Det er en del at en 

organisationsændring. Beboere og pårørende i Dahliahuset er informeret. 



- Der er 4 centersygeplejersker i huset. De står for at varetage det overordnede overblik 

ift. de sundhedsfaglige ydelser. Basissygeplejerskerne er der en af i hver gruppe som 

har en funktion i at løfte det daglige faglige niveau. 

 

- Nældebo info fra afdelingsleder: Det går godt. Der er gang i den og der er også en 

basissygeplejerske ansat. Ida er ved at få fast personale ansat. Det er vigtigt for 

beboerne men da Nældebo er en skærmet enhed, er rekrutteringen ikke altid lige nem. 

Vi har en vision om at bruge musik og sang som en del af alle hverdagens aktiviteter, og 

det er vi godt i gang med. 

 

Dahliahuset; der var ingen deltagende beboer og pårørende. 

  

7. Eventuelt 

Pårørende vil gerne rose sommerfesten. Det var en rigtig vellykket aften. Der er også ros 

for at vi er i gang med erindringsbioen. Tak for det. 

 

Referent 

Afdelingsleder Ida Rongsted. 


