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Referat fra ekstraordinær Bruger- og pårørenderådsmøde d. 2/7-19 

 

Deltagere: Lone Kruse (LK), Helle Corse (HC), Tove Balslev (TB), John Johansen (JJ),  

Lizzie Persson (LP), Leif Jensen (LJ), Hjørleif Chaldea (HC), Karin Bredgaard (KB), Anne-

Jette Raben (AR) næstformand i seniorrådet, Ivan Priess (IP) pårørende hus 4, Bianca Dahl 

Ringby (BR) områdeleder i område F og Britta Pedersen (BP) referent og centerleder 

 

Mødet er indkaldt på baggrund af en skriftlig henvendelse fra alle pårørendemedlemmer i 

Bruger – og pårørenderådet vedrørende manglende orientering til beboere og pårørende om 

personalemæssige omrokeringer i aftenvagten. Henvendelsen vedlagt i bilag 

 

Inden mødets start blev det besluttet at efterkomme ønsket fra Ivan Priess om deltagelse i mø-

det. 

 

BP startede mødet med at takke for henvendelsen samt det engagement i og interesse for be-

boernes ve og vel, som henvendelse giver udtryk for. BP er samtidig glad for at værdierne er 

kendt og at der tages udgangspunkt i disse. 

 

BP er enig i at hun ikke i forbindelse med den aktuelle rokering har sikret information til be-

boere og pårørende. Hvilket hun beklager meget og vil tage til efterretning. 

 

BP siger også at ingen i Æblehaven (ÆH) er uenige i hvad der er vigtigt at tage hensyn til hos 

specielt beboere med demenssygdomme. Det er netop med udgangspunkt i disse behov at ÆH 

forbereder sig på sommeren netop ved rokeringer i aftenvagt. Det har de seneste år været en 

jævnlig tilbagevendende øvelse, som også flere gange tidligere er orienteret om og drøftet i 

Bruger- og pårørenderådet.  

 

BP og BR fortæller om baggrund for rokering: I ÆH er der i aftenvagt 1 personale i hvert hus, 

der ud over er der i område D (hus 8-10) en ekstra person. I de øvrige 9 huse er der 3 til deling 

– det betyder 1 person ekstra til 3 huse og der ud over er der til hele ÆH 1 ansvarshavende – 

(totalt 16 personer). I sommerferie er der mange uger hvor vi er nødsaget til at bruge afløse-

re/vikarer. Hvorfor rokering?: 

1. For at sikre at afløsere/vikarer bliver klædt ordentlig på til at løfte opgaven er det vigtigt 

at de faste personaler, der er tilbage i området har kendskab til særlige forhold i de be-

rørte huse samt særlige opmærksomheds punkter hos beboerne 

2. For at sikre at det er trygt at gå i andre huse, når det kræves i forhold til opgaveløsning 

– det opleves at faste personaler hellere uddelegere opgaven til afløsere/vikarer med 

henvisning til at disse kender beboere og opgaver bedre. 

3. For at sikre at medarbejdere i området bliver et ”kendt” ansigt af flere beboere i øvrige 

huse  
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Normalt vil rokeringen foregå i længere tid end det har været muligt i denne omgang. Og ja 

selvom noget af personalet selv har foreslået løsningen for denne sommer og alle aftenvagter 

har været inviteret til drøftelse, har vi ikke undgået at der er aftenvagter der har været frustre-

ret – enkelte har dog efterfølgende erkendt at det rent faktisk gav mening for dem at de havde 

rokeret.  

 

HC og IP uddyber henvendelsen samt fortæller at de ikke kan se at rokeringen er gavnlig for 

nogen – oplever at det er en ren skrivebordsbeslutning. 

Det de har set og hørt i hus 4 er bl. a.: 

- Faste medarbejdere, der er frustreret og ikke er enige i tiltaget 

- At det personale, der kommer i huset ikke har kendskab til beboerne  

- At beboerne ikke kender personalet og bliver ulykkelig over at personalet ikke kender 

deres rutiner og vaner samt ej heller hverken sætter sig ind i dokumentationen eller ud-

viser interesse for at lære beboerne bedre at kende 

- At beboerne er mere urolige end når der er kendte personaler på arbejde 

HC og IP foreslår også at ledelsen ikke blander sig i hus 4 og i stedet lade personalet selv sty-

re huset understøttet af dem –  med deres egne erfaring inden for henholsvis sundhed og øko-

nomi er de sikre på at de sammen med medarbejderne kan lykkes. 

HC fortæller at han er gået ind i Bruger- og pårørenderådet idet han har hørt at det ikke hjæl-

per at sige noget, tingene bliver alligevel, som det plejer – ”folk” har opgivet. Han vil ikke ac-

ceptere at der sker rokeringer igen. HC fortæller at han ved at der er ting, der ikke ligger in-

denfor beføjelserne i Rådet, og at der er love og økonomi m.v., han vil derfor arbejde i hær-

digt for at få dem i tale, der kan ændre på dette. Fortæller også at Ældresagen er meget inte-

resseret i at følge græsrodsarbejdet omkring indflydelse. HC og IP vil gerne vide hvad ledel-

sen tænker i forhold til at fastholde aftenvagterne samt overvejelser omkring trivselsundersø-

gelse i forbindelse med rokeringer. Vil ligeledes gerne have mere viden om hvad seniorrådet 

har af indflydelse.  

LK minder ledelsen om at være opmærksomme på sygefraværet 

 

KB og AR fortæller at de stort set alle er nye i seniorrådet samt at alle er dedikeret i arbejdet. 

KB fortæller at hun har arbejdet indenfor ældreområdet i en lang årrække og kan se at der er 

stor forskel på at være ansat og være pårørende hun ønsker at være med til at sikre værdighe-

den i ældreplejen ved en fælles indsats. 

AR fortæller at problemstillingen omkring ferier, rekruttering, fastholdelse og er ens på alle 3 

centre. Og at de nøje følger drøftelser og udviklingen, og også kan og vil påvirke de steder 

hvor det er muligt for dem. Påpeger at de ikke kan blande sig politisk, men at de skal høres og 

at de oplever at det bliver de. Blandt andet ved at de mødes med Socialudvalget og ældrechef 

Lisbeth Sommer samt deltager i bruger- og pårørenderådsmøderne på centrene. 

Begge opfordre til at medlemmerne i Bruger- og pårørende rådet bruger dem. Og opfordre og-

så til at finde ud af hvordan der kan bidrages til et fællessamarbejde til gavn for også de bebo-

ere, der ikke har pårørende. 

KB og AR henstiller til at vi arbejder med udfordringerne i Brøndby og ikke bruger pressen. 

BP henstiller til at der med udgangspunkt i henvendelsen arbejdes videre i samarbejde i ÆH. 

De tilstedeværende bekræfter henstillingerne. 

HC orienterede om de tidligere drøftelser i Rådet om udfordringen samt den løbende op-

mærksomhed på beboernes trivsel og TB fortæller at de sidste år også havde rokeringer, det 

var dog en længere periode.  
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BP fortæller at hun er rigtig ked af at beboere og pårørende er blevet inddraget i denne frustra-

tion, og er specielt ked af også at kunne konstatere at personalet ikke behandler personføl-

somme oplysninger på korrekt vis. Dette på baggrund af det kendskab hun kan høre at både IP 

og HC har. Der arbejdes kontinuerligt med nærvær og ser pt. ikke en påvirkning. Der er fælles 

trivselsundersøgelse hv. 3. år i kommunen og i ÆH arbejder vi løbende med trivsel bl.a. i 

MED og det er ligeledes i fokus blandt tillidsrepræsentanterne (TR). BP har også drøftet nær-

værende henvendelse med TR. Rokeringen er forbi for i sommer, modtager meget gerne for-

slag/hjælp til løsninger til håndtering af udfordringerne fremover. Husene kan dog ikke stå 

som uafhængige enheder. 

BP og BR fortæller at der pt. er vakante social- og sundhedsassistent stillinger i aftenvagt. De 

har erfaret at noget af årsagen til at de er vanskelige at besætte er oplevelsen af at der er for 

mange forflytningsopgaver og ikke nok assistentopgaver.  

BR fortæller at efter et fælles møde med alle assistenter, som i øvrigt havde mange kreative 

løsninger, er der nedsat arbejdsgrupper, der ser på netop dette for en langtidsløsning samtidig 

med at vi i sommer har lavet en akut løsning bl.a. ved at fordele assistenterne anderledes. 

 

Aftaler: 

- BP skriver referat, og mødet er sammen med referatet svar på henvendelsen. 

- Næste møde i Bruger- og pårørenderådet d. 29/8 afsættes til videre drøftelse/arbejde for 

en løsning, der kan erstatte rokering, og fortsat have formålet for øje. 

- Ældrechef Lisbeth Sommer inviteres til drøftelsen – det kan betyde at datoen for drøf-

telse flyttes. 

 

Det aftales ligeledes at risikomaneger i ÆH inviteres på et kommende møde i Rådet for at ori-

entere om Utilsigtede hændelser (UTH) og hvad der sker når man indberetter – dette på bag-

grund af afledte drøftelser på mødet og usikkerhed på hvad det gavner.
 
 

 

 

 

 

 


