
  

B R Ø N D B Y   K O M M U N E  
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Referat fra Bruger- og pårørenderådsmøde d. 8/10-20 

 

 

Tilstede: Lone Kruse (LK), Helle Corse (HC), Lizzie Persson (LP), Ivan Priess (IP), 

Karin Bredgaard (KB), Tove Balslev (TB), Hjørleif Chaldea (HjC), Gitte Bene-

dicht (GB), Pernille Thye (PT) områdeleder i område C og Britta Pedersen (BP) re-

ferent og centerleder 

 

Dagsorden: 

1. Den gode historie 

2. Orientering ved formand. 

3. Orientering ved centerleder  

3.1 Valg 

4. Corona: 

- status 

- information 

- Emner og spørgsmål fra Lone (Mere samarbejde og synlig ledelse med på-

rørende. Hvilke ledelses initiativer er igangsat til Corona-beskyttelse af 

medarb og beboerne (rigtig mange vikarer). Er det muligt at fastansætte flere 

faste medarbejdere her i Coronatid? Sundhedsministeriets pulje til Corona-

aktiviteter på plejehjem? Valg?) 

5. Evt. 

 

Ad 1: LK –Det må da helt sikkert være at der endnu ikke har være beboere, der er 

blevet smittet med Covid-19. 

 

Ad 2: Intet ud over det der fremgår af dagsordenen 

 

Ad 3: - Influenzavacc. for beboere foregår i uge 42, hvis ikke egen læge benyttes 

- 2 Pavilloner til besøg er bevilliget og opføres i uge 44/45. Retningslinjer for 

brug af disse vil blive udarbejdet senere. 

- Personalet tilbydes fortsat test hv. uge så længe smittetrykket i Brøndby er 

højt. 

- Personale inden for sundhedsområdet skal tilbydes influenzavacc. på arbejds-

stedet 

Ad.3.1 

     Valg til Rådet kan afholdes for pårørende, men det bliver vanskeligt at afholde    

     valg for beboerne. Det besluttes at afvente valg til det bliver muligt. Rådet bliver  

     derfor siddende. TB pointere at selvom hun har meldt sin udtræden af Rådet,  

     bliver hun siddende indtil valget. HjC fortæller at han har kendskab til både på  
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   rørende og beboere der er interesserede i at blive medlemmer allerede nu. Rådet  

   beslutter at de ikke behøver at afvente valg. 

    HjC gør opmærksom på at der i medlemslisten står vakant på de ubesatte poster.  

    Det bør ændres til ledig. Svar BP: det vil ske 

    TB foreslår at mødetidspunkt ændres idet beboerne kan have vanskeligt ved at  

    deltage grundet medicintider, der skal passes. Rådet er enige i at fastholde møde 

    tidspunktet og BP vil undersøge hvad der evt. ligger til grund for oplevelsen om- 

    kring sygepl., der ikke vil justere medicintiderne 

 

Ad 4: BP fortæller at der fortsat ikke er beboere, der er smittet.  

HC fortæller at det at pårørende ikke kan komme på besøg betyder noget for infor-

mationen/kommunikationen – oplever at den er mangelfuld. Øvrige medlemmer til-

slutter sig – selv de pårørende, der kan komme på indendørsbesøg mangler informa-

tion idet de ikke kan opsøge personalet eller den information, der normalt fås i fæl-

lesarealerne. HjC foreslår at der sendes mail ud til alle pårørende om besøgsrestrik-

tioner.  

Svar BP: Kan godt forstå at det er vanskeligt ikke at kunne komme på besøg. Noget 

kunne måske have været gjort anderledes i forhold til information, spørgsmålet er 

blot hvad og hvordan. F.eks. besøgsrestriktioner fremgår både af Kommunens og 

Æblehavens hjemmeside. Æblebladet kan også læses på Æblehavens hjemmeside. 

Det er ikke alt information, der kan fremgå af hjemmesiden og ej heller alt, der kan 

sendes i en evt. fællesmail. Her er det muligt for pårørende at kontakte personalet i 

huset/lederen i området. Rådet bliver løbende orienteret på mail, men eller er der 

ikke en liste over mailadresser, og der kan heller ikke trækkes, den ville skulle op-

rettes manuelt og vil kræve vedligeholdelse.  

GB: det er heller ikke alle, der har adgang til IT. 

 

Et OBS i forhold til beboere, der gerne vil have informationen på skrift i boligen og 

ikke kun som opslag på terrassedøren. 

 

LK fortæller at det ligeledes er vanskeligt at få post idet, den normalt hentes på fæl-

lesarealer. IP og HjC fortæller hvordan levering i boligen er løst i hus 4. 

Svar BP og PT: levering af post til boligen i denne tid kan aftales med personalet, 

da der kan være individuelle behov i forhold til hvordan beboeren vil/kan håndtere 

det. 

 

LK og GB efterlyser orientering om hvem der er ny områdeleder og undrer sig over 

at det er tidligere områdeleder der fortsat er på telefonsvaren. 

Svar BP: Har orienteret i lederen i Æblebladet. Undersøger ang. telefonsvaren. Ef-

ter mødet: Charlotte fortæller at hun ændrede telefonsvarer i slutningen af juli. 

 

HJC undrer sig over at der ikke er sprit og håndsæbe i beholderne i boligen. 

Svar PT: Sæbe og sprit til beholderne kommer ikke hjem pt., og er derfor erstattet 

af f.eks. spray- eller pumpeflasker. 
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HjC. Nu hvor det ikke er muligt at komme i fællesarealer er der et stærkt behov for 

at drøftelsen omkring navneskilte bringes op igen. Ønsket er fornavn og stilling.  

Resten af Rådet tilslutter sig forslaget. 

Svar BP: Det bliver sat i værk. Skal dog lige drøfte med MED-udvalget hvordan.  

 

Ad 5: HJC efterlyser 1-2 ekstraordinære møder inden årets udgang, idet han har 

mange emner han gerne vil drøfte inden BP stopper som centerleder. Det aftales at 

HJC sender oplæg til HC, som så vurdere om det kræver et ekstraordinært møde. 

 


