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Referat Beboer- Pårørende Møde JBH 2. november 2022  

 

Deltagere: Jørgen Axel Christiansen, Kitty Grøn, Merete Skytte, Jette Tegner, 

Mette Heurlin, Zanne Nørgaard, Regitze Oppenhejm, Ulla Rytved 

Afbud: Else Ørsted, Stedfortræder Pernille Sandholm. 

  

Da samtalen blandt rådsmedlemmerne var i god fart inden mødets begyndelse, blev 

det besluttet at vende rundt på dagsordenspunkterne på selve mødet, men i ref. 

kommer punkterne i opr. rækkefølge. 

 

Pkt. 1 velkomst og præsentation, samt dialog om normering & 

sygefraværsprojekt. 

 

Præsentation, og derefter dialog om normering & sygefravær; 

 

JBH Nord – De sidste boliger bliver fyldt op nu.  

Personalesituationen generelt – normeringen er 6-7 om dagen og 3 om aftenen, 

hvor madforberedelse også indgår. Flere faste stillinger er besat, men der er stadig 

ubesatte stillinger, så der benyttes også vikarer og timelønnede og man prøver at 

tilknytte sygeplejestuderende. Det er muligt overfor vikarbureauerne at angive, 

hvilke vikarer man gerne ser tilbage. 

Derudover er JBH blevet tilmeldt et projekt om Nedbringelse af sygefravær, og der 

afventes svar om vi kan indgå i projektet. Puljen der er en finanslovspulje, har til 

formål at bidrage til og understøtte, at udvalgte offentlige arbejdspladser fortsat 

arbejder målrettet og systematisk med at nedbringe sygefraværet. 

I Gentofte kommune er der, som i mange andre kommuner, en stor udskiftning af 

personale over et år, da det at skifte arbejde giver muligheder for løndannelse.  

 

Pkt. 2 Dialog omkring værdighed som oplæg til kommende pårørendeaften 

Gentofte kommunes oplæg fra 2019 Et værdigt ældreliv var udsendt sammen med 

mødeindkaldelsen. 

Pårørendeaftenen tænkes lagt i januar, og dato meldes ud i nyhedsbrev. Tema på 

pårørendeaftenen er emnet – et værdigt liv. Samtidig ville det være en god 

lejlighed til at informere om, hvad man som pårørende må hjælpe til med, på et 

generelt plan. Som optakt kunne man internt i de respektive afdelinger begynde at 

tale om, hvad værdighed betyder, f. eks til beboermøder. 
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Pkt. 3 Orientering vedr. suppleringsvalg for beboerne 

Der har ikke været reaktion på opfordringen. Skal følges op med en ny 

hververunde Der er mulighed for uforpligtende at overvære et rådsmøde. Afd.spl 

taler med beboerne igen, og vil have fokus på om der er nogen ny indflyttede der 

kunne være interesserede. 

 

Pkt. 4 Orientering fra beboere og pårørende 

Fællesaktiviteter/Pårørende arrangementer/ 

 

I det omfang pårørende byder ind med deltagelse i afdelingens fællesaktiviteter, 

eller ønsker at bidrage med at understøtte det gode hverdagsliv, skal det foregå via 

afdelingssygeplejersken, som har pårørende maillisten (GDPR). 

Ellers kan info foregå via opslag på afdelingens info tavle. 

 

Det optimale tidspunkt for fællesaktiviteter på afdelingen ligger omkring 13.30/14- 

tiden. Bedst om hverdagen, hvor der er mest personale.  

Der har været afholdt flere forskellige gode pårørende arrangementer på nogle af 

Jægersborghaves afdelinger, bl.a bagning og samtale hygge. 

 

Forslag til pårørende indsatser; 

Bemanding af kaffevognen med ekstra drikkevarer/ søde sager fra pårørende – en 

rullende ekstra service. 

Adoption af altaner eller plantekasser i atriumgården. 

Organisering/kørsel af tur udflugter max. 6 beboere. Forsikring er på plads. 

Evt. afholde årstids relaterede arrangement på de respektive afdelinger, f. eks 

julearrangementer. 

 

Forslag til personaleindsatser 

Et par ord fra personalet hver dag på afdelingernes opslagstavler om en given 

stor/eller lille afholdt aktivitet efterlyses. 

Højtoplæsning i forbindelse med eftermiddagskaffen/teen. 

Sang i forbindelse med måltider. 

 

Hvis midlerne kan findes, er der lavet en aftale om børnekor arrangement med 

fællessang indbygget en fredag i december. 

 

Aktiviteter forts. -Orientering fra JBH 

 

Der søges løbende efter frivillige, men tilgangen er efter Corona stærkt dalende, en 

tendens man oplever i hele samfundet. 

Der har ikke været muligt at få nye hunde fra Tryg Fonden. 
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Kontakt til børnehaver med henblik på besøg har endnu ikke givet resultat. 

Det overvejes at stille Orangeriet til rådighed for korsangsprøver mod ydelse af 

gratis koncert. 

Et nyt stiområde i parken omkring JBH er i gartnerudbud og forventes snart at 

være på plads. 

Ønske om at flere fastmonterede bænke indarbejdes i budget for 2023. 

 

Pkt. 5. Orientering fra Seniorrådet 

Udgår – da Else har meldt afbud 

 

Pkt. 6. Evt. 

Forslag om tydeliggørelse overfor pårørende om hvem, der er beboerens og 

afdelingens daglige eller primære kontaktperson – hvor og hvorledes man skal 

henvende sig. Udover at muligheden for at booke et opdateringsmøde med 

afdelingssygeplejersken findes. 

 

Kunne det være muligt at afholde en halvårlig orientering på afdelingen om 

hvordan det generelt går, eller et arrangement, med et oplæg der handler om, 

hvordan et døgn på en afdeling ser ud. 

 

Afslutningsvis har der været afholdt endnu et tilsyn på JBH lig Sundhedsstyrelsen, 

denne gang af BDO. Når tilsynet har været i politisk behandling, kan det 

rekvireres. Rådet informeres yderligere omkring dette. 
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