Referat af 1. ordinære møde i Jægersborghaves nye beboerpårørenderåd 2022-2024
23. marts 2022 kl. 15.00–17.00 på Jægersborghave i sal 1 og 2
Til stede før valget:
Stedfortræder afdelingssygeplejerske Pernille Sandholm Nord
Seniorrådsrepræsentant Else Ørsted
Medarbejderrepræsentant Zanne Nørgaard Syd
Regitze Oppenheim, pårørende til Vibeke Oppenheim stuen Syd
Rikke Schwartz, pårørende til Povl Holm Jørgensen 1.sal Syd
Merete Skytte, pårørende til Annie Jørgensen 1.sal Syd
Vibeke Vagn-Larsen, pårørende til Helle K. Olsen 2.sal Syd
Kitty Grøn, pårørende til Birthe Bagai 2.sal Nord
Jette Tegner, pårørende til Bente Tegner 1. sal Nord
Jørgen Axel Christiansen, beboer 1.sal Syd
Povl Holm-Jørgensen, beboer 1.sal Syd
Ebba Wrem, beboer 1.sal Syd
Afbud
Forstander Ulla Rytved (forfald)
Medarbejderrepræsentant: Socialpædagog Marianne Bech (forfald)
Ikke til stede
Marianne Ljungberg, pårørende til Jytte Hansen 1.sal
Dagsorden:
1.

Valghandling

2.

Rammer for rådet

3.

Aftale om mødeafholdelse/mødedatoer, planlagt i samarbejde med seniorrådsrepræsentant.

4.

Orientering fra ledelsen

5.

Orientering fra pårørende

6.

Orientering fra seniorrådsrepræsentant

7.

Eventuelt

Pernille Sandholm bød velkommen og oplyste, at der skal være valg til et nyt fælles beboerpårørenderåd.
Afstemningen kommer til at foregå hos de fremmødte, da der ikke er kommet stemmer ind på mail.

De opstillede pårørenderepræsentanter fra Jægersborghave Nord er valgt ind uden valghandling, da
mindre end fem valgkandidater har stillet op.
Beboerrepræsentant Kjeld Moseby har trukket sit kandidatur.
Der var valg til to pårørenderepræsentanter og en suppleant til beboerpårørenderådet fra Jægersborghave
Syd.
De ledige pladser i Nord kan ikke besættes pt., da der flytter mange nye beboere ind i den kommende tid,
som også skal have mulighed for ligelig repræsentation.
Standardvedtægterne for beboerpårørenderåd i plejeboliger med fast personale fastsætter rammen for
rådets sammensætning.

1.

Valghandling

Tre beboere fra Jægersborghave Syd var til stede, men Ebba Wrem ønskede ikke at genopstille.
Derfor blev Povl Holm-Jørgensen, 1.sal Jægersborghave Syd, og Jørgen Axel Christiansen, 1. sal
Jægersborghave Syd, valgt som beboerrepræsentanter til rådet.
Derefter var der en kort præsentationsrunde fra de opstillede valgkandidater.
Valget blev som følger: Regitze Oppenheim, pårørende til Vibeke Oppenheim og Merete Skytte, pårørende
til Annie Jørgensen, blev valgt ind til rådet.
På grund af stemmelighed blev der trukket lod om suppleantrollen, som gik til Vibeke Vagn-Larsen,
pårørende til Helle K. Olsen.
Efter valghandlingen konstitueres rådet og det nye råd afholdt derefter mødet.
Fødte medlemmer:
Forstander: Ulla Rytved
Ledelsesrepræsentant: stedfortræder Afdelingssygeplejerske Pernille Sandholm
Medarbejderrepræsentant: socialpædagog Marianne Bech
Medarbejderrepræsentant: social- og sundhedsassistent Zanne Nørgaard
Seniorrådsrepræsentant: Else Ørsted
Fem medlemmer fra Jægersborghave Nord:
1. beboerrepræsentant: vakant
2. beboerrepræsentant: vakant
3. pårørenderepræsentant: Kitty Grøn (pårørende til Birthe Bagai)
4. pårørenderepræsentant: Jette Tegner (pårørende til Bente Tegner)
5. suppleant for pårørenderepræsentant: vakant

Fem medlemmer fra Jægersborghave Syd:
1.
2.
3.
4.
5.

beboerrepræsentant: Povl Holm-Jørgensen
beboerrepræsentant: Jørgen Axel Christiansen
pårørenderepræsentant: Regitze Oppenheim (pårørende til Vibeke Oppenheim)
pårørenderepræsentant: Merete Skytte (pårørende til Annie Jørgensen)
suppleant for pårørenderepræsentant: Vibeke Vagn-Larsen (Helle K Olsen)

Efter valget skal en formand vælges, som vælges af og iblandt beboere og pårørende.
Formand Regitze Oppenhejm blev valgt af beboere og pårørende. Hun forsætter derfor som formand for
rådet.
2.

Rammer for rådet (Se vedtægterne)

Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog mellem Jægersborghave/beboerne og de pårørende
om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne i plejeboligerne. Man repræsenterer alle
beboere og pårørende om de emner der kan tages op eks. det gode hverdagsliv, mad osv.
Vedtægter
Det blevet aftalt på møde at afmeldinger til et møde kan gives på mail til Jaegersborghave@gentofte.dk
eller til forstander Ulla Rytved.
3.

Aftale om mødeafholdelse/ mødedatoer, planlagt i samarbejde med seniorråds repræsentant

Møderne forgår på udvalgte onsdage fra klokken 15-17. De næste møder planlagt til følgende datoer:
•
•
•
•
•
4.

Onsdag 23.3 valg & efterfølgende ordinært møde med konstituering.
Onsdag 27.4
Onsdag 29.6 (møde efter ældretilsyn 2. juni og formodet svar på dette)
Onsdag 31.8 (møde efter nye budgetforhandlinger er offentliggjort)
Onsdag 2.11
Orientering fra ledelsen

Kommunalt tilsyn:
Der har været uanmeldt kommunalt tilsyn på både Jægersborghave og Ordruplund. Tilsynet kan give
bedømmelsen: Meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende.
Tilsynet viste for Ordruplund: Tilfredsstillende. Gode til at beskrive de generelle arbejdsgange i Nexus,
rehabilitering tænkt med ind. Anbefales, at der fortsat arbejdes målrettet med dokumentation i Nexus.
Tilsynet viste for Jægersborghave: Tilfredsstillende. Anbefales at der fortsat arbejdes målrettet med
dokumentation i Nexus. Tilsyn oplever god stemning, og det mærkes tydeligt, når man taler med ledere og
personale.

Der har været uanmeldt arbejdsmiljøtilsyn.
Arbejdsmiljøtilsynet drejer sig om det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har på besøget ikke
konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder.
Vi skal have ældretilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed 2. juni. Vi er udvalgt på baggrund af stikprøve.
Styrelsen fører årligt tilsyn med ti procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Der er tale om et
tilsyn med fokus på dialog og læring.
Ældretilsynets temaer er bl.a.: Selvbestemmelse og livskvalitet – herunder værdig død, trivsel og relationer,
organisation, ledelse og kompetencer & procedurer og dokumentation
Dette besøg vil blive drøftet på næste møde.
5.

Rekruttering/ansættelser

Afdelingssygeplejerskeansættelsessamtaler pågår. Jægersborghave mangler to afdelingssygeplejersker, en
til Jægersborghave Syd og en til Jægersborghave Nord.
Afdelingssygeplejerske Suzanne Trolle er fratrådt sin stilling. Hun ønskede at arbejde med sygeplejersker
igen og er blevet ansat til at lede et rehabiliterende afsnit i Holte med en anden faggruppesammensætning.
Vi rekrutterer fortsat, men er underlagt den landsdækkende rekrutteringskrise.
Jægersborghave mangler på nuværende tidspunkt ikke medarbejdere på afdelingerne, men vil have brug
for flere medarbejdere løbende som afdelingerne i Jægersborghave Nord bliver fyldt op.
6.

Det gode hverdagsliv

Aktivitet er der fokus på i ledergruppen. Der er planlagt italiensk aften med underholdning og italiensk mad,
og der er flere temamåltider på vej.
Louise Dubiel giver forårskoncert i henholdsvis Nord og Syd op til påske 12. og 21. april 2022.
Jægersborghave Nord har et stort lokale på 2. sal. Lokalet ’Udsigten’ er et rum med mulighed for det gode
hverdagsliv, bl.a. bordtennis og en ribbe, hvor fysioterapien også kan træne med beboerne. Vi er ved at
indrette rummet eksempelvis med håndarbejdesting og andre aktiviteter.
Der er ansøgt om besøgshunde igen, vi afventer svar.
Der er rettet henvendelse til Frivilligcenter Gentofte omkring besøgsvenner/ gåvenner, som kan komme og
gå ture.
Socialpædagog Marianne og forstander Ulla starter kaffemøder i afdelingerne for at høre beboerne
omkring deres tanker for det gode hverdagsliv, hvad ønsker beboerne, der sker i hverdagen?
Vi er et stort hus, men vi skal blive et godt sted at være og det bedste for beboerne.
Zanne fortalte om, hvordan de på 2.sal Syd inddrager beboere i valg af aftensmaden, så der nu er kommet
flere vegetariske retter på menuen.

7.

Orientering fra pårørende

Regitze fortæller, at hun stadig forsøger at søge fonde om penge til en aktivitetsmedarbejder i et år, men
det er svært, da der sjældent bliver givet penge til driftsomkostninger.
Regitze har kontakt med Gentofte Musikskole og er ved at arrangerer en koncert for beboerne.
Regitze oplyser, at hun stadig gerne vil koordinere forslag og ønsker, som kan sendes til hende.
Merete fortæller, at i henhold til det gode hverdagsliv har Merete selv oplevet, at der er sket en kedelig
drejning med færre aktiviteter og en stemning, som ikke er god for beboerne. Blomsterne på altanerne
virker sjuskede med urtepotter, der er gået i stykker. Merete spørger ind til, om frivillige kunne komme og
styre de små ting som kaffevogn eller gåtur evt. en strikkeklub.
Pernille oplyser, at der før har været en frivilligforening på Ordruplund. Ulla har haft kontakt til de frivillige,
der har været her før, men det kan være svært at skaffe frivillige.
Merete spørger ind til, om det kan være en frivillig, som står for koordineringen af de frivillige, og dette
bekræftes. Pernille oplyser, at det er ikke alle beboere, der kan rumme alt, derfor er der nogle beboere,
som skal skærmes. Man vil tage punktet med til forstander Ulla vedr. koordinering af frivillige.
Kitty fortæller, at det at være en del af et fællesskab kan være bare at sidde og kigge på en aktivitet, hvor
beboerne er samlet.
Regitze efterspørger fællesskab på tværs af afdelingerne.
Pernille oplyser: Vi har ikke være gode til at gå på tværs – men dette er blevet et stort fokusområde i
ledelsen, så kulturen kan smitte af, så der også kan laves noget nyt. Det tager tid at ændre, men der er
fokus på området. Pernille: vi skal have afdækket kompetencer, hvor medarbejdere bliver oplært på flere
afdelinger og derved også kan skabe en kultur, hvor man laver noget på tværs.
Jørgen vil gerne fortalte om sin hverdag, hvor han mener, der mangler aktiviteter for beboerne. Han har et
ønske om, at man kan se flere medarbejder på gulvet især omkring måltiderne. Han mener, der er meget
stille, og der sker ikke meget, derfor ønsker han flere aktiviteter på afdelingen samt at kunne deltage i
møder omkring aktiviteter for dagen. Jørgen: Personalet spiser ikke samme med beboerne. Der skal være
en værtinde ved bordene.
8.

Orientering fra seniorrådsrepræsentant

Else: Nyt seniorråd pr. 1. januar 2022. Det meste af tiden er gået med at få nedsat grupper. Eks. Ensomhed
især hjemmeboende, Kost og Fortælle om seniorrådet - hvad de kan?
En af grupperne arbejder med at have et samarbejdet med ældresagen om it til ældre, og hvordan de kan
hjælpe.
Der bliver også set på den lokale trafik, der ikke altid er optimal. Derfor har Seniorrådet lavet en aftale med
Movia om en status over nuværende bustrafik.
Seniorrådet arbejder på en temadag til pårørende om døden, og hvordan man gør, når man står over for et
dødsfald.
Else vil tage de udfordringer hun får med til møderne eks. aktivitetsniveauet.

9.

Eventuelt

Ønsker til emner til næste møde:
•
•
•
•
•

Budget og økonomi vedrørende aktiviteter.
En fortælling fra de forskellige afdelinger
Hvilket konkrete initiativer kan der tages fra pårørende eller Jægersborghaves side for at sikker det
gode hverdagsliv for beboerne?
Hvordan bærer vi forslag videre til næste møde?
Et sammenspil, den enkelt afdeling eksempelvis hverdagsrutiner, og en samhørighed. Hvordan
kommer man videre til personalegruppen med idéer?

Zanne vil gerne samle alle de medarbejdere, som står for bestillingen af aftensmaden. Ved dette møde skal
der være fokus på ensretning af bestillingerne og i højere grad ønsker fra beboerne efterkommes.

