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 GLADSAXE KOMMUNE 
Social- og Sundhedsforvaltningen 
Bakkegården demensboliger 

 REFERAT 

Referat fra Beboer- og pårørenderådsmøde 
den 07-09-21 

Dato 07-09-21 
Referent: Ann-Jeanett Grode 

 
Mødedeltagere: 
  
Inge-Merete Kamel Beboer på Bakkegården, bofællesskabet Nordisk Hus 
Henrik Dybsted Familie på Bakkegården, bofællesskabet Oasen 
Kirsten Schmidt Familie på Bakkegården, bofællesskabet Udsigten 
Eva Michaelsen Familie på Bakkegården, bofællesskabet Udsigten 
Birgit Bredholm Frivillig 
Dorthe Wichmand Müller Byrådsmedlem 
Henriette Vissing Hagemann Daglig leder for Oasen, Lunden og Himmelblå 
Charlotte Rugh Demenskoordinator 
Mette Thoms Sekretær 
 
Bakkegårdens hjemmesideadresse: www.gladsaxe.dk/bakkegaarden 
 
Dagsordenspunkt Drøftelse 

1. Borgmester Trine 
Græse 

Borgmester og formand for opgaveudvalget Trine Græse deltog på 
mødet med henblik på at få relevante input fra Beboer- og pårørende-
trådet på spørgsmålene: 
 

- Hvad betyder særligt noget for dagligdagen og det gode liv i 
en plejebolig 

- Hvad kan kommunen gøre for at udvikle og fastholde kvalite-
ten på plejehjemsområdet 

 
Trine forklarede lidt om udvalgets opgave: 
Gladsaxe har i foråret 2021 nedsat et opgaveudvalg af politikere, re-
præsentanter for interesseorganisationer og borgere med tilknytning 
eller erfaringer fra ældreområdet. Udvalget mødes seks gange i løbet 
af året med det formål at udarbejde et katalog med anbefalinger til, 
hvordan kvaliteten på pleje- og demensboligområdet og i hjemmeple-
jen kan fastholdes og udvikles. Opgaveudvalget opstiller anbefalinger 
indenfor tematikker med særlig relevans for beboernes dagligdag. Te-
maerne er: Arbejdskultur og -miljø, samarbejdet med familie og net-
værk, personaleforhold, borgere med kognitive udfordringer. Katalo-
get med anbefalinger behandles politisk med udgangen af året.  
 
Udvalget består af 5 politikere og 12 kompetencepersoner, hvoraf 
nogle har tilknytning til ældreområdet. 
 
Trine Græse vil deltage i hvert beboer- og pårørenderåd i kommunen 
omkring spørgsmålene. 
 
Fra beboer- og pårørenderådet på Bakkegården kom følgende frem 
som man finder utroligt vigtig: 
 

- Empati er utroligt vigtigt 
- Pårørende skal have nem adgang til ledelsen 
- Det er vigtigt, der er et team om beboeren 
- Kommunikation er meget vigtigt 
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- Aktiviteterne er vigtige. 
- Det er meget vigtigt, at fysioterapi prioriteres.   
- Samarbejdet ml. pårørende og personale er meget vigtigt. 
- Det er vigtigt, at man som beboer kan grine/græde sammen 

med personalet. 
- Vigtigt at blive set og hørt og at respektere de forskelle, der er 

hos beboerne og personalet. 
- Vigtigt at personalet kan udvikle sig. Der skal være en vilje til 

at høre og lytte. 
- Kompetenceudvikling er meget vigtigt. 

 
Rådets beboerrepræsentant og familiemedlemmerne gav meget ros 
til Bakkegården. 

2. Bemærkninger til 
dagsorden 

Ingen bemærkninger 

3. Nyt fra leder af 
Bakkegården og 
bofællesskaberne 

Der bydes velkommen til Henrik og Inge-Merete som deltager for før-
ste gang. 
 
En hilsen gives fra Vibeke Hegner, som ikke længere er medlem af rå-
det. Vi takker for det lange samarbejde. 
 
Ny Social- og sundhedsdirektør: 
Der er kommet ny Social- og sundhedsdirektør pr. 1. august – Gitte 
Bylov Larsen. Hun kommer fra Rudersdal kommune 
 
Ny bus: 
Bakkegården har indkøbt endnu en bus, så nu er der en sort og en 
hvid. 
 
Corona-situationen: 
Gladsaxe kommune har det p.t. lidt svært, da børn og unge bliver 
smittet. 
Her på Bakkegården har vi haft 2 personaler, som er blevet smittet 
trods vaccination. Ingen beboere er smittede. 
Der er ved at blive arrangeret 3. stik for beboere. Bakkegården melder 
ud når dato kendes. (3. stik er givet d. 15.09.21) 
 
Ny faggruppe: 
VI har nu fået ansat en pædagog til hvert ledelsesområde, den sidste 
starter 1. oktober i Oasen/Lunden og himmelblå – vi prøver at få ansat 
2 pædagoger i alt pr. ledelsesområde. 
Derudover har vi 2 aften-ergoterapeutstillinger. 
 
Kommunalvalg 2021: 
Kommunalvalget er den 16. november 2021. Der vil være afstemning 
for beboere på Bakkegården den 16. november i salen. De tilforord-
nede vil komme ud i bofællesskaberne til de beboere, som ikke kan 
komme over i salen.  
 
Hygiejnesygeplejerske i kommunen: 
Der er ansat en hygiejnesygeplejeplejerske kommunen – det er vi 
utrolige glade for. Bakkegården har haft besøg af hygiejnesygeplejer-
sken i hvert ledelsesområde, så vi får tjekket af, hvad vi evt. skal gøre 
bedre. 
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Dysfagi (synkebesvær) 
Bakkegården skal til at arbejde med dysfagi.  
Personalet vil komme på et basiskursus og enkelte so.su.assistenter vil 
også skulle kunne lave en vandtest (avanceret niveau).  
 
Ernæringer og måltider: 
Medarbejdere har været på måltidskursus.  
Dette har været givet godt ud, da der efterfølgende ingen bemærknin-
ger har været fra tilsynsrådet omkring maden – dette er vi meget 
glade for. 
Der er efterfølgende udarbejdet 2 pjecer som vil blive udleveret til nye 
medarbejderne: 
Pjecen ”Måltidsguide” og pjecen ”Maden på Bakkegården”. 
 
Storskærm i krydset: 
Skærmen virket ikke p.t. Der arbejdes på en løsning. 
 
Varmtvandsbassin: 
Vi håber meget på, at bassinet er klar snarest. Den umiddelbare dato 
er den 15.09. 
 
Fitness: 
Repos over festsalen er ryddet for fitnessmaskiner – Fitness er p.t. luk-
ket pga. sikkerhedsmæssige grunde. Årsagen er, at man er i tvivl om 
gulvdækket kan holde. 
 
Brandrenovering: 
Der skal ske en brandrenovering på Bakkegården, og vi har fået en 
tidsplan for denne – starter i november og slutter den 17.12.21. 
Der vil ske en del ændringer, bl.a. skal der etableres dør ud mod p-
plads i bofællesskabet Oasen. I nogle bofællesskaber sættes ekstra 
døre op, som lukker, hvis brandalarmerne udløses. På Lunden og Him-
melblå forventer vi, at der skal laves nogle døre/’gardiner’, der lukke 
køkkenerne ved brand for at forhindre spredning af branden. 
I bofællesskabet Lunden/Himmelblå har vi haft et stor ønske om, at 
der blev bygget ud fra fællesrummene pga. pladsproblemer, men det 
er desværre p.t. skrinlagt.  
 
Fester: 
Der vil fremadrettet blive afholdt fødselsdagsfest og Sankt Hansfest i 
festsalen. Øvrige vil blive afholdt i bofællesskaberne. 
 
Rekruttering:  
Der er nogle udfordringer mht. rekruttering. Vi har dog fået et godt 
elev-miljø, og en del af dem vil gerne komme hertil efterfølgende – 
det er et stort plus. 
Endvidere rekrutterer medarbejderne i egne netværk. Det giver næ-
sten mere end annoncering. 
 
Bussen - forsikring:  
Kan busforsikring dække for eventuelle pårørende? 
Det kan ikke lade sig gøre – det er kun medarbejdere som er forsikret.  
En mulighed vil være, at man bliver ansat på Bakkegården i den tid 
man kører - det vil Bakkegården kigge på. 
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4. Ønsker Hvis man som familiemedlem har nogle emner, som man ønskes drøf-
tet på de kommende møder, er man velkommen til at komme med 
forslag. 
På mødet var der ingen indkomne forslag 
 

5. Nyt fra de frivillige De frivillige er i gang, men det går lidt langsomt, da meget virker lidt 
nyt igen. 
 
Vi havde mange frivillige inden Corona lukkede alt ned. Vi er derfor 
ved at samle op igen og håber det bliver lige så godt som inden. 
Vi har cykelvenner og bl.a. skovbørnehaven som tidligere kom og 
sang.  
Skovbørnehaven vil vi prøve at får til at blive måltidsvenner.  
 

6. Nyt fra Sundheds- 
og rehabiliterings-
udvalget (SRU) 

Der har været afholdt et møde efter sommerferien: 
 
Vedtægter for beboer- og pårørenderåd er blevet ændret efter hø-
ringssvar. 
Seniorrådet ønsker fortsat at kunne deltage med en repræsentant i 
beboer- og pårørenderådene, men det er besluttet, at det er op til 
hvert enkelt råd om man ønsker dette. Dette spørgsmål stilles på rå-
dets sidste møde på året. 
 
Samarbejde ml. kommunerne/regionerne/lægerne:  
Gl.kommune har lavet høringssvar, hvor de redegør for, at man finder 
det svært at lave en praksisplan sammen, og at det skrevne indtil vi-
dere er ukonkret, og at man ønsker en præcisering. 
 
Aftale med regionen vedr. intravenøs behandling (behandling med væ-
ske eller mad i blodåre): 
Der er afsat midler til kommunerne vedr. behandlingerne.  
 
Læger tilknyttet plejeboliger i kommunen: 
Godt 50 % af vores beboere er tilknyttet en plejehjemslæge. Vi er 
glade for samarbejdet. 
 
Sundhedshus: 
Bliver et beskæftigelses- og sundhedshus. 
1% af summen skal bruges til kunst.  
Sundhedshuset kommer til at ligger på Fremtidsvej (den gamle politi-
station). 
Tegninger af stedet kan ses i hallen på Rådhuset. 
 
Man kan altid rette henvendelse til Dorthe, hvis man har et spørgsmål 
eller lign. 
 

7. Næste møde Næste møde er den 9. november.  
 

8. Eventuelt Hytteture: 
De skaber rigtig god stemning. Beboere og personale er meget begej-
stret for det. 
 
 

 


