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 GLADSAXE KOMMUNE 
Social- og Sundhedsforvaltningen 
Bakkegården demensboliger 

 REFERAT 

Referat fra Beboer- og pårørenderådsmøde 
den 15.06.2021 

Dato 15.06.21 
Referent: Ann-Jeanett Grode 

 
Mødedeltagere: 
  
Lis Severin - afbud Familie på Bakkegården, bofællesskabet Oasen 
Kirsten Schmidt Familie på Bakkegården, bofællesskabet Udsigten 
Vibeke Hegner - afbud Familie til tidl. beboer på Bakkegården, bofællesskabet 

Søglimt 
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. Bemærkninger til 
dagsorden 

 

2. Nyt fra leder af 
Bakkegården og 
bofællesskaberne 

Demensvenlig bydel: 
Bakkegården blev spurgt af Folkebevægelsen for det demensvenligt 
Danmark, om vi ønskede at deltage i Demensvenlig bydel. Dette tak-
kede vi ja tak til.  
Vores input var 3 bænke som vi (beboere og personale) istandsatte 
med farverig maling, og så blev der skrevet et citat på hver bænk – 1 
citat som blev givet fra familiernes side, et citat fra beboernes side og 
1 citat fra handelsforeningens side. Bænkene blev opstillet på pladsen 
ved siden af Hot´n Tot nede i Bagsværd – det var en super hyggelig 
dag, der var godt besøgt, og der blev informeret om demens. 
Bænkene står fortsat dernede sammen med flotte blomsterkummer, 
og de bruges flittigt. 
 
Folkebevægelsen har lavet nogle film – skulle ligge på Youtube.com 
Ældresagen har sponsoreret projektet med kr. 6.000,00, hvilket vi er 
meget glade for. 
 
Have-familiedag onsdag den 9. juni: 
Det var en rigtig god dag – der var 3 arbejdsstationer (får, voliere og 
musik med hygge). Der var rigtig mange, og indtrykket er, at det også 
en anden gang kan afholdes en hverdag. 
 
Corona-situationen: 
Det er nu sådan, at familiemedlemmer må opholdes sig på fællesarea-
ler, og at der ikke længere skal bæres mundbind under forudsætning 
af at de kendte hygiejneretningslinjer opretholdes.  
Hjemmesiden er opdateret og en orientering vil også være at finde i 
næste Bakkegårdsnyt. 
Enkelte steder skal personale fortsat benytte mundbind/visir, fx ved 
arbejdet med synkebesvær. 
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Vi poder stadig 1 x ugentligt. Det er sådan, at hvis man er vaccineret, 
skal man ikke podes medmindre, man føler symptomer. 
De, som ikke er vaccineret, anbefaler vi at lade sig pode 2 x ugtl. 
Pr. 1. juli vil vi her på Bakkegården dog ikke pode længere, men der er 
fortsat mulighed for at lade sig pode på Bagsværd Hovedgade eller i 
Værebro. 
 
Patienterstatningen har udsendt et skriv omkring borgernes mulighed 
for erstatning under COVID-pandemien.  
Dette vedlægges referatet. Det vil også blive lagt ud på kommunens 
hjemmeside. 
 
Bus: 
Vi har fornyeligt fået ny bus og inden længe får vi en mere, da den 
gamle bus ikke længere er brugbar. 
Bussen benyttes meget til ture ud af huse, og så har nogle af bofælles-
skaberne været på ”hyttetur”, som i øvrigt har været nogle rigtige 
gode oplevelser. 
 
Aktiviteter: 
Foruden ture ud af huset har der i den senere tid været rigtig meget 
hygge ude i haven. Boe og Anne-Mette har også været rundt i bofæl-
lesskaberne og spillet og sunget.  
Den 22. september er der fødselsdagsfest og den 24. september vil 
der komme cirkus i haven. 
Der afholdes Sankt Hans den 22. juni ude i bofællesskaberne, hvor 
musikeren Tom vil komme rundt og spille. Normalt ville den være ble-
vet afholdt i salen, men det har vi ikke turde planlægge i år.   
 
Frokoster/fester i salen kontra bofællesskaberne: 
Rådet blev forespurgt om de mener at fester i salen er en god ide. 
Meldingen var at det fortsat er en rigtig god ide for de beboere, som 
vil kunne nyde dette. 
På Bakkegården har vi talt om, at vi er nødt til at være meget omhyg-
gelige med, hvem vi sender over til festen, da det er en kedelig ople-
velse, hvis beboeren ikke magter det. 
 
 
Udkørsel fra Taxvej: 
Efter at der er lavet p-pladser på begge sider af Taxvej, er det blevet 
problematisk at komme ud, da man ingenting kan se. Der er skrevet 
op omkring problemet. 
 
Pædagoger/ergoterapeuter: 
Vi har fået ansat 2 pædagoger til Bofællesskaberne Søglimt/Udsigten 
samt Havehuset/Nordisk Hus.  
Der vil også blive søgt om pædagog til Oasen/Lunden/Himmeblå. 
Det er hensigten på sigt, at der skal ansættes 2 pædagoger til hvert le-
delsesområde. 
Derudover søger vi også en ergoterapeut mere, så der som tidligere er 
ansat 2 om aftenen. 
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Normering når beboer er terminal: 
På Bakkegården kører vi ikke med en normering men med en lønsum 
pr. ledelsesområdet. Daglig leder fordeler vagter på døgnet efter ple-
jebehovet. 
Hvis det vurderes, at der er et behov i en given situation, vil daglig le-
der indkalde ekstra personale. 
 
Vi gør meget for at ansætte faste personaler/afløsere.  
Der er to ledelsesområdet som udgangspunkt ikke benytter vikarbu-
reau. 
Der kan i nogle situationer være brug for en fast vagt til en beboer, og 
der benyttes også vågekoner. 
 

3. Tilsynsrapport BDO 
uanmeldt tilsyn 

Rapporten om uanmeldt tilsyn april 2021 har været sendt ud til Be-
boer- og pårørenderådet. 
 
Rådets bemærkninger til rapporten er, at den er taget til efterretning, 
og at det er en fin rapport. 
 

4. Forslag til nye ram-
mevedtægter for 
beboer- og pårø-
renderådet 

Der er kommet ændringsforslag omkring rammevedtægterne for be-
boer- og pårørenderådet som gør, at man udtræder af rådet, når ens 
familiemedlem ikke længere bor på centret. 
 
Dorte informerede omkring ændringsforslaget. 
  
Hvad er holdningen til ændringsforslaget i beboer- og pårørenderådet 
på Bakkegården?: 
De tilstedeværende finder det i orden, at man udtræder når man ikke 
længere har et familiemedlem boende. 
 
Pt. er der ingen beboere repræsenteret i Beboer- og pårørenderådet 
på Bakkegården. 
Det blev besluttet, at vi vil prøve at have et par stykker med fremad-
rettet, hvor de deltager den første ½ time af mødet. 
Charlotte finder nogle beboere, og et emne til næste møde. 
 

5. Nyt fra de frivillige Som frivillig kan man godt følge lidt fremmed, når man kommer igen, 
da der jo ikke har været mulighed for at komme og deltage i en aktivi-
tet eller lign., som inden Corona kom. Der er mange nye beboere – og 
det vil være rart at vide, hvad man må. 
Hanne Rügge vil derfor kontakte hver enkelt frivillig i den kommende 
tid for at få en snak om, hvad man må, og hvad man kan. 
 

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

§17, stk. 4 udvalg nedsat:  
Udvalget er sammensat af 5 politikere og så en del andre personer 
(pårørende, forskere mv.).  
Udvalget er nedsat for at ideudvikle (hvad kan der gøres bedre frem-
adrettet) inden for ældreområdet. Udvalget er nedsat for 6 måneder 
men kan forlænges. 
Første møde var sidste mandag og næste møde i morgen her på Bak-
kegården. 
Dorte deltog selv og oplevelsen var positiv. 
P.t. er forråelseskulturen på dagsorden. 
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Ændring af udførelsen af tilsyn: 
Det er blevet besluttet at ændre måden for tilsynet pga. den fokus, 
der har været for området. 
Derfor skulle man som tilsynsførende gå helt med ind i beboernes bo-
lig og se, hvad der sker, hvilket jo også skete, da Bakkegården havde 
uanmeldt tilsyn. 
 
Brandsikkerhed/plejeboliger: 
Tidsplanen er forlænget. 
 
Øvrigt: 
Hvis man har spørgsmål, er man altid velkommen til at rette henven-
delse til Dorthe W. Müller, hvis man har spørgsmål. 
 

7. Eventuelt Næste mødedato: 
Den 7. september 2021. Borgmester Trine Græse deltager og informe-
rer om det nye udvalg, der er nedsat på ældreområdet.  
 
Skal beboer/familie selv købe danskvand/saftevand, når beboer er ter-
minal? 
Nej det skal man ikke. Vi har danskvand – og vi har saftevand. Safte-
vand er ikke nødvendigvis det bedste, hvis man har svamp i munden – 
det svier og giver belægninger. Vi tilbyder oftest drikkevarer ud fra vo-
res kendskab til, hvad beboere altid har drukket mest af. 
 
Saftevand inviterer vi ikke til brugen af, da det giver en dårlig tandhy-
giejne samt kan give en mæthedsfornemmelse, hvilket ikke altid er 
godt for småtspisende, der skal gerne skal spise mad. 
Køkkenet kan lave mange forskellige drikke, som ikke er saftevand. 
 
Terminale beboere: 
Når en beboer er terminal (døende), kan der tilbydes rigtig mange ting 
og det er derfor vigtigt, at samtalen om den sidste tid tages i så god 
tid som muligt, så der kan tages afsæt i beboerens og familiens øn-
sker. 
Der kan også etableres en seng i boligen til den pårørende, ligesom 
mad og kaffe kan serveres herfra. 
Alle ønsker fra beboer og familie vil blive noteret i Nexus og kan til 
hver en tid ændres. 
 
Genbrug af møbler: 
Vi er lidt skrappe med at tage imod møbler, da vi ellers får alt for me-
get stående. Der kan dog gøres undtagelser i få tilfælde. 
 

Rigtig god sommer til alle       
 
 

 


