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Medlemmer i rådet: 

Birthe Jensen (formand, frivillig) 
Aase Hensch (beboer, afdeling B) 
Agnete Kolby (beboer, Afdeling B) 
Rikke Schaldemose (beboer, Afdeling C) - af-
bud 
Vera Sass Nielsen (beboer, Afdeling D) 
 
Paulina Simonsen (medarbejderrepr.) - afbud 

Yasmin Özler (pårørende Afdeling A) 
Erik Ekelund (pårørende Afdeling A) - afbud 
Margit Capion (pårørende Afdeling C) - afbud 
Peter Nellemann (Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget) 
 
Jessie Lykke (leder) 
Lisbeth Graff Thøger (souschef, sekretær) 

 
Gæst: Borgmester Trine Græse og konsulent Stine Nielsen 
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Referat fra møde i Beboer- og pårørenderådet 
Mandag den 6. september 2021 

 
 

 
Referat 
 
1. Velkommen til nyt medlem i rådet, Rikke Schaldemose, beboerrepræsentant Afd. C. 

Dette blev udsat, idet Rikke Schaldemose måtte melde afbud.  
 

2. Drøftelse af opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje  
 
Borgmester og formand for opgaveudvalget Trine Græse deltog under punktet med 
henblik på at få relevante input fra Beboer- og Pårørenderådet. Følgende spørgsmål 
blev drøftet med Beboer- og Pårørenderådets medlemmer:  

 

• Hvad betyder særligt noget for dagligdagen og det gode liv i en plejebolig? 
 
Rådets medlemmer drøftede dette. Der var bred enighed om, at der skal være perso-
nale nok. Beboerne har en følelse af, at der ikke er medarbejdere nok – primært dag 
og aften. Omgangstonen mellem beboere og personale betyder også rigtig meget for 
hvordan stemningen er i afdelingen. Det betyder meget, at der bankes hårdt nok på 
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døren inden medarbejderne kommer ind. Særligt hos de beboere, der ikke hører så 
godt. Vi talte om at det kunne være godt med ringeklokker.  
 
Der er ingen besparelse i dette budget på aktivitetsområdet inden for Sundheds- og 
Rehabiliteringsudvalgets område.  
 
Beboerne er meget glad for de mange aktiviteter, der sker på Egegården. 
 

 

• Hvad kan kommunen gøre for at udvikle og fastholde kvaliteten på plejeboligområ-
det? 

 
Trine Græse vurderer, at kommunen i vidt omfang fremover, kommer til at uddanne 
personalet selv. Der er mangel på arbejdskraft.  
 
Maden har en stor betydning for beboerne.  
 
Det bør tages hensyn til at beboerne bliver større, så nye plejeboliger skal have plads 
til ekstra stor seng og stor kørestol.  
 
Rådet anbefalede endnu en gang, at der kommer ekstra midler til beboere med kogni-
tive udfordringer.  
 
Trine Græse sagde, at rådet altid er velkommen til at invitere hende til at deltage i et 
møde.  
 
 
Om opgaveudvalget 
Gladsaxe har i foråret 2021 nedsat et opgaveudvalg af politikere, repræsentanter 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 be-
boernes dagligdag. Temaerne er: Arbejdskultur og -miljø, samarbejdet med familie og 
netværk, personaleforhold, borgere med kognitive udfordringer. Kataloget med anbe-
falinger behandles politisk med udgangen af året.  

 
3. Kommentarer til referatet fra mødet 1. juni 2021. 

Intet.  
 

4. Meddelelser fra Byrådet/Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 
Herunder en orientering om de omprioriteringer, der er besluttet inden for Sund-
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heds- og Rehabiliteringsudvalgets område, som der henvises til i borgmesterens bud-
getoplæg.  
 

 
Peter Nelleman fortalte om de budgetændringer, der berører Egegården/Møllegår-
dens budget: 
 
Omlægning af aktivitetsmedarbejdernes opgaver  
Konvertering af boliger på Møllegården 
Brugerbetaling på komprilarbind 
 
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets området tilføres i budgetforhandlingern 25 
mio. kr.  
 

5. Meddelelser fra centerleder/souschef 
Jessie fortalte, at Sundhedstyrelsen har meldt ud at plejehjemsbeboere og sundheds-
personale tilbydes 3. runde vaccination mod corona. Vaccinationen vil finde sted i ok-
tober.  

 
Nu er vi tilbage til normal drift. Der er ingen restriktioner.  
 
Jessie har mødtes med repræsentanter fra Beboer- pårørenderådet, og formuleret 
spørgsmål til bebeboerne, om hvordan de trives.  
 
Jessie orienterede om at vi har modtaget en klage, over at telefonerne ikke blev ta-
get. Det har gjort os opmærksom på at der var medarbejdere, der ikke var klar over 
at beboerkald skal kvitteres. Medarbejderne i den pågældende afdeling er orienteret, 
og der er lavet vejledning til medarbejderne om hvordan telefonerne betjenes.  
 
 

 
6. Meddelelser fra formanden 

KAB har meddelt, at der kommer en mindre huslejestigning i 2022. 
 

Birthe foreslog et røgfri matrikel-skilt ved indgangene. Ledelsen ser på sagen. 
 

Birthe takker for pengene til skovtur, men det er problematisk, at buskørsel er så dyr.  
 
 

7. Meddelelser fra beboere og pårørende 
Intet.  

 
 
 
Næste møde holdes den 7. december kl. 15.30 – 18.00 inkl. spisning.  


