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Møde i Beboer- og pårørenderådet 
Tirsdag den 1. juni 2021 

kl. 16.00 – 17.30 i festsalen på Egegården 
 

 
Referat 
 
1. Nye initiativer på køkkenområdet - Dorthe Dybro, serviceleder deltog i mødet. 

Hun fortalte om en række forskellige initiativer, som hun sammen med medarbej-
derne i køkkenet har kastet sig over:  
 
Der er ved at blive udarbejdet en kosthåndbog, som indeholder de overordnede ret-
ningslinjer for diæter og rammer for kosten.  
 
Køkkenet er også ved at få lavet en Velkomstpjece til nye beboere. I pjecen beskrives 
indholdet af de forskellige måltidspakker. Når pjecen er udarbejdet, er det tanken at 
køkkenet kommer ud og byder nye beboere velkommen og taler om de forskellige 
kostpakker igennem og taler om diæt.  
 
Køkkenet har været rundt i afdelingerne, og udarbejdet ernæringsblade for alle be-
boere. Et ernæringsblad er en oversigt over hvilke hensyn, der skal tages til den en-
kelte beboer, ift. mad, diæter, synkebesvær mv.  
 
Produktionen af middagsmaden skal rykkes lidt, så maden bliver lavet så tæt på spi-
setidspunktet som muligt. Det indebærer at medarbejdrenes arbejdstider i køkkenet 
skal ændres lidt, men det giver mulighed for at køkkenets medarbejdere, kan komme 
rundt i afdelingerne og præsentere aftensmaden for beboere og medarbejderne i af-
delingerne.  
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Sluttelig arbejder køkkenet med nye opskrifter ift. dysfagikost – kost til beboere med 
synkebesvær. 
 
Efter Dorthes præsentation, talte vi om hvor mange beboere, der er på fuldkost. Dor-
the anslog, at ca 97% af beboerne er på fuld kost.   
 
Dorthe lovede også at arbejde videre med arbejdsgangen, når en pårørede ønsker at 
spise med til middagsmaden. Det må gerne være lidt mere smidigt.  
 

2. Meddelelser fra Byrådet/Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 
Peter fortalte at Byådet er gået i gang med forberedelserne til budget 2022.  
 

3. Meddelelser fra centerleder/souschef 
FSB er ikke længere beboernes ejendomsselskab. Det nye boligselskab er KAB.  
 
Jessie ønsker at invitere beboerne og pårørende til at besvare spørgeksma om trivs-
len på Egegården. Yasemin og Birthe vil gerne være behjælpelig med at formulere 
nogle spørgsmål til brugerundersøgelsen. Jessie inviterer dem i den nærmeste frem-
tid. 
 
Cykling uden alder – rådet er invitertet til at deltage torsdag den 3. juni kl. 14.00.  
 

4. Tilsyn på Egegården  
Rådet har fået rapporten til gennemgang og vi drøftede tilbagemeldingerne fra Tilsy-
net. Rapporten findes også på Egegårdens hjemmeside.  
 
Egegården skal lave handleplan for de anmærkninger, som tilsynet skal har noteret 
sig. Handleplanen er vedlagt som bilag.  
 
Rådet har taget tilsynsrapporten til efterretning. 
 

5. Stormøde for beboere og pårørende 
Rådet drøftede planlægningen af stormøde for bebeore og pårørende.   
 
I foråret 2022 holder vi stormøde samtidig med at vi har opstilling til beboerpårøren-
derådet.  
 

6. Meddelelser fra formanden  
Birthe foreslog at BPR-rådene skiftevis starter kl. 15 og skiftevis kl. 16. Rådet beslut-
tede, at septembermødet starter kl. 16 og det efterfølgende møde kl. 15.  
 
Birthe fortalte, at de frivillig er tilbage, og torsdagsbanko starter op igen.  
 
Medarbejdere må gerne spise på tur med beboerne, hvis de spiser uden for.  
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Rikke Schaldemose indtræder i rådet som nyt beboer-medlem. Rikke bor på Afdeling 
C. 
 

 
7. Meddelelser fra beboere og pårørende 

Intet. 
 
 
 
Næste møde: 6. september 2021, kl. 16, hvor borgmesteren deltager. 
 
 
 
 



 

Opfølgning på BDO til 2021 
På de kommende personalemøderne drøftes hele BDO - rapporten med fokus på anbefalingerne 

Anbefaling  Tiltag 
Måltidet 

1.Tilsynet anbefaler, at der igangsættes en faglig drøftelse af det faktum, at der for 
nogle beboere kun er kort interval mellem morgenmåltidet og frokostmåltidet. Tilsynet 
anbefaler herunder, at det afdækkes, hvorvidt ovenstående er i overensstemmelse 
med beboerens eget ønske, eller om der eventuelt er tale om andre forhold, der gør 
sig gældende. Uanset baggrunden for ovenstående anbefaler tilsynet, at der sikres den 
nødvendige faglige refleksion og fokus på det gode måltidsmønster, der understøtter 
beboernes ernæring og måltidsoplevelser. 
 
5. Tilsynet anbefaler, at principperne for det gode måltid tages op i en faglig refleksion 
med medarbejderne, herunder særligt i forhold til medarbejdernes ansvar for at sikre 
dialog og god stemning i forbindelse med måltiderne. 

➢ ”Det gode måltid” er fokus på formiddagsmøderne med dagvagterne 
og på AV-møderne med aftenvagter  

➢ Det tages op på beboermødet, hvordan maden serveres. Borgerne er 
blevet glade for portionsanretningerne, men eftersom Corona restrik-
tionerne er lempet er det ikke en nødvendighed længere 

➢ Personalet har fortsat mundbind på under måltidet, og har derfor 
svært ved at samtale under måltidet. Ligesom de heller ikke deltager i 
”det pædagogiske måltid” pga. mundbindet  

➢ Der tales kontinuerligt med personalet om, at der ikke tales indbyrdes 
på ”eget sprog” når personalet er sammen med borgerne 

 

Håndhygiejne 
2.Tilsynet anbefaler, at der rettes et fagligt fokus på håndhygiejne, herunder afsprit-
ning af hænder imellem handskeskift. 

➢ Alle afdelingerne vil arbejde med meningsskabelse via hygiejnesyge-
plejersken 

 

Affaldshåndtering og vasketøj 
3. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at affald og vasketøj til enhver tid håndteres efter 
korrekte hygiejniske principper. 

➢ Hygiejnesygeplejersken har tilbudt at gennemgå alle afdelingernes 
håndtering af affald og vasketøj sammen med afdelingsledernes, og 
på den baggrund komme med en overordnet anbefaling 
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Travlhed og planlægning 
 
4. Tilsynet anbefaler, at der rettes et fagligt fokus på, om plejen kan planlægges/tilret-
telægges mere hensigtsmæssigt, eller om der kan laves aftaler/forventningsafstemmes 
med beboerne med henblik på at undgå, at beboerne oplever ventetid på hjælpen 
 
6. Tilsynet anbefaler, at det drøftes med medarbejderne, hvordan de kan undgå at ind-
drage beboerne i deres oplevede travlhed. 

➢ Der arbejdes kontinuerligt med hvordan ”sprog skaber virkelighed”. 
Forslaget er at der igen etableres fornyet fokus via MED.  

➢ Meget af travlheden kan kommes i forkøbet ved at foretage gode 
planlægninger ved samtlige vagtstart. På C-D er der time-out 10:30 
hvor der lige samles op. B overvejer at genindfører en sådan samling. 
A har ikke det behov 

➢ I B-D møder aftenpersonalet ind og går rundt i afdelingen og hilser på 
– det giver tryghed. 

➢ På beboermødet har man talt om at kaldet er et beboerkald og ikke et 
servicekald, det har også skab færre unødige kald og fokus beboerkald   

 


