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Møde i Beboer- og pårørenderådet 
Tirsdag den 20. april 2021 

kl. 16.00 – 18.00 i festsalen på Egegården 
 

 
Referat 
 
 
1. Velkommen til Agnete, som er nyt beboermedlem fra Afdeling B. Rådet bød Agnete 

velkommen og præsenterede sig.  
 

2. Konstituering af rådet.  
Rådet konstituerede sig med Birthe Jensen som formand, og Vera Sass Larsen som 
næstformand.  

 
3. Rammevedtægter for Gladsxe Kommunes beboer- og pårørenderåd, samt Forret-

ningsorden for Egegårdens beboer- pårørenderåd drøftes og godkendes. Det blev 
indført i Forretningsordenen, at en frivillig sidder i rådet.  

  
4. Meddelelser fra Byrådet/Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget 

Peter fortalte, hvordan alle de politiske møder har været gennemført over Teams.  
 

5. Udpegning af pårørenderepræsentant til et §17.4 udvalg 
Peter fortalte om baggrunden for udvalget. Det er et hurtigtarbejdende udvalg, der 
skal mødes med politikerne fra Gladsaxe Byråd, repræntant fra Seniorrådet og andre 
interesseorganisationer for at drøfte hverdagsproblemstillinger fra livet som beboere 
på plejehjem og i hjemmeplejen. Det er ingen beboere og pårørende fra Egegården, 
der har ønsket at stille op til udvalget. 
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Peter vil videreformidle rådets forslag om en løst tilknytning til udvalget – enten te-
mabestemt, tidsbegrænset eller mulighed for at deltage virtuelt.   
 

 
6. Meddelelser fra centerleder/souschef 

 
Orientering om hvordan det er gået under Corona nedlukningen, herunder orienering om 
besøg af Arbejdstilsynet.  
I det store hele, er det gået fint hos os. Beboerne har haft hinanden og det faste personale 
i hverdagen, så de har ikke været ensomme i lighed med mange andre ældre. Beboerne 
har naturligvis haft mindre kontakt med deres pårørende under restriktionerne og savnet 
dem.  
 
De faste arrangementer har været afholdt -  om end i egen afdeling.  
Fra i efteråret, blev alle medarbejdere tilbudt PCR-test to gange om ugen.  
 
Det har været nogle få coronasmittede beboere på Afdeling B, men der har været et stort 
udbrud på Afdeling D, hvor næsten alle beboere og medarbejdere blev smittede. Fra 16. 
december til medio januar, var hele afdelingen isoleret.  
 
Heldigvis påbegyndtes vaccinationerne 5. januar, og nu er stort set alle beboere og medar-
bejdere vaccinerede.  
 
På Egegården/Møllegården er langt flere end 80% af beboerne og medarbejderne færdigvacci-
nerede, dermed har Sundhedsstyrelsen lempet restriktionerne.  
 
Som udgangspunkt er der ikke længere krav om brug af mundbind, med undtagelse af: 
 

• Alle pleje- og omsorgssituationer – herunder også under måltidet 

• Besøgende i huset og pårørende skal fortsat bære mundbind, når de går hen til boligen. 
De må i øvrigt samles 10 i boligen.  

 
Mundbind afskaffes således i alle personalerum og på alle fællesarealer, med mindre afstands-
kravet til beboerne ikke kan overholdes. Der benyttes ikke mundbind til møder med eksterne 
gæster, hvor der kan holdes 1 meters afstand. 
 
Da mundbindet hurtigt skal kunne tages på, hvis man skal komme tæt på en beboer, har vi be-
sluttet, at det er i orden at bære mundbindet under hagen, eller andet sted på kroppen.  
 
Derudover gælder følgende: 

• Mad kan serveres på fade igen. 

• Cafeen må nu åbnes for borgere, daghjemsbrugere og personale (OBS Hvis man efter 
køb skal sidde og spise i cafeen, skal der fremvises coronapas) – Dette finder vi måske 
en intern løsning for, men udefrakommende forventes at skulle fremvise coronapas i et 
godt stykke tid.  

• Kulturarrangementer kan genetableres  

• De frivillige forventes at kunne starte op igen til maj 
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Vedr. coronapas 
Beboerne får coronapassene tilstendt fra Styrelsen og herefter indscannes coronapas i om-
sorgssystemet, så der altid kan printes et nyt.  
 
Arbejdstilsynet har været på besøg, for at gennemgå vores arbejdsgange ift. at skabe sikre 
arbejdsvilkår under coronaudbrudet. Tilsynet havde ikke noget at udsætte på forholdene, 
og vi fik anerkendt, at vi havde håndteret udbrudet hurtigt og effektivt.  

 
Kvalificering af interview til beboertilfredshedsundersøgelse 
Flere beboere på Egegården har været med til at kvalificere et spørgeskema, som skal bru-
ges til en landsdækkende beboertilfredshedsundersøgelse.  
 
Der har været BDO tilsyn. Resultatet blev Tilfredsstillende. Rådet får tilsendt rapporten 
forud for næste møde, hvor vi drøfter den.  
 
Cykling uden alder på Egegården 
Vi har fået en ny rick-shaw cykel til beboere.  
 
7. Udmeldinger i forbindelse med Corona til pårørende v. Yasemin 
Yasemin påpegede at vi skal blive bedre til at informere, når restriktionerne bliver lempet – 
ikke kun, når de bliver strammet. Ledelsen var enig i, at vi skal blive bedre til hurtigt at in-
formere pårørende, når der sker væsentlige ændringer.  
 
8. Aftale om samarbejde med beboere og pårørende 
Jessie orienterer om proces ift. forventningsafstemning og samarbejde med familier på 
Egegården. Jessie skriver et indlæg i Agern.  

 
9. Status på bygge- og indretningsprojekter på Egegården v. ledelsen 
Der er ikke nyt ift. bygge- og indretningsprojekter. 
 
10. Meddelelser fra formanden 
Rådet havde ingen budgetønsker på over ½ mio.kr. fra Egegården til budgetforhandlin-
gerne.  
 
Birthe har været i løbende dialog med rådets medlemmer og de frivillige, som hellere ikke 
har kunne være på Egegården 

 
11. Meddelelser fra beboere og pårørende 
Vera spurgte til om vi kan afvise vikarer, som ikke har en ordentlig opførsel. Det kan vi 
godt, så Jessie eller daglig leder skal have besked.  
 
Næste møde: 

• 1. juni 2021 kl. 16.00 – 17.30. Ny serviceleder Dorthe Dybro deltager i mødet.  
Tema – hvad ligger i kostpakkerne, hvordan ved medarbejderne hvilke kostpakker, 
som beboerne betaler til. 


