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Møllegården Plejeboliger 
Bagsværd Møllevej 9, 2700 Kgs Lyngby 
Telefon: 39 57 46 02 
E-mail: mollegaarden@gladsaxe.dk 
 

Dato:  13.12.2021 
 
Deltagere i Beboer- pårørenderådet 2020 - 2022 

 
Ebbe Christensen (formand) til stede 
Verner Skriver (beboer, Afdeling 2) til stede 
Ninna Bilfeldt (beboer, Afdeling2) til stede 
Flemming Schmidt (Afdeling 2) til stede 
Kim Steen Hansen (Afdeling 2) til stede 
 
Jessie Lykke (leder) til stede 
Lisbeth Graff Thøger (souschef) - Afbud 

Karen Elbak (pårørende Afdeling 1) til stede 
Annette Bilfeldt (pårørende Afdeling 2) til stede 
 
Michael Dorph Jensen (SRU) til stede 
 
Tommy Olsen (observatør fra Seniorrådet) - Afbud 
 
 

 
 
 

Møde i Beboer- og pårørenderådet  
den 6. december 2021 kl. 16.00 – 19.00 

 
 
Referat 
 

1 Gæst: Dorthe Dybro, serviceleder deltog og fortalte om de nyeste tiltag på køkkenom-
rådet.  
Dorthe har været ansat siden februar 2021 og er leder for køkken, rengøring og team 
teknik. Dorthe har siden sin ansættelse ansat to ernæringsassistenter. Dorthe har lavet 
et lille dokument, som beskriver, hvad de forskellige måltidspakker indeholder fx mor-
genmad, frokost & eftermiddagskaffe/kage og aftensmad m.m. 
Derudover er der ved at blive lagt sidste hånd på en ernæringshåndbog, så beboerne får 
den rigtig kost. 
Fra nytår skal køkkenet til at smører snitter til afdelingen i stedet for at det er plejeper-
sonalet, der gør det.   
I det nye år vil køkkenmedarbejderne gå ud til plejepersonalet dagligt og præsenterer 
den varme mad så plejepersonalet ved, hvordan maden skal serveres.   
 
I det nye år bliver 5 boliger omkonverteret til ældrevenlige boliger. Det betyder at rengø-
ringen har færre boliger at gøre rent i, og derfor har tid til at omdele aviser og breve og 
fylde linned op samt laver egenkontrol i de små køkkener.  
 
Det er køkkenets ansvar om kødet er mørt. Dorthe ønsker besked med det samme, hvis 
der er problemer med maden enten i køkkenets postkasse og på mail til Dorthe.  
 
 



J. nr. 27.15.00P35 2 
Sag: 2016/05065 033 
 

Dorthe fortalte, at det lige nu er det varme dysfagi kost (kost til mennesker med synke-
besævr), som der er fokus på lige nu og i løbet af foråret kan køkkenet også leverer kold 
dysfagikost. Som mellemmåltid laver køkkenet forskellige desserter og der er forsøgt at 
lave lagkage. I fremtiden vil der blive lavet flere forskellige ”kager” m.m. 
 
Dorthe vil meget gerne have en hurtig tilbagemelding på maden, hvis maden ikke ople-
ves god, da det derved er lettere at følge op.  
 
Køkkenet har økologisk sølvmærke.  
 

2 Kommentarer til dagsordenen og referat fra ordinært møde den 22. september og eks-
traordinært møde den 18. november 2021.  
 
Referat fra 22. september og 18. november er godkendt med den rettelse at, Karen har 
ikke været indkaldt til mødet den 22. september og har derfor ikke meldt afbud.  
 
Karen ønsker, at der kommer en daglig stue på 1. sal.  
 
Punkt til næst gang - Indretning af dagligstue m.m. 
 

3 Orientering om status på advokatundersøgelse v. Jessie  
Jessie orienterede om undersøgelsen. 
En i Rådet er forarget over, at der er hjemsendt 4 medarbejder fra Møllegården og det er 
forargeligt, når det er så længe siden.  
 

4 Gennemgang af anbefalinger fra Opgaveudvalget – medsend bilag v. Annette og Micha-
el  
Byrådet ønskede at forholdene for hjemmeplejen og i plejeboliger blev bedre. 
Der blev valgt 6 forskellige temaer, som opgaveudvalget skulle arbejde med. Udvalget er 
kommet med følgende anbefalinger. 
 
Det som havde højest prioritering i pleje- og demensboliger: 

• At der skal være en faglig leder tæt på 

• Forventningsafstemning før – under og efter en beboer flyttede ind. 

• Grundig intro til nye familier 

• At der skal afsættes tid til at tage imod nye beboere 

• At der en gang om året holdes møde med pårørende 

• Er der nok medarbejder på arbejde i alle vagtlag 

• At medarbejderne tilbydes systematisk supervision 

• Lederne skal coache, så medarbejderen bliver bedre fagligt 
 
Ebbe foreslår, at en gruppe på 2-3 medlemmer fra Bruger- og pårørenderådet skal støtte 
beboere og pårørende om nødvenligt, hvis der er brug for at klage. Ideen tages på dagsor-
den til næste møde.  
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5 Indledende drøftelse af hvad Beboer- pårørenderådet kan gøre i forhold til at forbedre 
forholdene for beboere, medarbejdere og pårørende på Møllegården – v. Annette 
 
Videnscenter for værdig ældrepleje kan undervise medarbejdere, arrangerer møder med 
pårørende m.m.  
Annette har kontaktet en bekendt vedr. forråelse. Denne person har foreslået følgende: 
 
1. Ansættes en udviklingssygeplejerske, som kan have fokus på forråelse, det kunne væ-

re samtalegrupper og etiske dilemmaer 
2. Etiske arbejdsgrupper, hvor der er en præst, pårørende, beboere og medarbejdere 

med møde hver 2. måned, så der løbende bliver drøftet etiske dilemmaer  
3. Informeret om den mindste mistanke vedr. forråelse 
4. Fast punkt på BPR om mistanke vedr. sager  
5. Medarbejder repræsentant i BPR 

 
6 Forslag til møder i 2022  

• 8. marts, kl. 16.00 – 18.00 

• 14. juni, kl. 16.00 – 18.00 

• 27. september, kl. 16.00 – 18.00 

• 6. december, kl. 16.00 – 19.00  
 
Helst ikke mandag og tirsdage – der kommer nye datoer. 

 
7 Høring af reviderede rammevedtægter for Beboer- og Pårørenderådene i Gladsaxe 

Kommunes plejeboliger.  
De reviderede rammevedtægter var vedlagt. Den eneste faktuelle ændring er, at pårø-
rende fratræder rådet, når beboeren går bort. Taget til efterretning. 
 

 
8 Evt.  

 
Ebbe mener ikke, at han skal være formand, da han ikke bor på Møllegården længere og 
er afhængig af ledelsens telefonopkald fredag eftermiddag. Flemming tager imod valget 
som formand. Tillykke med valget. 
 


