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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 26-11-18 Journal nr.   Fra Lars Holbøll 
 
Tilstede: Torben Dengsø Nielsen, Peter Libstrup Sørensen, Lea Lander, Tom Degn, 
Bjarne Thorn, Tina B. Jacobsen, Lisbeth Brinch, Kirsten Tjagvad, Oskar Nielsen og Lars 
Holbøll. 

 
  

 
 
 

Pkt. 1. Godkendelse af referatet 

Referatet. blev godkendt.  

 

Pkt. 2. Bofællesskabernes hjemmeside 

Lars har et ønske om, at hjemmesiden bliver en platform, hvor beboere og pårørende 
kan orientere sig om de ting som foregår i Bofællesskaberne og Værestedet. Lars har 
en fornemmelse af, at det kun er et fåtal af pårørende og beboere som bruger 
hjemmesiden. Derfor vil Lars lave et julebrev til alle beboere og pårørende, hvor der 
bl.a. bliver reklameret for hjemmesiden. Der var enighed om at det var et godt initiativ. 
Oskar siger, at de pårørende i en længere periode har efterspurgt en hjemmeside, og 
det er derfor godt den nu er her.  

Bjarne foreslår, at i medarbejdernes mailsignatur, kunne hjemmesiden også fremgå. 
Lars vil undersøge dette.  

  

Pkt. 3. Ændring og aflysning af hjemmedage 

Lisbeth spørger til om der er regler ift. aflysning af hjemmedage. Lars fortæller at det 
er der ikke, men der er en praksis at beboerne får besked. Lisbeth refererer til episode 
hvor beboerne ikke havde fået besked. Oskar ønsker at få en sms, hvis der er aflysning 
af hjemmedag, så han kan træde til. Det har tidligere været praksis. Lars følger op på 
dette.  

Lisbeth spørger til, om det kan være rigtigt at beboerne skal være alene i weekenden. 
Lars refererer til den timetakst, der er tildelt hvert bofællesskab. Den er forskellig fra 
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bofælleskab til bofælleskab. Derfor er der også bofælleskaber som har mere 
personaledækning end andre.  

Lars fortæller derefter om, at der er en ATA (ansigt til ansigt) tidsprocent på 51% i 
Herlev Kommune. Det betyder, at 51% af den bestilte tid, skal være i direkte kontakt 
med borgeren. Den resterende tid bruges på bl.a. på dokumentation, kursus, ferie m.m.  

Derefter fortæller Lars, at hos de udeboende borgere, så er der fra myndighed stillet 
krav om, at det kun er de bestilte ydelser som medarbejderne skal hjælpe beoerne med. 
Tidligere har der været en praksis hvor medarbejderne og beboerne indbyrdes kunne 
aftale, hvad der skulle laves på et hjemmebesøg. Denne praksis er ikke længere 
gældende. Det betyder, at hvis medarbejderen eksempelvis er bestilt til at tjekke post, 
så er det kun denne ydelse som medarbejderne kan hjælpe borgerne med. Skulle 
borgeren have andre behov, kan medarbejderne være behjælpelige med at ringe til 
beboerens sagsbehandler. Det er sagsbehandler/myndighed som træffer afgørelse ift. 
hvad beboeren skal have hjælp til.  

Kirsten fortæller, at denne praksis er nyt for hende og hun spørger til om alle beboerne 
har en opdateret bestilling. Lars fortæller, at det har de fleste udeboende borgere 
efterhånden, men der er enkelte som endnu mangler. Lars ved, at myndighed har fokus 
på, at opdaterer de sidste bestillinger.  

 

 

Pkt. 4. Nyt dokumentationssystem Nexus 

Der er indkøbt nyt dokumentationssystem I Herlev Kommune, således at dagområdet, 
myndighed, døgnområdet og ældreområdet dokumenterer i det samme system. Lars 
fortæller, at undervisningen og implementeringen har været omfattende og taget en 
del af medarbejdernes tid i oktober.  

Lars fortæller derefter kort om persondatoforordningen. Det nye 
dokumentationssystem sikrer, at borgernes data bliver forvaltet korrekt og sikkert. 

 

Pkt. 5. Værestedets tur til Lalandia 

Værestedet har været på tur til Lalandia.  

Lea siger, at de rigtig har hygget sig og de har været ude at svømme. Der var 10 
rutchebaner i vandlandet. Nogle af beboerne har også været i Tyskland for at handle.  

Alle var glade og trætte da de kom hjem.  

Der var enighed om, at næste ferie også gerne måtte være i Lalandia.   

Bjarne fortæller, at der igen til næste år vil være en afstemning. Brugerrådet udvælger 
3 destinationer, som beboerne så kan stemme om.   
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Pkt. 6. Gruppevejledning 

Lars fortæller at det er udvalgte borgere som har fået tilbuddet om Gruppevejledning.  

Der leveres PT tre ydelser som gruppevejledning: Vejledning til netbank, læsning af 
post/eboks og samtaler.  

Der har endnu ikke været den store tilslutning til initiativet. Lars vil igangsætte SMS 
påmindelse, for at se om det får flere til at bruge tilbuddet.  

 

Pkt. 7. Datoer for møder 2019.  

Lars har lavet datorække for bruger- pårørenderådsmøderne og udleverer dem. Lars 
fortæller, at første møde først bliver den 4. februar.  

  

Pkt. 8. Evt.  

Lars fortæller, at direktør Mette Riegels har været på besøg i alle bofællesskaber og 
hilst på flere af beboerne.  

Oskar fortæller, at Herlev Biblioteks computere, er blevet hacket. Der skal derfor være 
en opmærksomhed på, at bruge disse computere. 

Lisbeth efterspørger, at udeboende borgere også bliver inviteret med på 
bofællesskabernes søndagsudflugter. Lars fortæller, at jf. myndigheds opstramning ift. 
bestillinger, så kan der som udgangspunkt ikke tilbydes udflugter til de udeboende. 
Derudover siger Lars, at der skal være en opmærksomhed på, at udflugter ofte kan 
have det formål, at udvikle det interne fællesskab i Bofællesskabet.   

Næste møde er mandag den 4. februar 2019  

 

 

 
  


