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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den  Journal nr.   Fra  
Tilstede: Torben Nielsen, Oskar Nielsen, Peter L. Sørensen, Kirsten Tjagvad, Lisbeth Brinch, 
Bjarne Thorn, Line Tangemann og Lars Holbøll 
Afbud: Tina Bjerregaard og Lea Lander.  
  

 
 

Bruger- pårørenderådsmøde mandag den 15. juni 2020 

 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat 

 Lars læste referatet op som blev godkendt uden bemærkninger.  

 

Pkt. 2 – Beboernes oplevelse af coronakrisen.  

Peter fortæller, at han har været hos sin søster. Det er gået godt og han har talt med 
personalet en gang om ugen. Han har også prøvet facetime med Torben.  

Line fortæller at det har været mærkeligt oplevelse. Line har ikke måtte besøge sin 
mormor på plejehjemmet.  Line synes også at det har været lidt kedeligt, fordi hun ikke 
har arbejdet.  

Torben fortæller, at han har gået på arbejdet og på den måde har han ikke oplevet de 
store forandringer.  

 

Pkt. 3. Orientering vedr. den pæd. støtte under coronakrisen 

Lars fortæller, at alle medarbejdere mødte ind torsdag den 12. marts. Her fik de en kort 
orientering og blev efterfølgende sendt hjem. Værestedet lukkede. Herefter gik 
arbejdet i gang med at lave nødplaner til bofællesskaberne, således at medarbejderne i 
mindst mulig omfang mødte andre kollegaer og på den måde har alle kollegaer 
arbejdet alene i perioden. Fokus har været på daglige besøg i bofællesskabet og at 
beboerne fik mad.  

For de udeboende kom der hurtigt retningslinjer om, at vi ikke måtte besøge de 
udeboende.  Der har dog fra en start været fokus på at ringe de til de udeboende. Efter 
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nogen tid, blev der lavet individuelle vurderinger af de udeboendes behov, og der blev 
igangsat walk and talk med afstand. Lars mener, at det er de udeboende som har lidt 
det største afsavn under coronakrisen.  

Værestedet lukkede ned den 12. marts. Lars har lavet flere modeller for en forsigtig 
åbning af Værestedet, da han var bevidst om at beboerne manglede tilbuddet. I første 
genåbningsface blev det arrangeret at der kan laves udendørs aktiviteter i 
Værestedsregi. Det betød at der var gåhold om tirsdagen og torsdagen. Derefter 
startede cykelholdet op om tirsdagen også. I sidste uge fik alle tilbud om et ugentlig 
besøg i Værestedet. Nu er Værestedet åbnet helt op som normalt.  

Kirsten kom med et forslag om, at der en anden gang kunne etableres en eller anden 
form for it platform, hvor beboerne kunne mødes virtuelt. Det kunne være 
medskabende til at bevare relationer og udvikle dem. Oskar fortæller, at han har holdt 
statusmøde online med sagsbehandler og han synes det fungerede rigtig godt, og at 
mødet var godt struktureret. Der blev efterfølgende talt om, at det er lettere for nogle 
borgere at holde møder virtuelt, da de ikke har så let ved øjenkontakt.  

Lars fortæller, at der har været mange nye retningslinjer at skulle forholde sig til, da de 
hele tiden blev lavet om. Men han har oplevet personale som i den grad har ageret 
professionelt og bevaret roen og overblikket. Så stor ros til personalet.  

 

Pkt. 4. Information om dødsfald i beboergruppen 

Lars orienterer at Birgit Nielsen og Thomas Christensen er afgået ved døden i den 
forgangne periode. Begge beboere er godt kendt af de øvrige beboere og deres venner 
har været kede af det. Begge dødsfald var forventelige. Bofællesskaberne har sørget 
for at der blev sendt blomster til familie og at der blev bestilt en bårebuket.  

Lisbeth fortæller, at beboerne fik beskeden lidt ved en tilfældighed af en anden beboer 
i Netto, og det ikke havde været heldigt. Lars fortæller, at det er for ham vigtigt at 
kommunikationen kommer ud på en ordentlig måde, men det er svært at styrer da 
beboernes interne kommunikation kan gå rigtig hurtigt. Det blev besluttet, at punktet 
kommer på næstkommende p møde, så der sker en mere sikkert kommunikation, når 
der sker dødsfald i beboergruppen.  

 

Pkt. 5. Flere udeboende borgere og en ekstra stilling.  

Lars fortæller, at der foråret igennem er kommet langt flere udeboende borgere som 
skal have hjemmevejledning. Det har betydet, at Lars kunne oprette en ekstra stilling 
på 3. sal, således at der nu er 3 medarbejdere i alle enheder. Det er et mål Lars har 
arbejdet på længe. Nete Christoffersen var i forvejen ansat i en fast stilling som vikar, 
og indtræder i den nyoprettede stilling på 3. sal.  

Oskar spørger til om at de mange nye beboere betyder, at der går tid fra 
bofællesskabsbeboerne på 3. sal. Lars fortæller, at det gør der ikke, og at Lars opkræver 
betaling hos Myndighed i Herlev Kommune for de ekstra opgaver. Det er derfor at Lars 
kan oprette en ny stilling. Da der nu er 3 medarbejdere i alle enheder, så betyder det at 
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der er en synergieffekt, som betyder at der også kan laves flere aktiviteter. Bl.a. vil der 
være personale alle søndage i alle bofællesskaber.  

 

Pkt. 6. Socialtilsynet  

Socialtilsynet har været på besøg i slutningen af maj. De skulle tale med 4 
medarbejdere og 3 beboere. Tilsynet er overordnet særlig godt tilfreds med kvaliteten 
af bofællesskaberne. Der er blevet arbejdet med udviklingspunkterne, og det er 
tydeligt at beoerne i tilbuddet generelt er i god trivsel. Socialtilsynet har dog fokus på 
en borger som er uden for målgruppen og stadig bor i bofællesskaberne. Derfor skal 
Lars og Kirsten Breinholt til dialogmøde i Socialtilsynet den 25. juni.  

 

Pkt. 7. Evt.  

Værestedet planlægger en brugerferie efter sommerferien. Turen går til Fåborg, efter 
beboernes ønske.  

Oskar fortæller, at Djurslands Højskole har måtte ændre måden hvorpå de driver 
højskole pga. corona. Det har betydet, at mange aktiviteter og udflugter ikke bliver til 
noget. Derfor er der også mange som har afmeldt højskoleopholdet i år.   

Værestedet planlægger en fælles tur til Tivoli i løbet af sommeren, med spisning på 
påfuglen. Dette for at fejre, at vi alle nu er kommet godt over Coronakrisen.  

 

 

 
  


