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Referat dialogmøde den 20. sept. 2021 mellem Udvalget for Social, Sundhed og 
Ældre og de tre Beboer- og Pårørenderåd på Ammershøjparken Ældrecenter, 
Hvalsø Ældrecenter og Bøgebakken Plejecenter. 

 

1. Velkommen - v/Mikael Ralf  
 

Mikael byder velkommen til mødet og anerkender det store fremmøde i år. 

2. Præsentationsrunde blandt deltagerne på mødet 
 

Herefter præsenterer deltagerne sig for hinanden bordet rundt.  

3. Formålet med dialogmøder - v/Mikael Ralf Larsen, formand for Udvalget 
for Social, Sundhed & Ældre 
 

Mikael orienterer om baggrunden for dialogmøderne, som gennem årene mest har 

været afholdt som fælles møder mellem USSÆ og de tre Beboer – og Pårørenderåd 

fra plejecentrene i Lejre Kommune. Almindeligvis afvikles møderne først på året, 

men grundet corona blev mødet sidste år aflyst og mødet i år udskudt til nu. 

Formålet med dialogmøderne er og har hele tiden været, at det politiske udvalg 

netop ønsker at komme i tæt og åben dialog med medlemmerne i plejecentrenes 

Beboer – og Pårørenderåd. Det ligger politikerne meget på sinde, at kunne følge 

med i, hvordan de overordnede politiske beslutninger udmøntes i praksis. 

 

4.  Åben dialog med udvalgsmedlemmerne  
Input til emner modtaget fra Beboer- og Pårørenderådene 

• Status plejeboligbyggeri i Lejre - v/Mikael Ralf 

Mikael orienterer kort om status for kommunens tiltag vedrørende udvidelse af 

antallet af plejeboliger i Lejre. Til grund for de politiske beslutninger ligger en større 

analyse udført af konsulentfirmaet COWI. Der blev på baggrund af analysen truffet 

politisk beslutning om at opføre 24 nye plejeboliger ved Ammershøjparken 

Ældrecenter.  

 

Byggeriet ved Ammershøjparken Ældrecenter er nu så fremskredet, at første etape, 

som udgør de første 12 plejeboliger er indflytningsklare pr. 1. dec. 2021 og de sidste 

12 boliger tages i brug den 1. februar 2022. 
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Kirsten Kornval, formand for Ældrerådet, anerkender den involverende proces i 

forbindelse med Ammershøj-byggeriet, hvor en bred interessentgruppe fulgte hele 

forløbet igennem en aktiv møderække, hvor de mange drøftelser kvalificerede 

byggeriet i lyset af de ønsker og erfaringer, som blev delt på møderne. Ældrerådet 

ser frem til deltagelse i den kommende indvielse. 

 

Et resultat af drøftelserne i interessentgruppen afspejlede vigtige udviklingstemaer 

som fremtidige træningsfaciliteter, aflastnings- og rehabiliteringspladser og café- og 

dagcenterfunktion.  

 

Udover udvidelsen ved Ammershøjparken Ældrecenter, var behovet for udvidelse af 

antallet af plejeboliger i Hvalsø sat på dagsordenen. Aktuelt foreligger der en for 

analyse med beskrevne forslag, hvor udvidelsen af antallet af plejeboliger i Hvalsø 

tager udgangspunkt i forskellige muligheder/scenarier. Et såkaldt ”barmarks-

projekt”, hvor der på en ny grund opføres et helt nyt plejecenter, beskriver én 

mulighed og alternativt en renovering og udbygning af det eksisterende Hvalsø 

Ældrecenter beskriver en anden mulighed. Der er ikke for nuværende truffet 

endelig politisk beslutning om hvilken model, der vælges for udvidelsen af antallet 

af plejeboliger i Hvalsø. Der foreligger en detaljeret rapport, hvor de forskellige 

scenarier er beskrevet. Denne rapport er tilgængelig på kommunens hjemmeside. 

 

• Aflastningspladser i Lejre Kommune i dag og i fremtiden – v/Mette Molin, 

Centerchef CVO (Center for Velfærd og Omsorg) 

Mette Molin oplyser, at vi i alt råder over 26 midlertidige boliger. 13/14 på 

Grønnehave, 8 på Bøgebakken og de kommende 4 nye pladser i det nye byggeri ved 

Ammershøjparken Ældrecenter. 

 

Det er vigtigt, at de kommunale midlertidige pladser kan opfylde forskellige behov i 

den periode, hvor en borger har behov for et midlertidigt ophold. Der kan være tale 

om: 

1. Afklaring/vurdering af behovet for en fremtidig plejebolig 

2. En rehabiliteringsindsats, hvor målet er at genvinde helbred og 

funktionsniveau 

3. Terminale plejeforløb og afklaringsforløb i forbindelse med pludselig 

udfordret helbredssituation 
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4. Aflastningsplads til fx en borger med demens, såfremt pårørende ønsker at 

rejse på ferie 

Det er vigtigt, at pladserne kan imødekomme de forskellige behov igennem en 

målrettet strategi, hvor de tilstedeværende kompetencer sikrer dækning af 

borgernes individuelle behov for indsatser. 

 

Der spørges ind til om antallet af pladserne er tilstrækkelige? På baggrund af kendt 

belægningsprocent, er erfaringerne for nuværende, at antallet svarer til behovet. 

Der er nedlagt pladser på Hvalsø Ældrecenter, men til gengæld er der etableret 4 

nye midlertidige pladser til aflastning og terminale forløb ved Ammershøjparken 

Ældrecenter. 

 

• Fremtidens madproduktion og caféer på plejecentrene – v/ Elsebeth Kirk 

Muff, Programdirektør 

Elsebeth K. M. (Programdirektør) orienterer om udvalgets arbejde for og ønske om 

at udvikle madproduktionen i Lejre Kommune. I disse drøftelser har man set på tre 

forskellige muligheder: 

1. Et produktionskøkken på hvert plejecenter 

2. Et centralt produktionskøkken på et af plejecentrene, hvor maden leveres 

som halvfabrikata til de øvrige plejecentre 

3. Eksternt centralkøkken i eksempelvis en anden kommune, der leverer 

maden til alle tre plejecentre 

BDO har udarbejdet en rapport, som synliggør de tre forskellige modeller. Fordele 

og ulemper er beskrevet i rapporten. Der er et generelt fokus på sikring af både 

madkvalitet og økonomi.  

 

Det er en politisk målsætning/ambition at der skabes café – tilbud på alle tre 

plejecentre. Det nye byggeri ved Ammershøjparken Ældrecenter er forberedt til 

etablering af café-drift. Et spørgsmål rejses i forhold til bemandingen af de 

kommende køkkener/caféer. Budskabet er, at det anbefales at ansætte 

ernæringsfaglige medarbejdere til driften af disse. BP-rådene vil blive inddraget og 

hørt i relation til de kommende politiske beslutninger. 

 

Connie Birthe Jensen (USSÆ) anbefaler ansættelse af kostfaglige medarbejdere. Der 

er bred enighed i USSÆ om, at fagligheden skal være i top – også omkring  
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madproduktionen. Det har ligeledes været udvalgets fælles holdning, at fremstilling 

af mad fortsat skal sikre madduft tæt på beboerne. Fremstilling af specialkost 

kræver kompetente kostfaglige medarbejdere. 

Mikael Ralf oplyser, at der i budgetforslaget allerede er afsat økonomi i relation til 

den ønskede udvikling indenfor madproduktionen fremadrettet. 

 

Der udtrykkes ros til maden i et af husene på Bøgebakken. Dog bliver menuerne i 

den netop afviklede ”Klimauge” ikke rost til skyerne. Der var måske lidt for mange 

bønner og for lidt kød.  

Jørgen Boesgaard (BP-rådet Bøgebakken) nævner eksempler på, at maden ikke altid 

lever op til forventningerne. 

 

Erling Christensen (Formand BP-rådet Bøgebakken) husker tidligere drøftelser om at 

nedlægge madproduktionen, som vi kender den i plejecentrenes leve-bo-miljøer i 

dag. Drøftelserne gav dengang anledning til modstand fra medarbejdersiden. 

 

• Hvordan omsættes Lejre Kommunes ”Madpolitik” på plejecentrene, 

herunder økologimål  

Jeanette Rosenberg, proff. Bachelor i ernæring, orienterer om arbejdet med 

madpolitik og økologimål. Der arbejdes aktuelt med at indgå aftaler, som sikrer 

bedst mulig økonomi i forbindelse med indkøb. Indkøb af økologiske madvarer 

understøtter et generelt overordnet ansvar for vores klimaudvikling.  

Jeannette er ansat til at gå på tværs af de tre plejecentre med fokus på udvikling af 

kostfremstilling, herunder specialkoster og sikring af at fødevarehygiejnen lever op 

til gældende lovgivning. 

 

 

Spisning hvorunder dialogen kan fortsætte med nedenstående emner 

 

• Drøftelse af behov for ansættelse af en fysioterapeut samt større fokus på 
aktiviteter v/Tina Martens, formand BP-rådet Hvalsø ældrecenter 
 

Forslaget om ansættelse af en fysioterapeut udspringer af ønsket om at kunne 

tilbyde beboerne en mere målrettet rehabiliterende indsats i den udførte daglige 

pleje. Mikael R. kvitterer for forslaget på udvalgets vegne og henviser til den 

kommende høring af budget 2022-2025. 
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Politisk er der stor forståelse for forslag, der fremmer mulighederne for at tilbyde 

beboerne flere gode og meningsfulde aktiviteter på kommunens plejecentre. 

 

• Hvordan formidler vi hverdagens gode historier, oplevelser og aktiviteter 

på kommunens plejecentre? -  v/Heidi Hansen, næstformand BP-rådet 

Bøgebakken 

Beboer- og pårørenderådet på Bøgebakken har drøftet, hvordan plejecentret kunne 

udvikle kommunikationen og informationen om både de små og store ”gode 

historier” fra hverdagen. Der er forslag om at udnytte eksempelvis vores husavis 

mere aktivt samt overveje mulighederne for etablering af en digital platform, hvor 

generel information og gode oplevelser kan deles. Eksempelvis kunne billeder af 

dagligdagens aktiviteter give stof til gode dialoger med plejecentrets beboere. 

 

Der er bred enighed om, at en styrket kommunikation om de oplevelser og 

aktiviteter, som afvikles på plejecentrene, er et relevant ønske. Eksempelvis 

efterlyses en mere aktiv anvendelse af de kontaktbøger, som hos nogle beboere 

anvendes i samarbejdet mellem plejecentret, beboere og pårørende. Disse 

informationer kan danne grundlag for en god snak under besøg. 

Kirsten Kornval supplerer dialogen med egne erfaringer med at benytte 

whiteboards i boligerne i stedet for kontaktbøger. 

 

USSÆ ytrer ønske om at modtage husaviser/nyhedsbreve fra alle tre plejecentre. 

Det giver en god mulighed for at følge med i hvad der rør sig på det enkelte 

plejecenter. 

 

• Hvordan kan Lejre Kommunes plejecentre gøre det attraktivt at søge 
arbejde netop her? v/Mette Molin, Centerchef CVO 

Mette Molin følger op på dialogen omkring ”De gode historier”, som netop kan 

medvirke til at tiltrække ansøgere til vores kommune. 

Der er igennem en længere periode arbejdet med beskrivelse af en 

rekrutteringsstrategi i CVO. Strategien er tæt på at være administrativt 

færdigudarbejdet og dermed på vej til politisk orientering og kommentering i USSÆ. 

Som nytiltrådt chef, anerkender Mette de gode resultater, som arbejdet omkring 

nedbringelse af sygefravær igennem de sidste par år har bragt med sig. Et lavt  
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sygefravær styrker stabilitet, kontinuitet og det gode arbejdsmiljø. Forhold som 

ligeledes har stor betydning i et rekrutteringsperspektiv. 

I CVO er der sat fokus på den gode introduktion. Det er almenkendt, at en god 

introduktion har stor betydning for fastholdelse af og tilfredshed hos nye 

medarbejdere.  

Lejre Kommune er kendt som et godt uddannelsessted. Vores Sosu-elever er glade 

for at være i praktik i Lejre og søger ofte tilbage til faste stillinger efter endt 

uddannelse. Dette vil vi arbejde på at fastholde og videreudvikle. 

Vi ligger i skarp konkurrence med omegnskommunerne, hvorfor det gode 

arbejdsmiljø, tydelig lønpolitik og kulturudvikling fremmer vores 

rekrutteringsmuligheder. 

I dialogen kommunikeres værdien af tydelig ledelse som omdrejningspunktet for 

både den gode arbejdsplads og det gode plejeboligtilbud. Mette Molin anerkender 

ønsket om synlig ledelse og orienterer om konkrete tiltag i forhold til ansættelse af 

flere teamledere i både hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på plejecentrene. Et 

passende ledelsesspænd kan være afgørende for muligheden for at udøve synlig og 

nærværende ledelse. 

 

6. Eventuelt 

Ingenting under eventuelt. 

 

Mikael Ralf runder mødet af og takker for den gode dialog. 

 

Referent: Charlotte Thygesen, plejecenterleder Bøgebakke 


