
 

Referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 16.00-18.00 Sted: Ammershøjparken 
Dato: d. 18. juni 2019 

 

2. Kvartalsmøde 

Medlemmer af rådet: Gorm Bove (Formand - Pårørende), Susanne Andersen (Næstformand - Pårørende), Jette Arrild 
(Pårørende), Anne Gregersen (Pårørende), Leif Blom (Repræsentant for Ældrerådet), Jytte Johansen (Frivillig), Rikke 

Haugaard (Centersygeplejerske), Inger-Lise Jensen (Aktivitetsmedarbejder), Inge Mortensen (Teamleder), Britta Larsen 
(Teamleder) og Charlotte Thygesen (Plejecenterleder). 

Afbud: Jytte Johansen og Inger Lise Jensen 

Mødeleder: Charlotte Thygesen (CT) 

Referent: Britta Larsen 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 

Inden godkendelse af dagsordenen, drøfter vi 

vores plan, om at komme ud i husene og 
reklamere for B – P rådet. Det kan være en 

udfordring at få både beboere og pårørende i 

tale i de enkelte huse, så vi vil formentlig nå 
et bredere publikum, ved et 

fællesarrangement. 

Vi aftaler, at gentage succesen 

med pølsevognsgilde for beboere 
og pårørende, hvor Gorm og 

ledelsen vil informere om B – P 

rådets arbejde, personalet 
fortæller nyt fra Ammershøj og 

Leif vil fortælle om Ældrerådet og 
dets funktion. 

 

Pølsevognsgildet afholdes den 5. 



september, med start kl 16.45. 

2. Opsamling årligt dialogmøde med 

USSÆ 29. maj 2019 

Godt med fællesmøde og politikerne opleves 

imødekommende og lyttende.  

Det var inspirerende, at høre om det hegn der 

er opført rundt om Bøgebakken, for at sikre 
alle beboere det frie liv og samtidig sikre, at 

ingen kommer til skade eller bliver væk. 

 

 
Vi vil gerne på et senere tidspunkt 

drøfte om der er mulighed for 
noget tilsvarende her i 

Ammershøjparken. Anne vil tage 

punktet op i interessentgruppen 
for det nye byggeri, der skal 

påbegyndes her i 
Ammershøjparken – måske kan et 

hegn tænkes ind i dette projekt. 

3. Status på plejeboligbyggeri i 

Lejre Kommune 

Det er planen der skal bygges 24 nye 

demensvenlige boliger i Ammershøjparken, 
hvoraf de 4 er tænkt som aflastningspladser. I 

det nye projekt, er der skabt plads til 200 

kvm. serviceareal. Arealet forventes bl.a. at 
kunne skabe rammer for dagcenteraktiviteter 

og øgede muligheder for fællesskaber ved 
Ammershøjparkens Ældrecenter. Byggeriet 

forventes færdigt i 2021. 

 

4. Drøftelse af arbejdsgange 

omkring nødkald 

Der foretages ikke procedurelagte kontroller af 

nødkald på nuværende tidspunkt. 

Teamledere kontakter 

brandvæsenet mhp på deres 
anbefalinger vedr. kontrol. 

5. Status for information vedr. Behandlingstestamente giver beboerne øget 

mulighed for selvbestemmelse og 

 



Behandlingstestamentet behandlingstestamentet skal 
sundhedspersonale rette sig efter. 

Behandlingstestamentet giver også mulighed 
for at du kan udpege en fremtidsfuldmægtig, 

som kan træffe beslutninger på dine vegne. 

Vi drøfter forskel på livstestamente og 

behandlingstestamente. 

 

 

 

Vi aftaler, at vi sammenholder 

testamenterne, når de nye 
vejledninger fra sundhedsstyrelsen 

kommer og derefter kommer vi 
med en udmelding, efter et fagligt 

skøn. 

6. Dialog om planlagte aktiviteter 
ved Ammershøj, samarbejdet 

med de frivillige og brug af de 
afsatte kulturmidler på 50.000,- 

kr. 

Kulturmidlerne er blevet brugt til fælles fester, 
nogle gange med underholdning og mad 

udefra, andre gange med en pølsevogn. Der 
laves aktiviteter i de enkelte huse og også hos 

de enkelte beboere, hvis de ikke ønsker/eller 
kan deltage i det store fællesskab. Der køres 

busture og cykelture, til stor glæde for 
beboerne.  

Der er efterhånden mange frivillige hjælpere i 
Ammershøj, som hjælper når der er fest, 

hyggeeftermiddage, bankospil m.m. Der 
afholdes også beboer gymnastik en gang 

ugentlig, hvilket også ledes af en frivillig 

hjælper. 

Vi regner med at kulturmidlerne vil 
blive brugt til de samme 

oplevelser og glæder for beboerne 
i år. 



7. Høring budget 2020 – aftale 
proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte T. orienterer kort rådet om 
plejecentrenes budgetter dels i indeværende 

år og budgetsituationen i Lejre de kommende 
år – 2020 – 2023. 

I indeværende år forventes det, at vi på 
plejecenterområdet samlet set kommer ud af 

budgetåret 2019 med et mindreforbrug på ca. 
800.000 kr.  

 

Af høringsbrevet vedr. forslag til budget 2020 

fremgår det, at direktionen vurderer 

økonomiske udfordringer i Lejre Kommune i 
de kommende år. Der nævnes i orienteringen 

et beløb på samlet set i Lejre Kommune 
beløber sig til 40 mill. kronerog beløbet 

forventes atl være stigende de kommende år. 

Det forventes, at kommende effektiviseringer 

ikke vil få konsekvenser for serviceniveauet på 
vores plejecentre. Der er fokus på, at vi 

fortsat sikrer, at de plejefaglige ressourcer på 
vores plejecentre opretholdes.  

Der arbejdes på alle tre plejecentre målrettet 
med nedbringelse af sygefravær og eksternt 

vikarforbrug. 

Det er besluttet at reducere det 
overførte beløb fra 

mindreforbruget i 2018 med ca. 
halvdelen. Vi fik overført 1,6 mill. 

kr. Vi reducerer det overførte 
beløb med 800.000, - kr. Det 

overførte mindreforbrug er i 
forvejen kun tilgængeligt i 2019 

og vil bortfalde i 2020.  

 

Gorm og Charlotte udarbejder 

forslag til høringsvar, som 
udsendes til godkendelse hos alle 

medlemmer, inden svaret sendes 
til den centrale økonomifunktion.  



8. Høring omkring 
kvalitetsstandarderne ”Støtte til 

personlig pleje” og ”Støtte til 
praktisk hjælp og madservice” 

Der har ikke tidligere været målrettede 
kvalitetsstandarder for beboerne på vores 

plejecentre. I praksis har man lænet sig op af 
de politisk godkendte kvalitetsstandarder for 

hjemmeboende borgere, der modtager hjælp 
fra hjemmeplejens personale. De manglende 

kvalitetsstandarder har betydet, at vi ikke har 
kunnet give beboerne en ”Afgørelse”, der 

beskriver den hjælp, der gives på vores 
plejecentre. Det er et krav i lovgivningen, at 

borgere modtager denne afgørelse ved 

indflytning på et plejecenter. 

Med fremlagte udkast til nye 

kvalitetsstandarder, er hjælpen på vores 
plejecentre beskrevet og der er fremadrettet 

grundlag for, at beboerne på vores plejecentre 
kan modtage den lovpligtige ”Afgørelse” ved 

indflytning.  

Det er besluttet, at der ikke udarbejdes 

”Afgørelser” til de beboere, som allerede bor 
på vores plejecentre. 

I forlængelse af ovenstående orienteres 
Charlotte om, at der lige nu arbejdes med at 

indføre en model, der beskriver alle beboeres 
aktuelle behov. Resultatet skal understøtte 

muligheden for at kunne dokumentere 

udviklingen i de opgaver, vores personale 
forventes at løse på vores plejecentre. 

Det aftales, at Gorm og Charlotte 
udarbejder høringssvar, der 

anerkender de opdaterede 
kvalitetsstandarder, der nu også 

omfatter beboerne på vores 
plejecentre. 



 

 

9.Udvikling i kostregnskaber og 
øvrige udgifter for husene 

 
 

 

Der arbejdes nu med servicepakker, som 
betaler mad, rengøringsmidler og papirvarer. 

Huslejehensættelser skal betale inventar og 
service. 

Regnskaber fra Økonomisk afd. vil 
komme plejecentervis og forventes 

fremlagt på næste møde.  

 10. Ægtepartakster ændres Ægtepar sidestilles med andre beboere og 
betaler derfor samme takst på 3200 kr. pr. 

ægtefælle. For nuværende ægtepar gælder 
dette fra den 1. november 2019. Nyindflyttede 

ægtepar betaler den nye takst fra 
indflytningsdagen. 

Vi har aktuelt ingen ægtepar på 
Ammershøj. 

11.Forskønnelse/beplantning  af 

udearealer 

 Dette punkt tager Anne med til 

interessentgruppen i forb. med det 
nye byggeri.  

12.Orientering om ”ABA-anlæg og 
brandslukningskursus” for 

plejepersonalet 

Der har været udvidet brandsyn på alle 
plejecentre og der afholdes brandkursus for 

personalet inde sommerferien. 

 

 

13.Næste møde  Mødet i 3. kvartal, 2. ordinære 

møde med høring af budget 2020 



afholdes torsdag den 12. 
september kl. 16.00 – 18.00. 

Vi har holdt ”Åbent Hus” møde i 
februar måned 2019. Derfor 

afholder vi ikke ”Åbent Hus” møde 
igen i 4. kvartal i år. 

14 Evt.  

Solafskærmning eller faste 

gardiner i de nye boliger der 
bygges. 

 

 

Tages med til arbejdsgruppemøde vedr. det 
nye byggeri  i næste uge. 

 

 
 


