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Dagsorden og referat fra Bruger- og pårørenderåds møde. 

Tirsdag den xx.xx.2020 - kl. 16.30-18.30 mødelokale  

 

Gitte Green (afd. C), Suppleant Gitte Farvin (afd. C)  

Helle Houlby (afd. D),  

Hanne Rasmussen (afd. B),  

Anne Birch (afd. A) 

Repræsentant fra seniorrådet Anni Bøgh (SR),   

Centerleder Jens Jørgen Lemvig (JJL)  

 

Ressourceperson: Birgit Saxe Olsen  

 

Ordstyrer: Formanden 

Referent: Centerleder (sekretærfunktion) 
 

Der serveres en let anretning på mødet. 
 

 

1. Velkomst ved formanden 

Gitte  byder velkomme 

JJ orienterer om at Helle Houlby ikke deltager pga sin ægtefælles død. JJ har været i kontakt med 

Helle, som kan fortsætte i rådet indtil næste valg. Hvis ikke, vil Gitte Farvin ( suppleant)  indgå som 

ordinær bestyrelsesmedlem.  

 

2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde.  

Referat fra sidste møde og dagsorden godkendes  

 

3. Opsamling fra sidste møde. 

 

a. Status fra kommunikations- rekrutterings og fastholdelsesgruppe 

Gruppen er udpeget med repræsentanter fra alle områder på GH. Første møde er planlagt til 

medio Januar 2021. Gruppens etablering falder godt i tråd med at man i Ældre Omsorgs 

Hovedmed Udvalg har besluttet at arbejde målrettet med Rekruttering og Fastholdelse.  

JJ har store forventninger til arbejdet, som både har nogle kortsigtede ting, som vi kan 

arbejde med, men også langsigtede områder som skal igangsætte.  

Anni og Jens Jørgen kan uddybe på næste møde, hvad der er blevet brainstormet på 

gruppens første møde, og hvad man konkret vil arbejde med på Gildhøjhjemmet.  

 

b. Status ansættelse af ny leder på afd. AB 

Stillingen som afd. leder på afd AB har været i opslag 2 gange. Ved første opslag kom én 

ansøger, som ikke var kvalificeret til jobbet. I anden runde har vi haft et ekstern firma til at 

hjælpe og fået 6 ansøgere hvor flere var godt kvalificeret. 5 har været til samtale og 3 

udpeget til anden samtale. Forventer at kan melde nyt ud inden 1 december.  

Det har været vigtig for ledelse og medarbejdere på GH at vi finder en velkvalificeret leder.  

 

4. Håndtering af tøj på Gildhøjhjemmet – hvad kan vi gøre bedre. 

BPR oplever at meget tøj forsvinder ifm. vask og håndtering af tøj.  

JJ oplyser at Gildhøjhjemmet håndterer ca. 230000-250000 stykker tøj årligt, så vi kan ikke undgå at 

der er tøj som både forsvinder / ryger med skrald ud eller bliver lagt i de forkerte skabe.  
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Det er pårørendes eget ansvar i tæt samarbejde borger og personale at ALT tøj mærkes.  

Borgerens kontaktperson skal kontaktes hvis man har brug for hjælp til dette. 

 

BPR støtter op om at JJL beder alle pårørende om at gennemgå sammen med beboerens tøjskabe for 

at tjekke op på om det tøj man har liggende i skabe og skuffer ER mærket og om det også er ens eget 

tøj. Hvis det ikke er tilfædet, skal kontaktpersonen kontaktes og tøjet skal ind til den rigtige borger. 

Ligger der umærket tøj, skal man forsøge finde rette ejermand og tøj skal mærkes.  

 

 

 

5. Procedure ved vask af hjælpemidler.  

Hjælpemidler så som kørestole og rollatorer + andre hjælpemider rengøres i henhold til den 

gældende instruks – se udklip nedenfor fra instruksen. Oplever man at en borgeres hjælpemiddel 

ikke er rent, opfordres til at tale med kontaktpersonen om en plan for hvordan man kan få den 

rengjort.  

Pårørende opfordres og til at hjælpe, hvis de har mulighed for det.  

 

 
 

6. Kommunikation mellem beboere - pårørende og personale.  

BPR appellerer til at der kommer en seddel op på informationstavlerne på alle afdelinger om, hviklet 

telefonnummer man kan ringe til, hvis man er på besøg og personalet er ude og hjælpe på en anden 

afdeling eller hos en anden beboer. En lamineret planche på infotavlen med billeder ville være en 

stor hjælp.  

JJ oplyser at man ikke kan forvente at personalet er synligt 24/7, da der i aften og nattevagter er 

reduceret personalefremmøde.  

I dagtid er der kl. 11 møder, hvor hele personalegruppen mødes til ”triage-møde” hvor alle borgere 

gennemgås for hvordan de har det og hvilke kritiske tilstande man skal tage hånd om. Om der er 

mulighed for at reducere disse møders længde eller én kunne blive tilbage på hver etage, vil JJ 

undersøge yderligere.  

JJL oplyser at den kommende gruppe naturligvis også vil arbejde med denne problemstilling.  

 

7. Kudsk fonden – Oplæg til brug af midler (56.000 kr.)  

 

 

 

8. Opdatering fra Vesterled – ideer til udliciteringsønsker.  

Tegningerne til det nye ældrecenter er næsten færdige og man begynder at skal lave klar til 

udliciteringen til indhentning af tilbud fra entreprenørfirmaer.  

Vi har som BPR og Lokal MED på GH mulighed for at komme med ideer til hvad man godt vil have 

med af ønsker til entreprenørerne. F.eks. at man vil have mulighed for at komme på besøg på 

byggepladsen hvert halve år og høre og se projektet. At man skal have bygget en model af en 

ældrebolig som man stilles op i området ved Gildhøjhjemmet. BPR opfordres til at komme med 

ønsker og sende til centerleder Jens Jørgen Lemvig jefjf@brondby.dk senest udgangen af december 

2020 

http://www.brondby.dk/gildhoj
mailto:jefjf@brondby.dk


Ældrecentret Gildhøjhjemmet 

Brøndby Møllevej 25   

2605 Brøndby 

www.brondby.dk/gildhoj 

 
 

9. Corona 

a. Status på smittede og håndteringen af dette 

GH har haft 3 personaler som har været smittet, men uden symptomer. Smitteopsporingen er 

ret omfattende og kræver mange personaleressourcer og ledelesopmærksomhed. Men vi har 

udarbejdet en god instruks for hvordan vi gør.  

JJL appellerer til at bære over med at personalet kan være ekstra presset pga de mange 

ændrede arbejdsgange og påbud vi får fra sundhedsstyrelsen og Styrelsen for 

patientsikkerhed.  

 

b. Juleaften – afvikling 

Der bliver julet og hygget som altid til jul, men i år vil pårørende ikke have mulighed for at 

spise med i fællesarealerne. Man er velkommen til at medbringe sin egen julemad ind på 

stuen og holde juleaften med beboeren. 

GH kan ikke levere mad til gæster.  

Har man mulighed for at tage hjem på besøg vil det også være fint, uagtet at retningsliner 

overholdes og man naturligvis har ansvar for at borgeren ikke kommer retur med Covid 19.  

Der vil som altid være arrangeret jul i haven og andre hyggelige julearrangementer til i 

december måned, så der bliver JUL PÅ GILDHØJ 

 

c. Status Pavillion i haven 

Pavillonen i haven er snart færdig. Den vil være til fri adgang, og kan benyttes under hensyn 

tagen til de retningsliner som vil blive udarbejdet for at overholde alle regler for afstand etc.  

Der vil ikke blive tider man kan booke sig på. Men af hensyn til at alle kan bruge pavillionen 

vil et besøg på ca 30 min være acceptabelt, så andre også kan få glæde af det.  

Antallet af besøgende i pavillonen vil max være 6 personer under hensyn tagen til at døre er 

åbne. Er man kun 3 ( indendøres regler) må døre være lukket.  

Men der kommer regler ud og sættes op i lamineret for ved begge indgange til pavillionen.  

Der kommer nærmere ud om hvornår den er klar.  

 

10. Evt.  

 

 

Dato for møder i 2021 sender Jens Jørgen ud. Der planlægges med 2 møder før sommerferien og 3 

efter sommerferien 2021.   
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