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Referat fra møde i Plejehjemsbestyrelsen torsdag den 5. 
maj 2022 kl. 16-18 på Torsbo 
 

1. Velkommen 
Ved Lene Bonde 
Stürup 

Formand Bent Messerschmidt bød velkommen til dette første 
ordinære bestyrelsesmøde efter konstitueringen. Herefter 
præsenterede Bent sig lidt mere. 
 

2. Valg af ordstyrer Lene Bonde Stürup vælges 
 

3. Præsentationsrunde 
med navn og tilhør 

Til stede var: 
Formand: Bent Messerschmidt (pårørende til hustru afd. B, 
Torsbo) 
Næstformand: Lene Bonde Stürup (plejecenterleder) 
Leif Christoffersen (pårørende til beboer, Hus B, 2.sal)  
Jan Diemer (valgt af Ældresagen som repræsentant) (bor i 
Ældreboligerne, Torsbo)  
Bjarne Gosvig (valgt af Seniorrådet som repræsentant) (er 
næstformand i Seniorrådet) 
Anne Grethe Madsen (valgt af Brugerbestyrelsen som 
repræsentant) 
Eva Spengler (Pårørende til beboer på Kærbo, Hus C)  
Bjarne Ellefsen (Pårørende til beboer på afd. B, Torsbo) 
Eva Dicarlini Nielsen (aktivitetsmedarbejder) 
Hatice Yapici (social- og sundhedsassistent på Torsbo og 
suppleant for Taymi Zornig) 
Malene Rübner-Petersen (leder af kvalitet og udvikling) også 
sekretær og referent. 
 
Der var afbud fra Heidi Prip (teamleder på Torsbo og souschef) 
 
Gæst Wenche Andreasen (aktivitetsmedarbejder på Kærbo og 
projektleder på ”invitation til liv”) 
 

Udeblevet punkt på 
dagsorden: 
Bemærkninger til 
referat samt 
godkendelse af 
dagsorden. 

Der blev spurgt til punktet om bestilling og betaling for mad. 
Lene og Malene kunne uddybe, at der bliver arbejdet på en 
tydelig og fælles aftale for bestilling og betaling af mad for 
pårørende på både Kærbo og Torsbo. 
 
Der blev spurgt til eventuelle ændringer i viceværtfunktionen. 
Lene vil komme ind på det under punkt 5. 
 
Dagsorden godkendt 
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4. Ændringsforslag til 
vedtægterne 

Baggrunden for et ønske om ændring var, at der i punkt 11 i 
vedtægterne, om afholdelse af møderne, var formuleret aftaler 
for referat, dagsorden og udsendelse pr. mail i en ikke 
kronologisk rækkefølge, hvilket kunne forvirre. Desuden var 
tidsfristen på 1 uge for udsendelse af et godkendt referat rent 
praktisk svært at overholde. 
 
I linje 3 blev det foreslået, at der kommer til at stå: ”Afbud til 
møde meddeles sekretær, formand eller næstformand” 
 
I linje 4 blev det foreslået at, der kommer til at stå: ” Formand 
og næstformand” 
 
Med disse ændringer blev ændringsforslaget til vedtægterne, 
som var udsendt, godkendt. 
 

5. Orientering ved 
Lene 

Ældretilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS); 
Den 26. april havde Kærbo-Torsbo et varslet Ældretilsyn ved 
STPS. Ældretilsynet har fokus på Serviceloven og er finansieret 
af Finansloven. Alle plejehjem får tilsyn og rækkefølgen er 
tilfældig. Tilsynet bestod af; gennemgang af tre beboer-
journaler, interview af beboere, af pårørende, af medarbejdere 
og af ledergruppen, samt de deltog i måltidet på to afdelinger. 
Det var et rigtig fint tilsyn med mange gode tilbagemeldinger. 
Der blev påpeget nogle udfordringer med vores 
dokumentation, hvilket vi godt vidste. Der var interviews med 
tilfredse beboere og pårørende. Dog havde en pårørende 
desværre oplevet en beboer, som blev skældt ud, hvilket vi 
arbejder med ikke kan ske. Der bliver arbejdet med 
kommunikation, herunder også med beboere og pårørende, på 
vores forløb med VækstKULTUR.  
Tilsynet var en god og lærerig dag. Selve rapporten er endnu 
ikke modtaget fra STPS. Når den er modtaget, bliver den sendt 
til plejehjemsbestyrelsen og lagt på hjemmesiden. Vi får 
mulighed for at drøfte den ved næste møde. 
 
Der blev spurgt til om det skulle forstås som, at der blev 
udvalgt de bedste journaler, de mest tilfredse beboere osv – 
hvilket kunne give et meget positivt billede. Lene fortalte, at vi 
ved denne type tilsyn får en tilkendegivelse af, at de journaler, 
vi har arbejdet med i forbindelse med tilsynet, er gode og 
eksemplariske for vores videre arbejde med dokumentation. 
Det skaber god læring. Vores årlige uvarslede tilsyn ved BDO-
tilsyn foregår ved mere tilfældig udpegning af journaler, 
observation og beboer interviews. 
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Åbent hus den 2. juni på Kærbo kl. 13-18; Der bliver 
planlagt et åbent hus-arrangement for at tiltrække nye brugere 
og besøgende til Kærbo, samt at introducere seniorer til vores 
pleje – og aktivitetscenter. Der vil være mange forskellige 
boder og underholdning. Det bliver annonceret bredt. Alle er 
velkomne 
 
Plakat med kerneopgaven; I forløbet med VækstKULTUR 
har medarbejdere og ledere arbejdet med kerneopgaven på 
Kærbo og Torsbo. Vores nye Plakat blev vist frem. Plakaten 
skal bruges til at tale med medarbejderne om den fælles 
retning for Kærbo og Torsbo og skal bruges ved introduktion af 
nye medarbejdere. Opgaver og indsatser skal understøtte 
kerneopgaven. 
 
Viceværter; Det er besluttet, at der skal laves en større fælles 
analyse i kommunen af alt teknisk service, herunder opgaver 
og personale. Vores tekniske personale på Kærbo og Torsbo 
indgår som en naturlig del i analysen og bidrager til denne. Der 
er således tale om en proces hen mod en mulig beslutning. 
Bestyrelsen vil meget gerne høres i denne proces, og dét 
bringer Lene videre. 
 

6. Invitation til liv ved 
Wenche Andreasen 

Projektleder Lisbeth Halvorsen er blevet PA (personlig 
assistent) for Merete Amdisen. Wenche er udpeget som ny 
projektleder af ”Invitation til liv”. Wenche har deltaget i 
dialoger med beboere på alle afdelinger, pårørende og 
medarbejdere. ”Dagligstue” er et fællesord for den stemning, 
der ønskes skabt. Man har besøgt Albertslund Sundhedshus for 
at lade sig inspirere af deres indretning, og der er nu lavet 
aftale med en rumdesigner. Det første møde i arbejdsgruppen 
er planlagt til fredag den 6.5.22. Der er sat en postkasse op i 
foyeren, hvor alle gode idéer modtages. 
De tilstedeværende nedfælder gode idéer til Wenche. 
 

7. Kommunikation 
mellem pårørende 
og afdelingerne 

Baggrunden for dette punkt var en henvendelse fra en 
pårørende, som havde brug for information om bestilling og 
betaling af mad. På Kærbo og Torsbo arbejder vi i fællesskab 
med en ensretning for de to plejehjem, herunder ’den gode 
indflytning’. Under emnet ’Den gode indflytning’ er der tre 
arbejdsspor:  
1: tværgående arbejdsgange (her indgår ejendomme, 
visitation, plejecentrene, borgerservice, mm. i en 
arbejdsgruppe),  
2: informationsmateriale (dokumenter, pjecer fx velkommen til 
din nye bolig mm. skal revideres og trykkes) samt 
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3: selve indflytningssamtalen (ensretning af 
indflytningssamtalen og 3 måneders samtalen. Vi ønsker i 
samtalerne, at der lægges vægt på beboernes individuelle 
ønsker og behov).  
 
Som baggrund for det videre arbejde, ønskes input fra 
plejehjemsbestyrelsen: 
De tilstedeværende satte sig i grupper og drøftede 
spørgsmålene:  

 Hvad er vigtig information at få for dig som pårørende, 
når din nære flytter ind på Kærbo eller Torsbo? 

 Hvordan ønsker du som pårørende at få information om 
Kærbo og Torsbo? 

 Er der emner, der er særlige vigtige at tale med 
personalet om i den første tid omkring indflytningen? 

Drøftelserne i grupperne blev givet videre til Lene og Malene til 
brug for det videre arbejde med ’den gode indflytning’ 
 
Der blev spurgt til en deadline for arbejdet og forventningen 
er, at vi med udgange af 2022 er i mål med ’den gode 
indflytning’. Det blev oplyst, at Dr. Ingrid Hjemmet har en god 
pjece. 
 

8. Eventuelt Der blev byttet rundt på de sidste to punkter eventuelt og 
evaluering og input til næste møde. 
 

 Vedr. budget 2023 (Bjarne Gosvig). Det bliver nu en 
mulighed for seniorrådet at blive hørt i forbindelse med 
budget 2023. 

 Telemedicin ved sår. Jan Diemer spørger til om der 
benyttes telemedicin ved sårbehandling på Torsbo? 
Malene har undersøgt dette. Der er fremadrettet 
mulighed for telemedicin ved sårbehandling både på 
Kærbo og Torsbo.  

 Ved dødsfald (AG). Kan man som beboer få at vide, at 
en anden beboer er gået bort? Der er beboere, som 
gerne vil have mulighed for at sige farvel. Praksis for 
dette på Kærbo og Torsbo undersøges. 

 Flagstangen på Kærbo: Der spørges til flagstangen på 
Kærbo og den manglende vimpel og mulighed for at 
hejse flaget. Det afføder en drøftelse af flagreglerne. Det 
er undersøgt og beskrives nedenfor. Der er igangsat en 
opgave med at få sat ny flagsnor til vimpel på 
flagstangen. 
 

Ifølge flagloven er du ikke som privat forpligtet til at flage på de officielle 
flagdage. Heller ikke selv om du har en flagstang. 
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Hvad er de danske flagregler? 
 Kun Danmark: Det er forbudt at hejse andre landes flag end det danske 

flag i Danmark (strafbart). Ellers skal skal du have tilladelse fra politiet 
 Velholdt: Man må ikke flage med et slidt eller gammelt og falmet flag 
 Hejsning: Tidligst ved solopgang, dog aldrig før 8:00 
 Sænkning: Senest ved solnedgang 
 Om natten: Det er ulovligt at flage om natten, med mindre flaget er belyst 

af en lyskegle eller en projektor. 
 Kun et flag: Der må ikke hejses flere flag på samme flagstang. 
 Splitflag: Kun offentlige myndigheder må flage med splitflag. 

Privatpersoner må ikke flage med splitflag, men det må gerne hænge fra 
en privat båd. 

 Ikke tom: En flagstang må ikke stå tom, og skal derfor have en vimpel eller 
en dannebrogsstander 

 Vimpel: En vimpel eller dannebrogsstander skal være halvdelen af længden 
af flagstangen og må gerne være på flagstangen hele tiden 

 
 Bænken ved hovedindgangen på Kærbo trænger til 

rengøring. Som opfølgning, er denne blevet rengjort  
 Renligholdelse ved Torsbo: (Bent Messerschmidt) Der 

efterspørges renligholdelse af området foran Torsbo, 
samt de grønne områder. Særlig den lille gård i afdeling 
B er ikke indbydende. Det er Park og vej, der står for at 
holde udenomsarealerne. Heidi Prip har kontaktet Park 
og vej vedr. renligholdelsen.  

 25-års jubilæum: Bjarne oplyser om, at der afholdes 
25-års jubilæum for Seniorrådet den 14. juni 2022. Det 
bliver fejret – formentlig i Brohuset 

 
9. Evaluering og input 

til næste møde 
Det var et godt møde, men for lidt tid til de gode drøftelser. 
 
Forslag til Punkter til næste møde torsdag den 8. september 
2022: 

 Alle beboere skal have lige adgang til sociale aktiviteter 
og socialt samvær, hvad enten man kan og ønsker at 
komme ned i aktivitetscentret eller man primært er i 
afdelingen eller i sin bolig. Hvordan sikres dette bedst 
muligt indenfor nuværende ressoucer.  

 Rapporten om Ældretilsyn 
 

Referent 9/5-22, Malene Rübner-Petersen 
 

Referat godkendt d.  
 
 
 

Formand: 
 
Næstformand: 16/5 – 2022, Lene Bonde Stürup 
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