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REFERAT AF MØDE I PLEJECENTERRÅDET DEN 29.AUGUST 2018  
 

DELTAGERE:   
Formand for Fondsbestyrelsen Niels Friis-Hansen  

Medlem af Fondsbestyrelsen Povl Kyster 

Pårørende Jørgen Jensen (Karin B Jensen) 

Pårørende Line Bach (Juliane Bach) 

Beboer Juliane Bach 

Beboer Grethe Hoppe 

Teamleder Helle Day 

Teamleder Julie Storgaard Mortensen 

Konstitueret direktør Anette Maj Billesbølle  

  

Under pkt. 1 deltog: Lise Høy Laursen og Ann Mari Rossen 

 

AFBUD:  
Medlem af Ældrerådet Eve Hansen  

Beboer Inger Thygesen Hansen 

 

REFERENT: Jeanne Starum 

  

DAGSORDEN: 
  

1. Præsentation af ny indsats Musikterapi v. Lise Høy Laursen og Ann Mari Rossen 

 

Afdelingsleder for trænings- og oplevelsescentret Ann Mari Rossen og musikterapeut Lise 

Høy Laursen deltog ved mødet og fortalte om musikprojektet ”Music and Memory”. Projektet 

er en del af målene for Lions Park Søllerød 2018.  

 

I foråret 2018 var Ann Mari Rossen og Lise Høy Laursen, sammen med daværende direktør 

Birte Jexen og den nuværende konstituerede direktør Anette Maj Billesbølle, på studietur til 

Holland. Studieturen havde til formål at høre om erfaringer og se konceptet brugt i praksis.  

 

”Music and Memory” henvender sig til sårbare beboere, herunder demensramte beboere, og 

giver samtidig personalet en ny tilgang til beboere, der kan have positiv effekt den 

plejefaglige – og tværfaglige indsats. LPS har allerede god erfaring med at anvende 

musikterapi, og ”Music and Memory” er et koncept, der understøtter det musikterapeutiske 

arbejde. Det er samtidig velkendt, at musik har en beroligende effekt på urolige beboere og 

kan bidrage til at forbedre døgnrytmen, eller anvendes i den palliative fase. I praksis 

udarbejdes der individuelle spillelister, med velkendt musik, og målrettet den enkelte beboer. 

Der vil være mulighed for at anvende Music and Memory hos den enkelte beboer i egen 

bolig, eller for grupper, hvor man finder der er en fælles interesse.  
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Projektet planlægges opstartet den 19. september, hvor personalet uddannes til at bruge 

konceptet og inddrage beboere og pårørende, og afvikles året ud, hvorefter effekten vil blive 

evalueret. I første omgang vil 20 beboere, fordelt i begge bygninger, blive inddraget i 

projektet. På mødet blev der præsenteret et musiksystem: ”MusicMind”, der er designet som 

et mobilt afspilningsanlæg. Indkøb af dette vil blive drøftet og besluttet i Fondsbestyrelsen.  

 

2. Drøftelse af efterårets indsatser på det sygeplejefaglige område – hvordan kommer det 

beboerne til gavn? 

 

Anette Maj Billesbølle fortalte om arbejdet med at opgradere den sygeplejefaglige indsats:  

Rudersdal Kommune tilbyder en række kurser for husets personale i løbet af efteråret. Der vil 

blandt andet blive undervist i emner som: 

• ”Den ældre medicinske patient” 

• ”Samtale med den palliative borger” 

• ”Sund aldring og hverdagsrehabilitering”  

 

Deltagelse i kurserne er gratis for husets personale og vil have fokus på at styrke det 

tværfaglige arbejde, borgerinddragelse og den rehabiliterende tilgang plejepersonalet allerede 

arbejder efter. Derudover planlægges der deltagelse i anden undervisning, eksempelvis: 

”sårpleje”.  

 

Der vil forsat være musik i alle afdelinger, der er en del af det at skabe sociale aktiviteter for 

beboerne. Samtidig er der mulighed for at bruge reminiscens rummene - der har en gavnlig 

effekt på demensramte beboere.  

 

Anette Maj Billesbølle fortalte endvidere, at Rudersdal Kommune har etableret et ”Akut 

Team”, og man er i gang med at forberede, hvor man kan gøre brug af teamet. Der er etableret 

Akut Teams i alle kommuner i landet, der er sammensat af personale med akut-erfaring. Akut 

Teamet kan kontaktes og kører ud til plejehjem aften og week end eller de kan vejlede 

telefonisk eller understøtte personale i screening af beboere. Formålet med Akut Teamet er at 

undgå indlæggelser, der både er ressourcekrævende og kan være en unødig belastning for 

beboeren.  

 

3. Information om ændringer i normeringen og formålet med dette 

 

Anette Maj Billesbølle fortalte, at der er behov for at løfte normeringen. Der er blandt andet et 

krav om flere sygeplejersker, der skal bidrage til at sikre den sygeplejefaglige standard. 

Derudover er man lige nu i gang med at sikre den rette døgndækning, således at der fremover 

vil være en sygeplejerske til stede på plejecentret døgnet rundt. I øjeblikket er der, hvis der 

ikke er en sygeplejerske tilstede, mulighed for at tilkalde en sygeplejerske.  

 

4. Drøftelse af forslag til ændret proces med formulering af mål for plejecentret i 2019 – 

inddragelse af plejecenterrådet i processen  

 

Anette Maj Billesbølle fortalte, at hun i den kommende tid – og når Rudersdal Kommunes 

budget for 2019 er på plads, vil arbejde på at øge inddragelse af beboere og pårørende i 

planlægning af næste års mål: ”Hvad kunne vi tænke os?”.  Der skal være fokus på 

ældrepolitik og sundhedspolitik i en inddragende proces. Emnet vil blive taget op på det 

kommende møde i Plejecenterrådet, ligesom Fondsbestyrelsen planlægger at invitere til et 

dialogmøde med Plejecenterrådet.  
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5. Drøftelse af emner som beboerne måtte have behov for at tage op: mad, aktiviteter m.m 

 

Maden er generelt blevet bedre. Anette Maj Billesbølle fortalte, at man har fokus på hvad 

der kan gøres bedre, og at der blandt andet er ansat en kok til at udvikle maden. På mødet 

blev der fremsat flere eksempler på, at maden ikke havde været god eller levet op til 

forventningerne. Ligesom der blev spurgt til hvorfor der bliver købt dyr økologisk mad. 

Anette Maj Billesbølle fortalte, at den økologiske mad ikke nødvendigvis er dyrere, idet 

huset har en god leverandøraftale, og derfor ikke betaler de priser man kender fra 

supermarkedet. Det blev samtidig aftalt, at der nedsættes et kostudvalg i Plejecentret.  

 

6. Fastlæggelse af møder i 2019 

 

Datoer fastlægges i forlængelse af møderne i bestyrelsen, og planlægges afholdt i november 

2018 og februar/marts 2019. Datoerne vil blive annonceret på opslagstavlerne og på 

hjemmesiden: www.lionspark.dk  

 

7. Evt. 

Der var ros til personalet, der altid er ”søde og hjælpsomme”. Ligesom man også oplever en 

god tone personalet imellem.  

  

Formand for Fondsbestyrelsen Niels Friis-Hansen og konst. Direktør Anette Maj Billesbølle takkede 

for et godt møde.  

 

 

http://www.lionspark.dk/

