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Indledning
Seniorcentret har igen i år været præget af, at vi har budt velkommen til mange nye
beboere. Det er en fornøjelse at se hvordan beboere falder til efter kort tid og hurtigt
bliver en del at et aktivt og engageret fællesskab. Der har i seniorcentret været stor
tilslutning til de mange arrangementer, der har været afholdt i løbet af året. Lions
Park Søllerød oplever en stor interesse udefra, hvilket afspejler sig i interessen for at
flytte ind i seniorcentret. Vi har således dagligt forespørgsler vedrørende boliger,
ligesom der dagligt tilføjes nye navne til ventelisten.
I plejecentret leverer vi pleje og omsorg og oplever her et stigende behov for intensiv
pleje. I løbet af 2018 har der derfor været fokus på at styrke fagligheden, hvilket helt
konkret har betydet ansættelse af flere sygeplejersker til at varetage opgaven med at
yde omsorg og pleje til beboere med komplekse og individuelle plejebehov.
Vi har således dagligt fokus på kvalitet og høj faglighed og bestræber os på altid at
levere en omsorgsfuld og fagligt kvalificeret pleje til plejecentrets beboere.
Lions Park Søllerød er et musisk ældrecenter og vi vægter musikken højt og integrerer
musiske oplevelser i alle aktiviteter. Trænings- og oplevelsescentret arbejder fortsat
på at integrere musik og musikterapi og arbejder på tværs af huset for at uddanne
medarbejdere i brugen af musik, og i 2018 er MusicMind systemet taget i brug.
Alt dette kan man læse mere om på de kommende sider. Årsberetningen giver indblik
i året der gik, oplevelser og aktiviteter, der er med til at sikre Lions Park Søllerød som
et attraktivt tilbud til ældre borgere, og som en bæredygtig virksomhed med fokus på
økonomistyring, høj faglighed og fællesskab.1
Rigtig god læselyst!
Maj-Britt Christensen
Centerchef

Detaljerede mål og handleplan for 2019 vil fremgå af virksomhedsplan, der udsendes
separat.
1
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Lions Park Søllerød – det musiske ældrecenter
Fonden Lions Park Søllerød er ejer af seniorcentret, restauranten og trænings- og
oplevelsescentret.
Den selvejende almene plejeboliginstitution Lions Park Søllerød er ejer af plejecentret,
som er opført efter almenboligloven.
Fonden Lions Park Søllerød har en driftsaftale med Rudersdal Kommune vedr. driften af
plejecentret, trænings- og oplevelsescentret samt hjemmeplejen i seniorcentret.
Seniorcentret er en bebyggelse med 103 seniorboliger af varierende størrelser.
Derudover er der 9 1-værelses lejligheder, hvoraf 8 udlejes til udenlandske studerende
og forskere fra DTU. En enkelt lejlighed anvendes til gæstebolig og kan lejes af beboere
i seniorcentret og plejecentret til deres gæster.
Plejecentret råder over 72 boliger fordelt på 2 bygninger, med en fælles indgang fra
Mariehøjvej 23. Trænings- og oplevelsescentret er placeret i plejecentrets bygning A.
Fælles faciliteter
Lions Park Søllerød råder over en række fælles faciliteter for husets beboere:
Restaurant, festsal, bibliotek, pejsestue, gæsteværelse, vaskeri, trænings- og
oplevelsescenter og frisør. Restauranten forbinder seniorcenter og plejecenter, og i
forhallen finder man kiosken, der drives af frivillige fra Lions Club Søllerød. Fra
restauranten er der udgang til en stor terrasse med grillfaciliteter, petanquebane og
adgang til parken.
Parken og musikhaven
I parken er der etableret en musikhave og en sansehave, der har til formål at
stimulere sanserne og samtidig indbyde til bevægelse og ophold i det fri, ligesom
træningspavillonerne kan benyttes til individuel udendørstræning.
Galleri Lions Park
I restauranten udstiller Galleri Lions Park løbende kunst af fortrinsvis lokale kunstnere,
og der afholdes løbende ferniseringer. Planlægning af udstillinger og ferniseringer
varetages af et medlem fra Lions Club Søllerød.
Lions Park Søllerød kan således tilbyde et bredt udbud af såvel gode som moderne
faciliteter og et stort udvalg af spændende tilbud og oplevelser til glæde og gavn i
hverdagen for alle beboere i både seniorcentret og plejecenteret.
Yderligere informationer kan ses på vores hjemmeside: www.lionspark.dk
5

Ledelse og organisation
Fonden Lions Park Søllerød ledes af en Fondsbestyrelse.
Fondsbestyrelsen er sammensat af 7 medlemmer: 2 medlemmer vælges af og blandt
Rudersdal Kommunalbestyrelse, 3 medlemmer udpeges af Lions Club Søllerød og 2
medlemmer vælges af og blandt beboerrådet i seniorcentret.
Den daglige ledelse varetages af Centerchef Maj-Britt Christensen.
Organisationsdiagram:
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Mål 2018

Motto for 2018:
Sammen gør vi en forskel
Fokusmål for 2018 – 2020
Økonomien
Branding af Lions Park Søllerød
Attraktiv arbejdsplads
- faglig udvikling
- arbejdsmiljø

Fælles mål for alle afdelinger 2018
•
•
•
•

Overskud på 3 millioner
98 % nærvær
Effektivisere arbejdsgange
Godt arbejdsmiljø

Udviklingsmål 2018
•

•

Iværksættelse af tværfaglige udviklingstiltag ift.:
o demens
o palliation
o rehabilitering
o dysfagi
o mad og måltider
Anerkendende kommunikation
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Mål 2018 for administrationen
•
•
•
•

Udarbejde kommunikationsstrategi
Videreudvikle personaleadministrationen
Implementere EU-persondataforordning
Optimere månedlig økonomikontrol og ledelsesrapportering

Mål 2018 for køkken og restaurant
•

•
•
•
•
•

Det gode måltid
o gode smagsoplevelser
o ensartet kvalitet
o ensartet serviceniveau
Implementere opskriftskatalog
Øge antallet af gæster/arrangementer
80 % økologiske råvarer
Halvårlige madspildsmålinger
Iværksætte spisebillet-projekt

Mål 2018 for teknisk afdeling
•
•
•
•
•
•

Gennemføre Lean projekt i afdelingen
Gennemføre regelmæssig brand- brandundervisning
Gennemføre årets vedligeholdelsesplan
Iværksætte energibesparende tiltag
Implementere Smart Air låsesystem i SC
Gennemføre elevatorprojekt i SC

Mål 2018 for plejecentralen
•
•
•

Implementere Fællessprog 3 (FSIII)
Kvalitet i den sundhedsfaglige dokumentation
Øge salg af hjemmehjælpsydelser til beboerne

Mål 2018 for plejecentret
•
•
•
•

Sikker medicinhåndtering
Implementere Fællessprog 3 (FSIII)
Kvalitet i den sundhedsfaglige dokumentation
Effektivisere egenkontrol

Mål 2018 for trænings- og oplevelsescentret
•
•
•
•

Implementere Fællessprog 3 (FSIII)
Facilitere brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler
Implementere ”musik og oplevelse” i plejecentret
Iværksætte projekt ”Music and Memory”

Mål 2018 for rengøring
•
•

Optimering af arbejdsgange
Rationalisering af rengøringsmidler
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Afdelingerne i Lions Park Søllerød
Administrationen
Administrationen er et centralt omdrejningspunkt for hele huset og arbejdsopgaverne
er mangeartede - der løses blandt andet følgende opgaver:
Udlejning af boliger i seniorcentret
Boligerne i seniorcentret udlejes og administreres af Lions Park Søllerød. Der er
fortsat en stor efterspørgsel efter boliger i seniorcentret og daglige henvendelser om
optagelse eller status på venteliste. Seniorcentret råder over 103 boliger og derudover
er der 9 mindre boliger, hvoraf der udlejes 8 boliger til studerende og forskere ved
DTU i kortere perioder, og en enkelt lejlighed benyttes til gæsteværelse.
I 2018 har der været 9 nye indflytninger i seniorcentret, og der er nu 118 beboere.
Boligerne renoveres løbende ved indflytning og tilpasses de nye beboeres krav og
ønsker til en tidssvarende bolig. Tilsvarende har der været 9 fraflytninger, heraf er 2
flyttet til anden bolig, 4 er flyttet til plejecenter, mens der har været 3 dødsfald. De
fleste beboere der flytter til plejecenter har haft mulighed for at flytte til Lions Park
Søllerød Plejecenter, hvilket skaber større tryghed og kendte rammer.
Aldersgennemsnittet i seniorcentret var ved udgangen af 2018: 85,7 år.
Mentorordning
Seniorcentret har en mentor-ordning for nye beboere. Mentorerne er beboere, der
frivilligt hjælper nye beboere med at finde sig tilrette i huset og introducerer til
praktiske forhold – og frem for alt er mentorordningen med til at sikre nye beboere en
varm og venlig modtagelse. Mentorordningen koordineres af administrationen.
Boliger i plejecentret
Boligerne i plejecentret administreres af Boligkonkoret Danmark og plejecenterophold
visiteres af Rudersdal Kommune.
Der har i 2018 været 40 indflytninger og 42 fraflytninger i plejecentret. Ved udgangen
af 2018 var der i 4 af boligerne en med-indflyttet ægtefælle uden visiteret
plejecenterophold.
Regnskab, økonomi og løn
Også i 2018 har der været stor fokus på økonomien – og der bliver fortsat arbejdet
målrettet med effektiviseringer i hele virksomheden. Som led i bestræbelserne på at
skabe økonomisk ansvar og fokus i alle afdelinger har der været afholdt månedlige
økonomimøder med afdelingslederne og regnskabsmedarbejderen, der er ansvarlig for
udarbejdelse af budget og regnskab.
Lønmedarbejderen administrerer løn for alle husets medarbejdere og varetager
personalerelaterede opgaver: Udarbejdelse af kontrakter, ferieregnskab mm.
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Mål 2018 for administrationen
• Udarbejde kommunikationsstrategi
• Videreudvikle personaleadministrationen
• Implementere EU-persondataforordning
• Optimere månedlig økonomikontrol og ledelsesrapportering
Sammenfatning og konklusion
Der er forsat stort fokus på kommunikation og formidling af Lions Park Søllerøds
tilbud til nuværende og kommende beboere. Der bliver løbende kommunikeret via
beboerblade og hjemmeside vedrørende aktuelle begivenheder og arrangementer - og
praktiske forhold generelt. Det har derfor ikke været prioritet at udarbejde en egentlig
kommunikationsstrategi, men arbejdet videre på de allerede eksisterende pjecer og
hjemmeside.
I forbindelse med at implementere EU´s persondataforordning (GDPR), der trådte i
kraft i maj måned 2018, har det været naturligt at gennemgå
personaleadministrationen. Der er blandt andet arbejdet på at effektivisere
personaleadministrationen ifm. indberetning af time-regnskab for medarbejdere i hele
huset. Ligesom der er arbejdet fokuseret på at gennemgå procedurer for indsamling
og opbevaring af data i personalesager.
Der har i løbet af foråret været afholdt møder med alle afdelingsledere, hvor reglerne
for GDPR er gennemgået, ligesom der er arbejdet målrettet med de overordnede
emner og krav:
• Databehandleraftaler med samarbejdspartnere
• Gennemgang af procedurer for indsamling og opbevaring af data
• Opbevaring af data – gennemgang af fysiske og elektroniske arkiver
• Oplysningspligt og retten til at blive slettet
• Minimering af indsamling af oplysninger
Ovenstående arbejde ligger i forlængelse af de gældende krav og lovgivning på
området. Implementeringen af GDPR kan derfor ses som en ”udvidelse” af et allerede
eksisterende arbejdsområde og –tilgang. Der arbejdes i 2019 videre med den fulde
implementering og opfølgning på procedurer i forbindelse med at leve op til GDPR i
2019.
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Hjemmeplejen (seniorcenter)
Hjemmeplejegruppen i seniorcentret yder individuel behovsorienteret pleje i eget
hjem. Personalet yder visiterede ydelser i form af sygepleje, personlig pleje eller
praktisk hjælp. Hjemmeplejen arbejder rehabiliterende og har fokus på borgerens
individuelle funktionsniveau. Mål og fokusområde er, at alle beboere i seniorcentret
oplever tryghed ved pleje i eget hjem, og at beboerne kan blive længst muligt i eget
hjem.
I 2018 har 58 borgere modtaget hjælp til rengøring, 33 borgere har modtaget hjælp
til tøjvask, mens 68 borgere har modtaget hjælp til personlig pleje og ernæring.
Den sygeplejefaglige indsats i hjemmeplejen berører emner som: Sygeplejefaglig
udredning, KAD pleje, sårpleje, trakeotomipleje, psykisk støtte, terminal pleje,
kolostomipleje, kompressionsbind og medicindosering.
Hjemmeplejen har et godt og tæt samarbejde med Rudersdal Kommunes
visitationsteam og leverer en sygeplejefaglig indsats af høj kvalitet. Afdelingens
medarbejdere har fokus på borgernes helhedssituation og arbejder serviceminded og
struktureret i forhold til borgerens individuelle visiterede behov. Dette kommer til
udtryk ved den tætte daglige kontakt med borgere og pårørende.
Ekstra ydelser
For de beboere der ikke modtager bevilliget hjælp, rådgiver personalegruppen om
mulighed for tilkøb af hjælp: Personlig pleje (hjælp til bad og påklædning), praktisk
hjælp, rengøring, kørsel til frisør og indkøb. Derudover yder personalet hjælp til
bestilling og levering af mad - aften og frokost, kørsel til læge og tandlæge, hjælp til
trakeotomi, negle- og hårpleje.
Mål 2018 for plejecentralen
• Implementere Fællessprog 3 (FSIII)
• Kvalitet i den sundhedsfaglige dokumentation
• Øge salg af hjemmehjælpsydelser til beboerne
Hjemmeplejen arbejder tæt med øvrige afdelinger i huset, og kan hurtigt tilbyde
hjælp til beboere ved behov, herunder har afdelingen en tæt dialog med restaurant og
køkken i forbindelse med hjælp til visiterede beboere ved aftensmåltider og
arrangementer.
Hjemmeplejen har i 2018 haft et tæt og tværfagligt samarbejde med Rudersdal
Kommune på følgende områder:
• ”Aktiv Hver DAG” (rehabilitering)
• TOBS
• Triage
• Visitation
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Medarbejdere
I hjemmeplejen er der ansat 12 medarbejdere med forskellige sundhedsfaglig
baggrund, som yder omsorg og pleje til de beboere i Seniorcentrets, der er visiteret
via Rudersdal Kommune. Herudover bliver der ydet sundhedsfaglig hjælp til alle
beboere i akutte situationer ved eksempelvis urinvejsinfektioner, lungebetændelse,
sårpleje, faldulykker m.m.
Medarbejdergruppen består af:
• 2 sygeplejersker
• 3 SoSu-assistenter
• 7 SoSu-hjælpere
• 3 afløsere
Uddannelse og kurser
5 medarbejdere har deltaget på TOBS kurser.
3 medarbejdere har været på kursus i de vanskelige samtaler
5 medarbejdere har været på kursus i palliativ pleje
7 medarbejdere har været på kursus i trakeotomi pleje
Efteruddannelse:
1 medarbejder har taget uddannelsen til klinisk vejleder
1 medarbejder har taget uddannelsen til praktik vejleder
Sammenfatning og konklusion
Alle medarbejdere har deltaget i uddannelse i dokumentationssystemet Fællessprog
III og arbejder ved årets udgang alle med systemet. Medarbejderne vil - efter behov løbende blive efteruddannet i FSIII.
Der arbejdes løbende med at sikre den sundhedsfaglige dokumentation, således at
afdelingen til stadighed dokumenterer i henhold til gældende regler. Der udarbejdes
daglig statistik og tages løbende stikprøver af dokumentationen.
Hjemmeplejens medarbejdere har et godt og personligt kendskab til seniorcentrets
beboere, og har derfor løbende tilbudt målrettet og relevant salg af ekstraydelser til
beboerne i Seniorcentret. Der vil også fremover være fokus på at sælge ekstraydelser,
herunder klippekort til seniorcentrets beboere.
Derudover er der blandt personalet stor opmærksomhed på at skabe tryghed blandt
beboerne og sikre beboerne en værdig hverdag ved blandt andet at have fokus på
personlig pleje.
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Plejecentret
Plejecentret er et musisk plejecenter, hvor musikken vægtes højt, både som en
naturlig integreret del af hverdagen, med sang, musik og fællesskab, men også som
individuelt terapeutisk virkemiddel for den enkelte beboer.
Personalet udfører alle daglige pleje- og omsorgsopgaver, sygepleje samt aktiviteter
og rengøring hos beboerne. Derudover samarbejder personalet med pårørende,
frivillige, øvrige afdelinger i huset og eksterne samarbejdspartnere.
Rudersdal Kommune visiterer til plejecentrets boliger.
•
•
•
•

Plejecentret råder over 72 boliger fordelt på 2 bygninger
Antal ind- og udflytninger i 2018: 40
Antal ægtefæller: 4
Aldersgennemsnittet i plejecentret ved udgangen af 2018: 87 år

Med beboeren i centrum
Plejecentret løser opgaver indenfor individuel personlig pleje, omsorg og rehabilitering
med beboeren i centrum. Den overordnede målsætning er at have beboeren i centrum
- også i kontakten med pårørende. Kontakten til pårørende er en vigtig del af
beboeres plejecenterophold, og der ydes en stor indsats for at inddrage pårørende.
Beboere og pårørende har derudover mulighed for at få medindflydelse på en lang
række områder, der vedrører alle beboere. Det kan blandt andet ske ved deltagelse i
råd og udvalg:
Bestyrelsesmøder i den selvejende almene plejeboliginstitution Lions Park
Søllerød, hvor boligselskabet gennemgår indtægter og udgifter sammen med valgte
medlemmer fra Plejecentret.
PlejecenterRådet, hvor der afholdes flere møder årligt. Her arbejdes bl.a. med at
medinddrage beboernes pårørende i arbejdet i rådet og i dagligdagen.
Kostudvalg i samarbejde med køkkenchefen. Der har året igennem været fokus på:
• Småt-spisende ved at tage hensyn til ønskerne fra beboerne
• Økologi igennem undervisning i Rudersdal Kommune.
Tilsyn i 2018
•

Styrelsen for patientsikkerhed
Der har ikke været gennemført tilsyn i 2018

•

Rudersdal Kommunes tilsyn
Der har været gennemført tilsyn i 2018 uden anbefalinger

•

Fødevarekontrollen
Der har været gennemført fødevarekontrol uden anmærkninger

•

Arbejdstilsynet
Der har været gennemført tilsyn uden anmærkninger vedrørende plejecentret
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Mål 2018 for plejecentret
• Sikker medicinhåndtering
• Implementere Fællessprog 3 (FSIII)
• Kvalitet i den sundhedsfaglige dokumentation
• Effektivisere egenkontrol
Sammenfatning og konklusion
2018 har været et år med mange faglige udfordringer, og der er arbejdet på at
opkvalificere fagligheden. Dette er blandt andet sket ved at ansætte flere
sygeplejersker, og dermed sikre de fornødne faglige kompetencer til borgere med
komplekse sygdomme.
Der har i årets løb været sat fokus på sikker medicinhåndtering, og alle procedurer er
blevet gennemgået og tilpasset, hvor det har været nødvendigt.
Medarbejdere har været på kursus i Fællessprog 3 (FSIII), hvor løbende
implementering for nye medarbejdere også vil være en indsats i 2019.
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Sundheds- og idrætsdag 2018
Seniorcentret
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Trænings- og oplevelsescentret
Trænings- og oplevelsescentret (TOC) tilbyder et stort udvalg af trænings-, aktivitetsog oplevelses-tilbud til både beboere fra seniorcenter samt plejecenter:
•
•
•
•
•

Sangeftermiddage, koncerter, musikterapi
Gymnastik, individuel træning, balancehold, stavgang
Ture ud af huset
Koncerter, læsekreds, idrætsdag, foredrag
…..og meget mere

TOC samarbejder med frivillige, beboerudvalg, lokale skoler og daginstitutioner, Gl.
Holte kirke, Lions Club Søllerød, Rudersdal Kommune m. fl.
Internt samarbejdes der med alle afdelinger på Lions Park Søllerød. Der ydes her
faglig vurdering, sparring, instruktion samt vejledning ift. trykforebyggelse,
forflytning, hjælpemidler, dokumentation FSIII/Nexus, funktionsvurdering, ADL-,
hverdagsrehabilitering, palliation til alle personalegrupper i plejecentret og ved akut
behov til personalet i hjemmeplejen.
Studiebesøg fra Japan
I 2018 var TOC tovholder og koordinator i forbindelse med 2 studiebesøg fra Japan.
Det ene besøg var en lederdelegation på 25 personer, mens det andet besøg var fra
en medarbejdergruppe fra plejecenterområde. Alle besøgende ønskede viden og
inspiration fra Lions Park Søllerød, som et musisk privat ældrecenter i Danmark.
Besøgene var på hhv. 2 dage samt 1 dag, med deltagelse på tværs af hele huset og af
både ledere og medarbejdere.
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Frivillighed
Der er i 2018 arbejdet videre på frivilligområdet, med et fokus på at tiltrække nye
frivillige personer men især fokus på at fastholde de frivillige vi allerede har. Der er nu
20 faste frivillige personer tilknyttet Lions Park Søllerød, som tilsammen dækker
bredere og i større omfang og mere regelmæssigt end tidligere.
På baggrund af den frivilliges interesser, kompetencer og ressourcer, har frivillige
varetaget opgaver af forskellig art i både seniorcenter og plejecenter. Der var bl.a.
banko, fast hjælp til ture ud af huset og til transport af beboere til og fra træning eller
frisør, oplevelser eller arrangementer. Derudover har der været hjælp til gudstjeneste,
hjælp til idrætsdag, besøg af Trygfondens besøgshunde, personer der spillede musik i
plejecentret, dansepartnere til erindringsdans, bistand til gåture i nærområdet med
beboere, samtale og selskab og hjælp til højtider i leve-bo-miljøerne.
De frivillige på Lions Park Søllerød har i 2018 ydet en helt særlig indsats for beboere i
både plejecenter og seniorcenter. Beboernes mulighed for deltagelse og oplevelser er
dermed blevet styrket med hjælp fra frivillige.
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Personale
TOC har følgende medarbejdere:
•
•
•
•
•
•

Ledende fysioterapeut
Psykomotorisk terapeut
Musikterapeut
Fysioterapeut
Aktivitetsmedarbejder (vikariat)
Aktivitetsmedarbejder tilknyttet seniorcentret

Uddannelse og kompetenceudvikling
• 3 ansatte har deltaget i tema-eftermiddage for terapeuter i Rudersdal
Kommune
• 3 ansatte har deltaget på studiedag på rehabiliteringsmesse
• 2 ansatte har været på 2 dages studietur til Holland, ifm. videns-samling
vedrørende metode ifm. musisk pilotprojekt. Herudover også en temaeftermiddag vedrørende MusicMind-metode ifm. projekt
• Musikterapeut har deltaget i 1-dags opkvalificeringskursus for musikterapeuter
ift. den palliative indsats
• Afdelingsleder har fortsat studie på diplomuddannelse i ledelse på Metropol
København i 2018, og gennemført 3 moduler
Mål 2018
• Implementere Fællessprog 3 (FSIII)
• Facilitere brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler
• Implementere ”musik og oplevelse” i plejecentret
• Iværksætte projekt ”Music and Memory”
Sammenfatning og konklusion
Det fastansatte personale i TOC har gennemgået obligatorisk undervisningsforløb i
FSIII, samt i dokumentation i Nexus for terapeuter, og har implementeret dette i TOC
og i samarbejde med plejecentret.
Der planlægges fortsat at deltage i kurser og temaeftermiddage vedrørende FSIII og
Nexus udbudt af Rudersdal Kommune. Der deltages fremadrettet i superbrugermøder
Nexus, for 1 ansat, med fremsendt ønske om at yderligere en medarbejder kan
deltage i disse.
Brug af velfærdsteknologisk hjælpemiddel i form af cykelfremviser er integreret i
dagligdagen i TOC, og alle brugere har haft glæde af dette i TOC. Det har skabt større
motivation for cykeltræning, og har afstedkommet længere træningspas samt større
effekt af træningen. Det har samtidig vist sig som et godt redskab ift. reminiscens, da
filmene fra forskellige steder i verden, har frembragt minder der er blevet italesat og
delt med andre beboere eller personale, og på denne måde har stimuleret den sociale
interaktion, herunder også på tværs af senior- og plejebeboere.
Der har været fokus på lydmiljø i TOC, og valg samt brug af relevant og faciliterende
musik om formiddagen i TOC, mens beboere fra både seniorcenter samt plejecenter
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laver fysisk træning. Dette har understøttet beboerne i deres udførsel og varighed af
træning, og dermed skabt større udbytte af indsatsen.
Fremover vil et bevidst fokus på brug af både musik samt cykelfremviser fortsættes
for at fastholde de positive effekter.
”Musik og bevægelse” har i 2018 været et godt tilbud til plejebeboerne, og har
erstattet den tidligere afholdte fællesgymnastik. Musik- og bevægelseshold har været
velbesøgte og har haft god effekt ift. vedligeholdelse af beboernes fysiske, psykiske
og sociale færdigheder. Musik- og bevægelseshold afsluttes med udgangen af januar
2019, og fællesgymnastik indføres igen. Ved behov for afholdelse ved evt. ferie eller
sygdom, kan dette indgå som evt. erstatningstilbud.
Projekt MusicMind
Efter grundig undersøgelse, informationsindhentning, konsulentbesøg samt studietur
til Holland, besluttede projektudvalget at fortsætte projektet som et MusicMindprojekt i stedet for det tidligere planlagte Music and Memory-projekt.
Fagligt indhold og praktisk udførelse af MusicMind-konceptet viste sig at være mere
fordelagtigt og praktisk realiserbart for Lions Park Søllerød og beboerne.
Den beboerrettede afprøvning af metoden blev påbegyndt i starten af december
måned – med meget gode resultater. Projektet har desværre været ramt af problemer
med det tekniske udstyr, og manglende WIFI-forbindelse, hvilket har betydet, at der
nu er indgået aftale med en ny leverandør – og projektet fortsætter som planlagt i
2019

Køkken og restaurant
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Køkkenet producerer og leverer dagligt måltider til beboere i seniorcentret og
plejecentret. Restauranten er et vigtigt omdrejningspunkt for hele huset og danner
rammen om en lang række arrangementer fordelt på hele året.
Seniorcentrets beboere har mulighed for at spise en 2-retters menu, der serveres
hver aften i restauranten året rundt. Derudover kan der bestilles mad til levering og
smørrebrød. I 2018 havde restauranten i gennemsnit 65 spisende hver aften.
Plejecentrets beboere spiser i leve-bo-miljøerne eller i egen bolig. Køkkenet leverer
morgenmad, frokost og varm aftensmad til plejecentret.
Beboere i seniorcentret og plejecentret har mulighed for at medbringe gæster i
restauranten og afholde private arrangementer i festsalen.
Mad hver dag og arrangementer året rundt
Køkkenet har igen i 2018 leveret mad til en lang række fester, fødselsdage og andre
arrangementer. Der har været stor tilslutning til arrangementer i seniorcentret, Sankt
Hans aften, påskefrokost, Mortens aften, julefrokost mm. Derudover har køkkenet
leveret mad til husets beboere året rundt.
•
•
•
•
•

Plejecenter: Døgnkost til 72 plejebeboere, herunder levering af kolonialvarer,
mælk og pålæg, kage mm.
Seniorcenter: Aftensmad til gennemsnitligt 65 beboere og gæster
Personalemad til husets medarbejdere
Smørrebrød, både faste og løbende bestillinger
Arrangementer
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Økologi
Hele personalegruppen har deltaget i Rudersdal Kommunes økologikursus, som har
fået en både teoretisk og praktisk forståelse for økologi.
Det har betydet at køkkenet er begyndt at
tilberede mere mad fra bunden, bage eget brød
og kage samt småkager. Samtidig bliver der
leveret økologisk kød fra Grantoftegård, en
socialøkonomisk virksomhed, der leverer
økologiske produkter.
Køkkenet har en stabil økologiprocent på
80 %, hvilket er højt i forhold til øvrige
produktionskøkkener i Rudersdal Kommune.

Smiley
Smiley-målingen blev taget i brug i juni
måned og der er målt for hele året.
Målingen viser gennemsnittet for hele den
målte periode, hvor der har været 85 %
positive tilkendegivelser.

Mål 2018 for køkken og restaurant
•

•
•
•
•
•

Det gode måltid
o gode smagsoplevelser
o ensartet kvalitet
o ensartet serviceniveau
Implementere opskriftskatalog
Øge antallet af gæster/arrangementer
80 % økologiske råvarer
Halvårlige madspildsmålinger
Iværksætte spisebillet-projekt

Konklusion
Køkkenet er kommet rigtig godt i mål med omlægning til økologi, og har allerede
opnået en økologiprocent på 80% i 2018. Som en del af dette projekt, producerer
køkkenet i videst muligt omfang mad fra bunden. Dette har haft en positiv effekt på
indkøb og økonomi, og har samtidig en høj kvalitet til husets beboere.
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Rengøring
Rengøringsteamet består af 7 medarbejdere, der løser opgaver i hele huset og dagligt
mødes med deres gruppekoordinator. Teamet varetager følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Rengøring af fællesarealer i plejecentret
Rengøring af fællesarealer i seniorcentret
Rengøring af gæsteværelse
Slutrengøring ved indflytning i seniorcentret
Slutrengøring ved indflytning i plejecentret
Rengøring ved arrangementer og fester
Derudover varetager rengøringspersonalet klargøring af morgenmad til husets
beboere i leve-bo-miljøer på alle hverdage.

Rengøringsniveauet i hele huset er meget højt, hvilket understreges af de mange
positive tilbagemeldinger fra beboere og pårørende.
Medarbejdernes indsats har stor betydning for beboernes velbefindende, og det høje
rengøringsniveau bidrager til, at huset fremstår indbydende og attraktivt.
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Teknisk afdeling
Teknisk afdeling varetager den daglige drift og serviceopgaver, der er forbundet med
have, bygninger, tekniske installationer, AV-udstyr og IT-support. Afdelingen fører
tilsyn med bygge- og renoveringsprojekter, samt samarbejder med tilkaldte
håndværkere og firmaer, der udfører opgaver i huset. Opgaverne bliver løst i tæt
dialog med ledelsen og husets øvrige afdelinger.
Herudover samarbejder afdelingen med Boligkontoret Danmark, der administrerer
boligerne i plejecentret og dermed varetager alle ud- og indflytninger i plejecentret.
Personale
Medarbejderne i Teknisk Afdeling omfatter 5 medarbejdere, der har kontakt med alle
afdelinger i huset, beboere og deres pårørende. Afdelingen har dagligt kontortid for
beboere, og bestræber sig på straks-løsning af alle opgaver til beboere og husets
afdelinger.
Mål 2018
• Gennemføre Lean projekt i afdelingen
• Gennemføre regelmæssig brand- brandundervisning
• Gennemføre årets vedligeholdelsesplan
• Iværksætte energibesparende tiltag
• Implementere Smart Air låsesystem i SC
• Gennemføre elevatorprojekt i SC
Der arbejdes dagligt på at optimere arbejdsprocesser og arbejdsgange, og afdelingens
opgaver består af daglige serviceopgaver, løsning af akutte tekniske opgaver og
længerevarende vedligeholdelsesopgaver. Derfor har det ikke været relevant at
gennemføre et Lean projekt, men derimod fortsat have fokus på optimering af
afdelingens personaleressourcer.
Der er iværksat regelmæssig brandundervisning af fastansat personale, hvor der
undervises i hvordan en eventuel brandsituation og evakuering af beboere håndteres.
Der er i den forbindelse udarbejdet beredskabsplaner, som er hængt op og
tilgængeligt for personale, pårørende mfl.
Der vil som minimum blive tilbudt brandundervisning målrettet det nyansatte
personale (gælder fastansat personale) hvert halve år, ligesom beredskabsplaner
(inkl. flugtveje) vil blive gennemgået og opdateret, hvis der måtte være behov for
dette. Beredskabsplanerne er godkendt af Brandtilsynet.
Planlagte projekter i vedligeholdelsesplan:
• Udskiftning af låse til smart-air er gennemført
• Udskiftning af døre mod traktorgarage og køkken mod parkering er gennemført
• Planlagt etablering af terrassedør m.v. ved biblioteket er ikke gennemført, og
der forventes ikke en opfølgning på dette.
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Efter at der i 2017 blev udarbejdet en energirapport for seniorcentret, restauranten og
palmehaven, er der arbejdet på at iværksætte flere energibesparende tiltag. Der er
blandt andet udskiftet enkelte cirkulationspumper til lavenergi-pumper. Ligesom der
løbende, og hvor det er muligt, udskiftes pærer til lavenergipærer.
Alle låsene i seniorcentret er udskiftet til Smart Airs elektronisknøglesystem – dette
forløb for størstedelen af beboerne problemfrit. Fordelen ved at udskifte til
elektroniske låse, er blandt andet, at det nu er muligt at kontrollere adgangen til en
bolig/dør – hvilket giver øget tryghed for beboere såvel som personale.
Batterierne i dørlåsene overvåges og udskiftes efter behov. Herudover opdateres
systemet ved ind- og fraflytninger.
Elevatorerne i blok A-D har fået skiftet/renoveret al styring og elevatorstol. Der har
været store udfordringer med dørpumperne i blok D, hvorfor dette har været til gene
for disse beboere – problemet er blevet udbedret af leverandørerne bag renoveringen.
Elevatorerne vedligeholdes løbende ifølge servicekontrakten.
Medarbejdere:
1 faguddannet teknisk chef
4 faguddannede medarbejdere
1 person i praktik
Konklusion
Teknisk afdeling har haft et begivenhedsrigt år med bl.a. udskiftning af låse,
elevatorrenovering og balkonrenoveringen. Projekterne er blevet afsluttet trods de
uforudsete udfordringer, der opstod undervejs.
Afdelingen har bestræbt sig på at yde god service til det øvrige personale, beboere og
pårørende. Medarbejderne har arbejdet for at praktiske og akutte opgaver bliver løst
hurtigst muligt i både seniorcenter og plejecenter.
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Personale
Medarbejderne bidrager dagligt til at skabe tryghed og omsorg for husets beboere,
hvilket er forudsætningen for at tilbyde en meningsfuld hverdag med indhold,
oplevelser og fællesskab.
Der er stor fokus på uddannelse, udvikling og fastholdelse af medarbejdere og
derigennem sikre en høj faglighed i alle personalegrupper.
Medarbejderne fordeler sig på følgende faggrupper:
Afdelinger
Centerchef
Administration
Trænings- og oplevelsescenter
Plejecenter
Fordelt på følgende faggrupper:
o Sygeplejerske:5,06
o SOSU-assistent:18,35
o SOSU-hjælper: 22,54
o Sygehjælper:1,33
o Uuddannede:2,02
Hjemmeplejen (seniorcenter)
Køkken
Teknisk afdeling
Rengøring
Total

Årsværk
1,00
3,86
4,60
49,27

7,77
6,85
4,20
5,78
83,86

Sygefravær
Sygefravær 2017
Fravær i % (timer) korttidsfravær
Fravær i % (timer) langtidsfravær
Fravær i % (timer) total

1,99 %
2,32 %
4,31 %

Sygefravær 2018
Fravær i % (timer) korttidsfravær
Fravær i % (timer) langtidsfravær
Fravær i % (timer) total

2,17 %
2,93 %
5,10 %

Der er arbejdet målrettet på at fastholde et lavt sygefravær i hele huset. Ved
udgangen af 2018 havde 26 medarbejdere ikke haft fraværsdage, som er meget
tilfredsstillende, trods en let stigning i det samlede sygefravær.
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Arbejdsmiljø og medindflydelse
I 2018 blev MED-udvalget og Arbejdsmiljøudvalget lagt sammen.
Ændringen betyder at der nu er nedsat arbejdsmiljøgrupper i alle afdelinger, der er
forpligtet til at diskutere arbejdsmiljø i afdelingen. Samtidig er det obligatorisk at
emner vedrørende arbejdsmiljø er et fast punkt på dagsordenen ved møder i MEDudvalget.
•

AMU-udvalg

•

MED-udvalg
Der afholdes møder 4 gange årligt med deltagelse af ledere og
medarbejderrepræsentanter fra alle afdelinger.
Der har i 2018 været fokus på sammenlægningen med AMU-udvalget,
medarbejderinddragelse og arbejdsmiljø.

•

Arbejdsskader
Der har været anmeldt 15 arbejdsskader i 2018. De fleste arbejdsskader har været
hændelige uheld. Derudover har der været 4 skader i forbindelse med løft. Der er
uddannet forflytningsvejledere i alle afdelinger i plejecentret, og der er derfor
arbejdet på at benytte disse ved forflytningsopgaver. 3 skader er forårsaget ved
stik på kanyle, og der er handlet efter instruks på disse skader.

Har frem til sammenlægningen med MED-udvalget afholdt 4 møder.
Efter sammenlægningen vil en række emner indgå i MED-udvalgets
arbejde: Økonomi, sygefravær, trivsel, personalepolitik, arbejdsskader,
informationsteknologi, udviklingstiltag, APV, beboertilfredshed
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Økonomi
Plejecentret
LPS modtog 41,3 mio. kr. ekskl. moms fra Rudersdal Kommune til drift af plejecentret,
og udgifterne fordeler sig således:
• personaleudgifter og administration m.v. udgør 31,1 mio. kr.
• ejendomsudgifter samt rengøring udgør 2,8 mio. kr.
• forplejning samt sundhedsmæssige foranstaltninger udgør 4,5 mio. kr.
• øvrige udgifter udgør 0,6 mio. kr.
Hjemmeplejen
LPS har fra Rudersdal Kommune modtaget 0,7 mio. kr. ekskl. moms til at varetage
hjemmesygeplejen. De øvrige indtægter kan primært henføres til FritValg og udgør 5,9
mio. kr.
Udgifterne fordeler sig således:
• personaleudgifter og administration m.v. udgør 5,4 mio. kr.
• øvrige udgifter udgør 0,1 mio. kr.
Samlet har plejeafsnittet (plejecenter og hjemmeplejen) bidraget positivt til årets
resultat med 3,4 mio. kr.
Seniorcentret
Indtægterne beløb sig til 10,9 mio. kr. og kommer primært fra huslejeindtægter.
Udgifterne fordeler sig således:
• ejendomsudgifter m.v. udgør 7,3 mio. kr.,
• personaleudgifter og administration m.v. udgør 3,4 mio. kr.
• renteudgifter udgør 1,8 mio. kr.
• øvrige udgifter udgør 1,0 mio. kr.
Restaurant og køkken
Indtægterne beløb sig til 7,6 mio. kr., og udgifterne fordeler sig således:
• personaleudgifter 3,2 mio. kr.,
• vareforbrug udgør 2,7 mio. kr.
• øvrige udgifter udgør 1,7 mio. kr.
Konklusion
Det samlede resultat for Fonden Lions Park Søllerød er et overskud på godt 0,9 mio. kr.
Der har i 2018 været ekstraordinære udgifter i seniorcentret til udskiftning af
styresystem i elevatorer (796.000 kr.) og betonrenovering (2.122.000 kr.).
Derudover har man valgt at udskifte gulvbelægningen i seniorcentret, hvilket har
medført en udgift på 469.000 kr. Årets resultat anses derfor for tilfredsstillende.
Der vil fremover fortsat være stor fokus på økonomien, så LPS fortsat kan skabe
komfortable og trygge rammer for alle.
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Mål 2019

Motto for 2019:
”Borgeren i centrum”

Fokusmål for 2018 – 2020
Økonomi
Kvalitet og udvikling
Branding af Lions Park Søllerød
Fastholdelse og rekruttering

Fælles mål for alle afdelinger 2019
•
•
•
•

Strukturerede arbejdsgange
Godt arbejdsmiljø
95 % nærvær
Rentabel økonomi

Udviklingsmål 2019
Kvalitet og udvikling på tværs af afdelingerne ved:
•
•
•
•

Forankring
Forankring
Forankring
Forankring

af
af
af
af

procedure for den personcentrede omsorg
procedure for samarbejde med pårørende
procedure for kompetenceudvikling for medarbejdere.
sygeplejefaglig udredning og dokumentation
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Mål 2019 for administrationen
•
•
•
•

Udarbejdelse af kommunikationsstrategi
Kvalitetssikre personaleadministrationen og redskaber
Forankre EU persondataforordningen
Forankre procedure for ledelsesrapporteringen og månedlige økonomimøder

Mål 2019 for køkken og restaurant
Projekt ”DET GODE MÅLTID”:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gode smagsoplevelser
Kvalitet og brug af friske råvarer
Brugertilfredshed på 85%
Variation i serveringsformer
Ensartet kvalitet
Ensartet serviceniveau
Øge gæster/arrangementer
Halvårlige madspildmålinger

Mål 2019 for teknisk afdeling
•
•
•
•
•

Balkonrenovering i Blok A og B (Seniorcentret)
Facaderenovering på plejecentret
Overholde og gennemføre vedligeholdelsesplanen
Renovering af stigstrenge og faldstammer i seniorcentret
Ensartet borgerbetjening

Mål 2019 for hjemmeplejen
•
•
•
•

Fokus på borgere med demens / hukommelsessvigt
Sikker medicinhåndtering
Kvalitet i sundhedsfaglig dokumentation
Salg af ekstra ydelser

Mål 2019 for plejecentret
•
•
•
•
•

Delegering i forhold til faggrupper
Sygeplejefaglig dokumentation
Kvalitet i pleje- og behandling af kerneopgaven
Undervisning, fastholdelse, rekruttering
Arbejdsmiljø med fokus på værdier
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Mål 2019 for trænings- og oplevelsescentret
•

•
•

Afslutte pilotprojekt MusicMind, samt implementere og udvikle elementer herfra
pba. erfaringer, til alle plejebeboere med ønske herom, og hvor det skønnes
relevant.
Intensivere det tværfaglige samarbejde med plejecentret via. faste og
regelmæssige tværfaglige møder i alle 7 grupper
Implementere elementer fra SMART-træningskoncept, i TOC´s aktiviteter for
både seniorbeboere og plejebeboere, hvor dette skønnes fagligt relevant
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Samlet konklusion
2018 blev igen et travlt år med mange spændende opgaver i hele huset. Alle
afdelinger har bidraget positivt til udvikling og økonomisk vækst i virksomheden,
hvilket er meget tilfredsstillende.
Ved udgangen af året blev der ansat en ny centerchef, der afløser den tidligere
direktør. Centerchefen varetager den daglige ledelse for alle afdelinger.
Plejecentret har først og fremmest været optaget af at øge fagligheden og tilføje flere
sygeplejefaglige kompetencer. Dette har vist sig at være en fagligt rigtig beslutning,
idet der er stadig stigende krav til pleje af beboere i plejecentret.
Plejecentret har haft 40 ud- og indflytninger i løbet af 2018. Der har derfor været
stort fokus på at give nye beboere og pårørende en god modtagelse ved indflytning.
Boligerne i plejecentret er velegnede til ægtepar og der har været flere medfølgende
ægtefæller i årets løb, hvilket har været positivt.
I seniorcentret har der været 9 nye indflytninger, og der er stor søgning på ledige
boliger i Lions Parks Søllerød. Boligerne bliver løbende renoveret og opretholder en
tidssvarende og attraktiv standard. Arbejdet med renovering varetages af teknisk
afdeling, der bidrager positivt både med renovering af boliger og vedligeholdelse at
bygninger og parkanlæg.
Også de øvrige afdelinger har bidraget positivt. Køkkenet har omstillet til økologi, og
har en andel på 80% i 2018. Restauranten varetager en lang række arrangementer –
både fælles arrangementer og private selskaber og oplever et stigende antal gæster.
Den ekstraordinære store indsats i køkkenet har betydet, at køkkenets økonomi er
vendt markant, og der de seneste år skabt overskud i afdelingen efter en lang periode
med underskud.
Hjemmeplejen har ydet pleje og omsorg til seniorcentrets beboere, og der er stor
tilfredshed hos beboerne med den ydede hjælp. Den nære kontakt - og det høje
faglige niveau skaber tryghed i hverdagen og har stor betydning for beboerne i
seniorcentret.
Trænings- og oplevelsescentret bidrager med et omfattende program med både
individuelle og fælles tilbud om oplevelser og træning. I 2018 har afdelingen igen haft
mulighed for at udvide de musiske tilbud til glæde for husets mange beboere.
Medarbejdere i hele huset har ydet en ekstraordinær stor indsats, og har dermed
bidraget positivt til at skabe resultater. Lions Park Søllerød er et musisk ældrecenter der spiller på alle strenge - og alle afdelinger har i 2018 bidraget meget engageret til
at skabe resultater og samtidig sikre at Lions Park Søllerød også fremover forbliver et
attraktivt tilbud til ældre borgere.

33

34

