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1. Velkomst v. distriktschef Birgitte Ettrup 

Birgitte Ettrup byder velkommen og opfordrer til dialog, synspunkter og spørgsmål. 

 

2. Præsentation og baggrund for mødet v. Formand for Omsorgs- og 

Forebyggelsesudvalget 

Michael Perch indleder mødet med kort at skitsere baggrunden for dette 

dialogbaserede tilsyn, som Udvalget foretager 1 gang årligt i hvert af de 4 

ældredistrikter. Dette tilsyn er blot ét ud af flere tilsyn, der årligt gennemføres på 

ældreområdet. 

Der lægges op til en åben dialog, hvor beboere og pårørende inviteres til at fortælle 

om de daglige oplevelser på plejecentret og ligeledes til at fremkomme med både ros 

og ris. 

 

3. Orientering og oplæg v. distriktsledelsen 

Distriktsledelsen ved distriktschef samt 2 teamledere giver nogle glimt og 

synspunkter fra hverdagen - som f.eks.: 

 

Birgitte Ettrup, distriktschef: 

- hvordan skaber vi det bedst mulige liv - dagligdagen. 
- Fokus på de gode oplevelser - både de store fester og de mindre daglige gode oplevelser 
- sommerferie   
- busture 
- plejeboligerne på Helgesvej har fået ny teamleder og boligerne er overgået til ny 

kostordning. 
- Kildemarkscentret arbejder målrettet med demensområdet. 

 
                Kildemarkscentret, Susanne van der Weiden, teamleder: 

- BPSD indsatsen - målrettet indsats i forhold til samarbejdet med borgere med demens - 
hvad virker og hvad virker ikke 

- personalet finder hurtigt ud af, hvad der skal til via denne systematiske tilgang. 
- borgerne bliver mere rolige gennem dette koncept 
- gevinsten ligger også i, at der arbejdes meget tværfagligt og sammen findes den bedste 

løsning 
 
                Helgesvej, Tina Pihl, teamleder: 

- Orientering om den nye madordning, og der er ansat kok, der står for morgenmad og 
frokost. 

- lidt udfordringer i forhold til beboernes økonomi 
- Nye aktiviteter er ved at blive igangsat - f.eks. ture om fredagen. 

 
 

4. Dialog og spørgsmål 

Her følger i stikordsform de spørgsmål og synspunkter, der fremkom ved tilsynet 

 

- normeringerne på plejecentrene er for små - personalet er søde og rare 

- mange har behov for hjælp af to personer 

- beboere føler sig utrygge og alene - specielt når der f.eks.  er nødkald, hvor personalet må 
gå til dette. 
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- det er ikke personalet, det er galt med - men normeringerne skal “mandes op” 

- hvordan kan vi få flere uddannede medarbejdere - det er vanskeligt at rekruttere 

- der er på Munkebo sat ekstra medarbejder på om aftenen - bl.a. til at hjælpe i forbindelse 
med aftensmåltider. 

- der kommer nu flere elever, og vi kan godt få vores elevpladser besat 
 
Orientering om Ældrerådets arbejde v. Rolf V. 

- Rolf V. Fra Ældrerådet orienterer om Rådets arbejde, herunder bl.a. at det opleves, at 
Rådets samarbejde med ledelse og politikere er fint - der bliver lyttet til Ældrerådet. 

- Rådets fokus er: hvordan skabes et værdigt liv for ældre i Næstved Kommune. 
- Rådet beskæftiger sig ikke med enkeltsager; men alle er naturligvis velkomne til at kontakte 

Ældrerådet. 
- Ældrerådets pjece ligger på plejecentrene 
 

 

5. Afrunding og tak for i dag v. Michael Perch 

Michael Perch runder eftermiddagen af med at takke alle fremmødte for input og 

bemærkninger. Michael opfordrer endvidere til, at hvis man efterfølgende har 

yderligere spørgsmål m.v., at så er man altid meget velkommen til at kontakte / 

skrive til udvalget. 

 

  




