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Referat, tilsyn SYD 

Mødedato 09-09- 2019 

Tid 16:30 – 18:00 

Sted Bakkegården 

Sagsnr. 27.00.00-G00-2-19 

___________________________________________________________________ 

Mødedeltagere 

Beboere og pårørende 

 

Fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 

Michael Perch 

Marianne Olsen 

Hanne Sørensen 

 

Fra Ældrerådet 

Birthe Kærsig 

Gert Segato 

Rolf Voetmann 

 

Fra ældreområdet 

Distriktsledelsen og centerchef 

 

Referent 

Dorthe Berg Rasmussen 
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1. Velkomst v. distriktschef Anne Engel 

Anne Engel 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 3 teamledere giver nogle glimt og synspunkter fra hverdagen -  

som f.eks.: 

Charlotte Eriksen, teamleder i Birkebjergcentret 

- Vigtigt at fællesskab og livskvalitet går hånd i hånd 

- Fint med en kombination af både sundhedsfagligt og pædagogisk personale 

- Mange ture ud af huset 

- Hygge i haven / orangeriet og ved bålpladsen 

- Stor fællestur til Møn  

- Sommerferie på Muusholm 

- Besøgshunde, børnehavebørn og mandagscafe 

- Fredagsbar med ”en lille en”. 

 

Susanne Kloster, teamleder i Birkebo 

- Stærkt fokus på beboernes livskvalitet 

- Teamet har arbejdet målrettet med kompetenceudvikling specielt på 

demensområdet. Dette er gjort muligt via puljemidler, som distrikt SYD har 

modtaget. 

 

Anne-Mette Olsen, teamleder på Bakkegården og Nygårdsvej 

- Stærkt fokus på inddragelse af beboerne i dagligdagen 

- Beboerne glæder sig til det nye madkoncept. 

 

Bettina Lassen, demenskonsulent 

- Distrikt Syd arbejder målrettet på at sikre en tidlig opsporing af demens og har 

gode erfaringer og resultater. 

 

4. Dialog og spørgsmål 

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

- Der ønskes et bedre højttaleranlæg til Bakkegården 

- Mere træning ønskeligt 

- Der ønskes mere køkkenfunktion på Nygårdsvej 

- Bakkegården fungerer fint 

- Der er oplevet lang ventetid på levering af et konkret hjælpemiddel 

- Mange positive oplevelser på Nygårdsvej -  også i form af, at beboerne støtter og 

hjælper hinanden indbyrdes 
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- Birkebo -  beboerne føler dette sted mere som et dejligt hotel end et plejehjem 

- Vejen op til Nygårdsvej er dårlig. Gert Segato fra Ældrerådet oplyser, at udbedring 

heraf er planlagt. 

- Fliserne ved Bakkegården ligger meget ujævnt. Boligadministrationen er koblet på 

sagen. 

- Godt personale på Birkebjergcentret 

- Pårørende undres over uforholdsmæssigt voldsomme huslejestigninger i 

Birkebjergcentret. Det blev konkret aftalt, at teamleder Karin Kolstrup kontakter de 

pårørende. 

- Ros til personalet på Nygårdsvej 

- Rolf Voetmann fra Ældrerådet orienterer om Rådets arbejde -  bl.a. deres fokus på 

tilgængelighed. 

- Rolf Voetmann roser personalet -  bl.a. for en respektfuld tone. 

- Birthe Kærsig fra Ældrerådet orienterer om andre kommuners rigtig gode erfaringer 

med at integrere børn & unge i de ældres hverdag og liv. 

 

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. 




