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Referat af Bruger-/pårørendemøde 
på Tullebølle Plejecenter 

mandag den 16. september 2019 
 

 
Deltagere: 
Beboer Johannes Wagenaar, pårørende Anette Pedersen, pårørende Jytte Kieler, 
medarbejderrepræsentant Finn Klok-Heineth, plejecenterleder Pia Clausen, sekretær 
Eva Lund Hansen samt to repræsentanter fra Ældrerådet Annelise Skebjerg og Ib 
Folke  
 
Fraværende:  
Beboerrepræsentant Peter Trudsøe Larsen, beboerrepræsentant Emmy Bech 
Nielsen, repræsentant fra køkkenet 
 
Sekretær: Eva Lund Hansen 
 
 
Pia bød velkommen til de to repræsentanter fra Ældrerådet der deltager en gang 
årligt. Deltagerne præsenterede sig. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

− Referatet blev godkendt. 
 
2. Beboerne orienter 
    Johannes fortalte om de arrangementer beboerne har deltaget i: 

• Hver måned er der bankospil, fredags-cafe, gudstjeneste og syng sammen 
som er arrangeret af terapien. Der bliver også arrangeret køreture af terapien 
og medarbejderne. 

• Musikterapeuten har faste arrangementer med Musik & Bevægelse samt sang 
i spisesalen, terapien og i Solsikken. 

• 6. juni var der køretur ud i det blå arrangeret af Vennekredsen, hvor vi 
startede med kaffe og lagkage og fik aspargessuppe efter køreturen.  

• 14. juni var der køretur til Sydlangeland med terapien. 

• 22. juni var der sommerfest med grill-kylling, musik, dans og irish coffee 
arrangeret af Jette i Terapien. 

• 13. august var der bankospil arrangeret af Vennekredsen med mange fine 
præmier. 

• 21. august var der super-OL arrangeret af Nicole og Karin. Dagplejebørn fra 
Tullebølle deltog sammen med beboerne. Der var medaljer til alle. Vi sluttede 
med hot-dog i cafeen. 

• 22. august var der grill-fest for beboere, pårørende og alle ansatte. 

• Emmys søn har været på besøg med hundehvalpe. 

• Jette har haft sine kattekillinger med på besøg. 
 

3. Pårørende orienterer 

− Inter. 
 
4. Ældrerådet orienterer 

− Ib fortalte at Ældrerådet kæmper lidt for at blive hørt. Føler nogle gange de 
bliver overset. 
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− Ib spurgte ind til mad når kølemadsproduktionen lukker. Pia svarede at vi får 
vores eget køkken her, hvor beboerne uændret får varm mad til middag der er 
lavet her. Vi glæder os til at få vores ”eget” køkken, så beboerne har mulighed 
for at komme med i køkkenet. 
Mener der kan være for kort interval mellem morgenmad og middagsmaden. 

− Fortalte om FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober 2019. Der afholdes 
arrangement på Skudehavnen kl. 14-17 hvor der vil være musik, taler og 
oplæg. Det kommer i Øboen den 18/9. 

− Ib spurgte ind til om behovet for vågekoner var faldet. Behovet er meget 
svingende. Inden for det sidste år har vi kun brugt vågekone hos en beboer 

 
5. Tullebølle Centret orienterer 
     Køkkenet: 

− Pia oplyste at Annelise er stoppet som leder i køkkenet. Fra 1/11 kommer 
køkkenet ind under Pia. Britta Brix Madsen er inde over nu. 
Der bliver 5 medarbejdere i køkkenet hvoraf den ene skal køre kølemad, så vi 
bliver normeret tilsvarende de øvrige plejecentre. De to der er afskediget har 
heldigvis fundet andet arbejde. 
Der bliver ansat en ernæringsassistent på Stigtebo og i Lindelse. 

 
Plejehjemsleder Pia: 

− Høringssvar vedr. udskiftning af nødkald i hjemmeplejen. Bruger-/pårørende-
rådet er blevet bedt om at komme med et svar. Der var enighed om 
løsningsmodel 2 (vedhæftet som bilag). 
Vi er glade for den nuværende løsning vi har i huset. Der er etableret sløjfer, 
så vi kan se når beboerne går uden for grunden. Der er dog udfordringer med 
at de nuværende nødkaldstelefoner udgår og ikke kan repareres. 

− Rengøringsselskabet Alliance Plus har været op opmåle fællesarealerne. Vi 
har fået at vide at det er politikkerne der har ønsket en opmåling. Det skaber 
utryghed blandt personalet for hvad der skal ske i fremtiden. 

− Styrelsen for patientsikkerhed kommer og laver tilsyn. Dokumentationen tager 
generelt meget lang tid, hvilket koster rigtig mange medarbejdertimer der går 
fra personcentreret omsorg til beboerne.  

− Ledsagelse til sygehus, læge, tandlæge m.m. Som hovedregel må personalet 
ikke ledsage med mindre der er en faglig begrundelse. Vi skal være bedre til 
at bruge pårørende og frivillige ledsagere. Ib oplyste at de kan have problemer 
med hjemkørslen hvis en borger bliver indlagt, men kommunen vil betale for 
ledsagerens hjemtransport fremover. 

 
6. Ny mødedato 

− Næste møde afholdes fredag d. 15. november 2019 kl. 14.30, hvor det er 
Årsmøde. Vi prøver at afholde det en eftermiddag for at se om flere pårørende 
så vil møde op. 

 
7. Eventuelt 

− Snakkede om muligheden for at få ung-arbejdere ind i huset. 

− Snakkede om besøgstjenesten. Beboere på plejehjem kan også have stor 
glæde af en besøgsven. 

− Annette oplyste at hun stopper da hun ikke længere har pårørende på 
Tullebølle Plejecenter, så der skal vælges en ny pårørende-repræsentant. 


