
Beboer/pårørendemøde
Søndervang september 2022

DATO 12. september team 1 og 26. september team 2, 3, 4

TID 15.30-17.00

STED  Kultur-Værkstedet

MØDE INDKALDT AF Lene Wichmann

REFERENT Lene Wichmann



1. ØKONOMI
Der er forventning til, at Søndervang overholder budgettet for 2022. Det er dog blevet endnu mere udfor-
drende at lægge et budget, idet Frederiksberg Kommune har pålagt alle institutioner en dispositionsbe-
grænsning på 1.5% i 2022. Ligeledes er der varslet en budgetreduktion på 1% for 2023, samt inddragelse af 
stort set hele klippekortsbudgettet. 
Søndervang (bestyrelse, ledelse og medarbejdere) er enige om at spare på personalet i stabsfunktionen. 
Derfor er bl.a. stillingen som demenskoordinator og ergoterapeut ikke genopslået. Der er enighed om, at 
det er vigtigt at bevare det daglige fremmøde af personale i afdelingerne – her kan der ikke skæres.

2. PERSONALE
Desværre startede 2022 med et højt sygefravær, idet rigtig mange medarbejdere var syge med Corona i 
januar, februar og marts. Heldigvis er sygefraværet nu faldet og har de sidste 3 måneder ligget på gennem-
snitlig ca. 3%, hvilket kan mærkes på kontinuiteten og antallet af medarbejdere i de enkelte vagtlag.
Der har været vakante stillinger – især i aftenvagten. Stillingerne er nu atter ved at være besat. Men Søn-
dervang mærker, som alle andre i ældresektoren, at det er svært at rekruttere kvalificeret personale. Især 
er det svært at tiltrække og fastholde sygeplejersker.

3. PLEJE- OG UDVIKLINGSTEAM
Alle teams arbejder i efteråret med at sikre en bedre medicinadministration. Der er indkøbt medicinvogne 
til alle etager. Disse er ved at blive implementeret på alle etager, og personalet tilbydes ekstra medicinkurser. 
Der arbejdes med dokumentationen med særligt fokus på handleplaner for de demente beboere.
Generelt arbejdes der på ”en god hverdag” for alle.

4. KOST. SERVERING AF JULEMIDDAG OG NYTÅRSMIDDAG
Prisen på fødevarer er, som alle er bekendt med, steget. Køkkenet prøver så vidt muligt fortsat at lave 
sund og nærende mad, så beboerne mærker det mindst muligt. Generelt roser de pårørende maden, som 
de synes er indbydende og varieret, når de spiser med deres familie på Søndervang. Der er forslag til, at 
prisen på madbilletterne sættes op med 5 kr. til 50 kr. for en hovedret, og 30 kr. for en bi-ret gældende fra 1. 
november 2022.

Der er et stort ønske om, at ”Madklubben” starter igen. Køkkenet vil bestræbe sig på, at dette sker fra 
november 2022. Husk også, at der nu er kostmøde én gang om måneden i Kulturværkstedet. Her kan alle få 
indflydelse på menuen (annonceres i bladet).

Julemiddagen: 
Som et forsøg, serveres julemiddagen i 2022 mellem kl. 13-15. Dette for at sikre, at maden er frisk lavet, 
og at der er nok personale til at servere middagen, så det er hyggeligt for alle. Desuden oplever mange, at 
beboerne hurtigt bliver trætte, hvis middagen serveres for sent. (Der vil være suppe eller sandwich senere 
om aftenen).

Nytårsmiddag:
Nytårsmiddagen serveres ligeledes mellem kl. 13-15. Herefter vil der være samling til Dronningens Nytårs- 
tale, servering af Champagne, kransekage og en sandwich eller andet.

Forsøget evalueres i januar måned 2023.

DAGSORDEN
1. Økonomi (Lene Wichmann)
2. Personale (Lene Wichmann)
3. Pleje og udvikling i de enkelte teams (afdelingssygeplejerske Lise Rasmussen og Louise Lange)
4. Kosten, herunder julemiddag og nytårsmiddag 2022
5. ”Nyt Søndervang” (Lene Wichmann)
6. Aktiviteter (Jacob Dregild)
7.  Evt.



5. ”NYT SØNDERVANG” – HVOR LANGT ER PROJEKTET?
Planlægningen af ”Ny Søndervang” er langt fremme. Der er vedtaget en lokalplan for området og tegninger 
af hus og landskab er snart ved at være færdigt. På hjemmesiden findes der tegninger etc. af det nye pleje-
hjem og botilbud https://entasis.dk/projects/ny_soendervang/ 
Der er forventninger om, at første spadestik kan tages i foråret 2023. ”Ny Søndervang” forventes færdig-
bygget medio 2025.

6. AKTIVITETER I EFTERÅRET
Der vil som altid være mulighed for køreture, museums- og restaurantbesøg, og der vises film, spilles 
banko, afholdes gudstjenester og drikkes kaffe.

Flere beboere og pårørende efterlyser, at der sker endnu mere i Kulturværkstedet. De har oplevet det som 
en stor kvalitet, at der i sommer har været ekstra personale i bl.a. haven. Flere pårørende opfordrer til, at 
frivillige inviteres mere ind. Dette har været svært at efterleve i årene med Corona. Der indkaldes nu til et 
møde i Kulturværkstedet, hvor Jacob, beboere og interesserede pårørende i fællesskab udarbejder en plan 
for inddragelse af flere frivillige.
I fremtiden vil der være et opslag i den store elevator i plejehjemmet, samt i plejeboligerne om hvilke akti-
viteter, der mangler frivillige til, så er det muligt at melde sig hos Jacob.

Sommerfesten 2022 fik rigtig god feedback. Dog er den sene placering med fyrværkeri også et problem for 
nogle beboere, da de bliver trætte inden fyrværkeriet. Derfor inviteres der næste år til sommerfest en lør-
dag eller søndag middag. Fyrværkeriet flyttes til nytårskuren i januar, hvor mørket vil gøre det til en leven-
de oplevelse.

7. EVT.
Flere beboere er bekymrede for de besparelser, som Frederiksberg Kommune har meldt ud. De ønsker flere 
medarbejdere i hverdagen. Ofte mangler man som beboer én at tale med, da der er en generel oplevelse af, 
at personalet har travlt. Samtidig er der også stor ros til personalet, som alle, både beboere og pårørende, 
oplever som åbne og nærværende. Generelt er der en god tone mellem personale og beboere. 
En gruppe af beboere ønsker at komme i tættere dialog med politikkerne. Dette ønske er nu givet videre til 
direktøren og sundhedschefen for SSA i Frederiksberg Kommune.

OBS! Der er lavet et samlet referat, da der kun var få deltagere på første møde og langt flere deltagere på 
sidste møde. Til foråret inviteres der derfor forsøgsvis til ét stort fælles møde. Nogle pårørende foreslår, at 
det kunne ligge i en weekend. Vi ser på, om dette kan efterleves.

Tak for et godt og konstruktivt møde.



    Nyelandsvej 87
2000 Frederiksberg

    +45 38 87 32 16
    sdr.vang@frederiksberg.dk 

www.plejehjemmet-soendervang.dk


