GLOSTRUP KOMMUNE.

Social- og Sundhedsforvaltningen.

Vedtægter
for Bruger- og Pårørenderåd
ved
Ældrecenter Dalvangen, Digevangsvej 1,
Ældrecenter Hvissinge, Stenager 6 og
Ældrecenter Sydvestvej, Sydvestvej 10
i Glostrup Kommune

§ 1: Formål med bruger- og pårørenderåd.
Bruger- og pårørenderåd skal fungere som et forum for dialog mellem kommunen og
brugerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne på ældrecenteret.

§ 2: Bruger- og pårørenderådenes sammensætning.
Der er nedsat et Bruger– og pårørenderåd hvert af følgende steder:
Ældrecenter Dalvangen, Digevangsvej 1.
Består af 92 plejeboliger, heraf 24 indrettet specielt til demente.
Ældrecenter Hvissinge, Stenager 6.
Består af 69 plejepladser, heraf 8 indrettet specielt til demente.
Ældrecenter Sydvestvej, Sydvestvej 10.
Består af 40 plejeboliger.
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Bruger- og pårørenderådet består af i alt 7 medlemmer og er sammensat således:
24

Brugere som repræsenterer brugerne.

Der skal sikres en så bred repræsentation som muligt.

24

Pårørende som repræsenterer pårørende til beboere på ældrecentret.

Hvis det er muligt, vælges der 1
pårørende til en beboer fra de særlige boenheder.

1
7

Lederen af institutionen.
I alt

Herudover består rådet af en observatør fra seniorrådet og en sekretær.
Hvis der er fire brugere og fire pårørende, der ønsker at være medlem af Bruger- og
pårørenderådet, prioriteres det at have fire brugere siddende i rådet.
Sekretariatsfunktionen varetages af ældrecentret.
Der vælges en suppleant for hvert medlem.
Suppleanterne kan vælge at deltage i Bruger- og pårørenderådets møder.
Bruger- og pårørenderådet konstituerer sig selv.

§ 3: Regler for valg af medlemmer til Bruger- og pårørenderådet.
Hvem kan vælges:
 Beboere, der er visiteret til boligen, kan vælges, så længe de bor i boligen.
 Pårørende kan vælges og være medlem af bruger- og pårørenderådet, så længe
den/de er pårørende til, bor i boligen.
Som pårørende behøver man ikke være i familie med beboeren. Eneste betingelse er,
at beboeren accepterer den pågældende som pårørende.
 Er man umyndiggjort kan man ikke vælges.
 Kun en pårørende til hver beboer kan vælges.
Hvem kan vælge:
 Beboere kan stemme på beboerrepræsentanter på det tidspunkt, hvor der afholdes
valg
 Pårørende kan stemme på pårørende, hvis de på det tidspunkt, hvor der afholdes
valg, har status af pårørende.
Som pårørende behøver man ikke være i familie med beboeren. Eneste betingelse er,
at beboeren accepterer den pågældende som pårørende.
 Kun 1 pårørende til hver beboer har stemmeret.
 Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
 Er man umyndiggjort, kan man ikke stemme.
§ 4: Valgperiode:
Valg til Bruger- og pårørenderåd sker normalt for 2 år af gangen.
Valgene afholdes normalt i maj måned.
Det er Bruger- og pårørenderådet på stedet, der har ansvar for, at der afholdes valg.
Valget kan ske skriftligt, hvis et flertal af de fremmødte måtte ønske det.
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Er der stemmelighed mellem flere kandidater, trækkes der lod.
Det kan være nødvendigt at foretage suppleringsvalg, såfremt der er behov herfor.

§ 5: Opgaver.
Bruger- og pårørenderåd skal som nævnt i § 1 fungere som et forum for dialog mellem
kommunen og brugerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne
på ældrecenteret.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er væsentlig, at drøftelserne i Bruger- og
pårørenderådene sker i en ligeværdig dialog, hvor det er brugernes interesser og behov,
der sættes i centrum.
Intentionerne er, at Bruger- og pårørenderådene skal inddrages ved fastlæggelsen af:
1.
2.
3.
4.
5.

Den daglige pleje- og omsorgsindsats.
Retningslinier for kostplaner.
Retningslinier for arbejdsrutiner.
Retningslinier for aktiviteter, samvær m.v.
Bruger- og pårørenderådene høres om udfaldet af både kommunens og embedslægens tilsynsbesøg og dermed have de skriftlige tilsynsrapporter forelagt til udtalelse.
Følgende områder kan Bruger- og pårørenderådene ikke beskæftige sig med:

a. Enkeltsager vedrørende beboere.
b. Personalesager.
Nedenfor nævnes alene nogle eksempler på, hvad Bruger- og pårørenderådet skal inddrages i. De enkelte Bruger- og pårørenderåd må dog – når de kommer i gang med arbejdet – selv må søge at finde niveauet for Bruger- og pårørenderådets arbejde.
Der skal dog være tale om drøftelser på et noget overordnet niveau, idet det ikke har
været hensigten med Bruger- og pårørenderådene, at disse skal fastlægge egentlige
arbejdsmetoder og detaljere arbejdsplaner.
Vigtigt for de 4 første punkter er, at Bruger– og pårørenderådet skal være opmærksomme på, at såfremt der aftales retningslinier for et område, skal dette altid ske med
udgangspunkt og i respekt for følgende:





Sikre den enkelte beboers frie ret til at bestemme over eget liv og hverdag.
Sikre at der er ”plads” til brugerne, som er forskellige og derfor også skal behandles
forskelligt.
Sikre så stor grad af valgfrihed som muligt inden for de økonomisk rammer.
Være opmærksomme på den interessekonflikt, der kan være mellem brugerens
ønsker og de/den pårørendes.
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Område
Den daglige plejeog omsorgsindsats.

Forhold der kan indgå i Bruger- og pårørenderådets
drøftelser.




Område
Retningslinier for
kostplaner.

Forhold der kan indgå i Bruger- og pårørenderådets
drøftelser.




Område
Retningslinier for
arbejdsrutiner.

Rammer for hvordan kostplaner udarbejdes og sammensættes.
Påse at der er alsidighed i kostplanerne.
Sikre mulighed for diætkost.

Forhold der kan indgå i Bruger- og pårørenderådets
drøftelser.





Område
Retningslinier for
aktiviteter, samvær m.v.

At der tages udgangspunkt i den enkeltes ”livshistorie”, vaner og ønsker ved tilrettelæggelsen af den samlede indsats.
At der så vidt muligt tages hensyn til den enkeltes egne ønsker og behov ved planlægningen af de forskellige tilbud.
Ved at bruge de ældres ressourcer på deres egne præmisser og give plads til forskellighed i hverdagen, skabes de
bedst mulige rammer for et godt og værdigt liv som ældre.

At der inden for de økonomiske rammer og personalenormering i videst muligt omfang tages hensyn til den enkeltes
livshistorie, vaner og ønsker ved tilrettelæggelsen af den
samlede indsats, f.eks. mulighed for valgfrihed ved tilrettelæggelse af f.eks. spisetider, rengøring, personlig hygiejne.
At der er en værdig og individuel tiltale- og omgangsform.
Respektere den enkeltes privatsfære (f.eks. banke på inden
man kommer ind i pågældendes bolig).

Forhold der kan indgå i Bruger- og pårørenderådets
drøftelser.



At der er tilbud om fællesaktiviteter, f.eks. foredrag,
filmforevisning, højtlæsning, gudstjenester, musik mv.
At der er mulighed for samvær med andre, som ikke
behøver at være ved egentlige aktiviteter, f.eks. blot det at
være sammen, spise samme, at sidde sammen.
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Område
Kommunens og
embedslægens
tilsynsbesøg.

Forhold der kan indgå i Bruger- og pårørenderådets
drøftelser.
Bruger- og pårørenderådet skal høres om udfaldet af både
kommunens og embedslægens tilsynsbesøg og dermed have
de skriftlige tilsynsrapporter forelagt til udtalelse.

§ 6: Afholdelse af møder.
Regler herfor skal fastlægges i Bruger- og pårørenderådets forretningsorden.
§ 7: Dagsorden.
Regler herfor skal fastlægges i Bruger- og pårørenderådets forretningsorden.
§ 8: Referat.
Regler herfor skal fastlægges i Bruger- og pårørenderådets forretningsorden.
§ 9: Ændring af vedtægterne.
Disse vedtægter er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. september 2015,
sag nr. KB-S.4, og træder i kraft med omgående virkning.
Ændring af vedtægterne kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.
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