Referat til Bruger- pårørenderådsmøde
Den 16. januar 2017 kl. 14:30-16 i mødelokalet i stueetagen

Medlemmer:

Henrik Hoffmann (beboer bolig 16), John Hansen (beboer bolig 32),
Ellen Magrethe (pårørende bolig 32), Jeanette Holbech (pårørende til
bolig 24), Per Nilsson (repræsentant for seniorråd), Birgitte Dehn
(afdelings leder), Annette Elsberg (ledene økonoma)

Fraværende:

Birgit Ferdrup (beboer bolig 43), Steen Hansen (pårørende til bolig
15),

Referent:

Nia Dahlin (administrativ medarbejder)

Dagsorden

Uddybning

1. Valg af ordstyrer



Birgitte Dehn

2. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra sidst



Godkendt

3. Orientering fra
køkkenet



Charlotte Måløe deltager ikke længere i brugerpårørenderådsmøder, men i fremtiden er det
Ledende økonoma Annette Elsberg.
Annette informere at standarten på maden er den
sammen som på Ældrecenter Hvissinge som er
dem der levere vores mad.
Maden til julen og nytår er gået godt.
Vi har lige haft brugerundersøgelse. Der er
kommet gode tilbagemeldinger, men der kan altid
gøres noget bedere. Derfor vil køkkenet bede
beboerne, sammen med personalet, komme med
ideér til smørrebrødet til aftensmaden.
Vi påtænker os at der bliver lavet mere mad på
afdelingerne, men der skal først købes
køkkenredskaber og der skal aftales med køkkenet
i Hvissinge hvordan det kan gøre.
Det er også tale at morgenbrødet kommer op på
afdelingen så personalet kan bage det i ovnen på
afdelingen om morgen.










4. Orientering fra
ledelsen




Der er ansat en ny demenskonsulent i slutning af
2016.
Vi har på Ældrecenter Sydvestvej fået en
demenskoordinator, dette bliver vores
sygeplejerske Louise Mathiesen.










De nye møbler kommer i uge 5. Vi har også købt
nyt pynt til gangene med billeder og blomster.
Penny er tilbage på fuld styrke, hun kommer også
til at lave aktiviteter i weeknder, på helligedage og
i de tidlige aften timer.
Vi kan snart komme ud og køre med vores bus
Solstrålen igen. Gruden til vi ikke har været ude
med den er fordi vi manglede instruktion i hvordan
man fastspænder kørestole.
Hjemmeplejen som holder til i stueetagen de skal
flytte. Så aktivitetscenteret får hjemmeplejens
lokaler. Vi får et stort lokale i stueetagen som
bliver vores alle uge dage.
Ældrecenter Sydvestvej er også blevet bedømt i i
brugerundersøgelsen. Vi sætter den på som
dagsorden til næste gang. Men resultaten ser godt
ud.

5. ’Seniorpolitik 2017
og frem’ til høring



Taget til efterretning. Bruger- pårørenderådet
bakker op om disse statements.

6. Eventuelt



Jeanette er blevet kontaktet af en fys der ønsker
vi får en træningscykel til beboeren kan træne på.
Fysen har allerede tilsendt matriale til
afdelingsleder Birgitte.
Næste møde d. 24. april bliver kl. 14-16.
Seniorådet holder valg i marts så det er ikke
sikkert det er Per der kommer igen. Men han stiller
op.
Kunne man hverdag inden middagmaden få
beboerne til at lave fingerøvelser?
Penny laver også induviduel træning med hver
beboerne der hvor hun kan se at en beboer er
blevet dårligere.







