Dagsorden til Bruger- pårørenderådsmøde
Den 16. september 2015 kl. 14.30-16.00 i mødelokalet i stueetagen

Medlemmer:

Henrik Hoffmann (beboer bolig 16), Birgit Ferdrup (beboer bolig 43),
Steen Hansen (pårørende til bolig 15), Tenna Jensen (afdelingsleder),
Charlotte Maaløe (ernæringsassistent), Nia Dahlin (administrativ
medarbejder)

Fraværende:

Per Nilsson (repræsentant for seniorråd), Jeanette Holbech
(pårørende til bolig 24), Louise Sjørslev (Leder af Ældreområdet),
Agnete Maria Ratleff (beboer bolig 42),

Referent:

Karina Krichau (konsulent)

Dagsorden

Uddybning

1. Valg af ordstyrer

Tenna Jensen er valgt

2. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra sidst

Godkendt

3. Orientering fra
køkkenet

Ved Charlotte Maaløe.
Ønsker fra beboerne skal gives til Charlotte, både ris/ros,
så behandler hun dem.
Der er nye tiltag til pynt til brødet om aftenen. P.t. ristet
løg i små glas.
Der er en undersøgelse i gang for at se, hvor meget der
skal sendes op af mad til både middag og aften ift. spild,
så budgettet kan tilpasses.
Køkkenet prøver at tage højde for madspild og være
kreative.
Charlotte har i denne måned en klumme i Liljen, hvor
hun deler opskrifter. Og på Globen og Facebook.
Tilbagemeldinger til køkkenet fra Bruger- og
pårørenderådet:
Bliver der delt «Kommentar til dagens måltid»-kort ud?
- De bliver sendt ud til beboerne samt udeboende
borgere. Det er kort med spørgsmål om oplevelse af

maden. Det går i gang til efteråret.
4. Orientering fra
ledelsen

Igangværende projekter/aktiviteter:
Erindringsdans. Der er uddannet to instruktører, som
danser hver tirsdag med alle beboere, der har lyst.
Der er afdansningsbal den 7. oktober. Der bliver sendt
invitation ud snarest. 17-20 beboere deltager pr. gang,
så det er en succes. Det fortsætter efter
afdansningsballet i oktober. Tanken er på sigt at invitere
borgere med udefra i et samarbejde med hjemmeplejen.
Indførelse af Klippekort-ordningen, så man kan spare
timer op til hjemmehjælp, kunne bruges til ledsagelse til
en aktivitet.
Der er p.t. hygiejneuge med fokus på håndhygiejne. Der
er sat klistermærker op rundt omkring, og en boks til at
se, om man vasker hænderne godt nok.
Der er stor fokus på at inddrage beboere ift. hvad de har
lyst til af aktiviteter. Både små og store. Så personalet
vil rigtig gerne have tilbagemelding fra beboerne, så
aktiviteterne kan målrettes. Også for at imødekomme
Kommunens fokus på at se borgerne i et udefra og ind
perspektiv.
Der har været sommerfest.
Nia og Tenna vil gerne have tilbagemeldinger og ideer til
julefrokost (den 10. december) og fremtidige fester.
Personale:
Der har været en del udskiftning over sommeren.
Derfor vil man som beboer og pårørende opleve at se
nye ansigter både dag, aften og nat.
Der er fx kommet en ny aktivitetsmedarbejder fra 1/9.
Hun hedder Karina.

5. Hørings vedr.
kvalitetsstandard for
personlig pleje og
praktisk hjælp i
plejeboliger efter
Servicelovens § 83
- Se vedlagte bilag

Ift. beklædning træder det i kraft primo 2016. Der har
været nedsat arbejdsgrupper både ift. fysiske rammer og
selve tøjet.
Ift. kælderrum: seneste nyt er, at beboerne kan beholde
deres kælderrum.

Kvalitetsstandarden tages til efterretning.
6. Hvad skal der være i
et wellness lokale?

Bruger- og pårørenderådet bedes til mødet have drøftet
dette spørgsmål med baglandet/øvrige beboere.
En frisør?
En massør en gang i ugen?
Aromaterapi/bruserum?
Punktet udsættes til næste gang, så man kan spørge
husets øvrige beboere.

7. Høringssvar vedr.
budget 2016.
2. høringsrunde.
- Se vedlagte bilag

Kommentar ift. ledagelse: Ærgerligt, at man ikke
længere kan ledage på planlagte besøg, men kun er
beregnet til akutte situationer. Det er i høj grad i de
planlagte situationer, at Sydvestvej bruger
ledsagerordningen.
Brugertilfredshedsundersøgelsen: positivt, at der er sat
penge af til at lave en BTU hvert andet år. Det betyder
meget for vores kvalitet og udvikling.
Men der manglede mulighed for uddybende spørgsmål i
den seneste. Det er en opfordring til næste BTU.
De øvrige punkter under kap. 6 tages til efterretning.

8. Eventuelt

Tømning af postkasser:
De bliver ikke tømt godt nok. Der ligger ofte et brev på
bunden i de øverste postkasser. Punktet blev også nævnt
til sidste møde, og det er ikke blevet bedre.
Tenna følger op.
Nia Dahlin overtager posten som sekretær i Bruger- og
pårørenderådende det næste år, da Karina Krichau
holder orlov.

