Referat til Bruger- pårørenderådsmøde
Den 20. januar 2016 kl. 15.15-16.45 i mødelokalet i stueetagen

Medlemmer:

Henrik Hoffmann (beboer bolig 16), Birgit Ferdrup (beboer bolig 43),
Steen Hansen (pårørende til bolig 15), Jeanette Holbech (pårørende
til bolig 24), Per Nilsson (repræsentant for seniorråd), Louise Sjørslev
(Leder af Ældreområdet), Charlotte Maaløe (ernæringsassistent)

Fraværende:

Agnete Marie Ratleff (beboer bolig 42)

Referent:

Nia Dahlin (administrativ medarbejder)

Dagsorden

Uddybning

1. Valg af ordstyrer

Louise

2. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra sidst

Godkendt

3. Orientering fra
køkkenet

-

-

-

4. Orientering fra
ledelsen

-

-

Køkkenet har på baggrund af
brugerundersøgelsen, udrbejdet et ark hvor
beboere vurderer maden, med smieys og et
bemærkningsfelt. Der er også lavet kort som
beboerne kan udfylde og give til køkkenet, når
beboeren har en idé til maden, eller hvis beboeren
fx. Synes maden er for salt. Personalet hjælper
selvfølgelig de beboere der ikke selb kan udfylde
dem, eller hvis de høre en beboere sige noget om
maden der kunne ændres.
Tilbehøret til aftensmaden bliver serveret i skåle
så beboeren selv kan bestemme hvad der skal på
smørrebrød.
Charlotte informere køkkenet på Ældrecenter
Hvissige hvis hun høre at maden er for stærk eller
for salt.
Annie Keller er ansat som sygeplejerske på 3.-4.
sal pr. 1/2-2016.
Årets fester er planlagt og det bliver følgene dage:
Påskefrokost torsdag d. 7. april, sommerfest
onsdag d. 31. august, hvor husets 10 års
fødselsdag også bliver fejret, og julefrokost
torsdag d. 1. december.
Aktivitetsplanerne kommer på hjemmesiden for 3
måneder af gangen.

-

-

-

-

-

Har Bruger- pårørenderådet forslag til aktiviteter?
Turer ud af huset.
Lys tur.
Gymnastik.
Erindringsdans.
Kontakt person systemet skal gøre mere effektivt
så der både er en social- og sundhedshjælper og
social- og sundhedsassistent tilknyttet hver
beboere.
Der en ledig stilling i aftenvagten.
Ansættelsessamtaler foregår i uge 3.
Bruger- pårørenderådet er inviteret til workshop
på Ældrecenter Hvissinge ang. Værdighedspolitik
der rummer de 5 grupper: 1. En værdig død, 2.
mad og ernæring, 3. kvalitet, tværfaglighed og
sammenhæng i plejen, 4. selvbestemmelse, 5.
Livskvalitet. Hvis beboerne er interesseret i at
deltage kan de blive kørt i vores bus Solstrålen.
Uniformer til medarbejderne er rykket til 1/32016.
Smileys ordning er kommet til på baggrund af
brugertilfredshedsundersøgelsen, der kommer en
ny brugertilfredshedsundersøgelse til efteråret.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at Ældrecenter
Sydvestvej skal være et ældrecenter for lettere
demente, Ældrecenter Dalvangen for de middel
demente, og Ældrecenter Hvissinge for de svært
demente. Beboeren kan selvfølgelige blive boende
på Sydvestvej.

5. Tilføjelse til
forretningsordenen,
at frist for at melde
afbud til et møde er
senest 14 dage før.

T.o. står der allerede i forretningsorden, at punkter til
dagsorden skal være sekretariatsfunktionen i hænde
senest 1 uge før mødet.

6. Hvad skal der være i
et wellness lokale?

Bruger- og pårørenderådet bedes til mødet have drøftet
dette spørgsmål med baglandet/øvrige beboere.

Sekretær udfærdiger derefter dagsorden, der sendes til
bruger- og pårørenderådet senest 7 hverdag før mødet.

-

Sanserum på gangene
Spa
Massage
Træningscykler
Løbebånd

7. Må
kontaktoplysninger
på pårørende
komme på
hjemmesiden? (Mail
og telefonnummer).
8. Ny tid eller dato for
2016

Udendørs aktivitet på terraserne
Manicure/pedicure
Frisør
Lokale til frisør, fodterepuat, negledame, der kan
skiftes til at bruge lokalet.

Kun mail

Skal vi i 2016 fortætte med at starte kl. 15:15 eller skal
vi rykke dagene til en anden dag og bevare det
oprindelige tidspunkt fra kl. 14:30-16? Evt. Tirsdag d.
19/4, Tirsdag d. 30/8 og Tirsdag d. 22/11.
Mandag d. 18/4 kl. 14:30-16
Mandag d. 29/8 kl. 14:30-16
Mandag d. 21/11 kl. 14:30-16

9. Eventuelt

-

-

Agnete melder sig ud af bruger- pårærenderådet.
Nia spørger John Hansen bolig 32 om han vil være
medlem istedet.
Ros til julefrokosten, alt kørte på skinner. Prisen
for julefrokost var dog for dyr. 210 kr, denne
gang, normalt koster det 175 kr. Rådet synes det
er en god ide at man betaler for drikkevarene så,
tilmeldings prisen bliver billigere.
Nia laver et oplysningsbrev til beboerene, med
oplysning om at analog signalet lukker d. 9/2, så
de beboere der har et gammelt tv skal købe en
boks eller et nyt tv.

