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Leder

Så er februar gået – jeg vil sige den er fløjet afsted. Lyset er ved at komme tilbage og det mere end
nyder jeg.
Jeg elsker forår, sommer og efterår i Skandinavien, så derfor er det i vintermånederne jeg rejser
syd på. I år har jeg valgt at dele min ferie op i mindre ture af kortere varighed. Det har jeg nydt
rigtigt meget, da vi grundet min mands arbejde ikke altid har mulighed for at være væk af længere
perioder. Desuden passer det også godt ind her på Lindely, at jeg ikke er væk i ugevis. Jeg har bl.a.
været i Marraches for at fejre en 80 års fødselsdag. Det var en utrolig dejlig by fyldt med
ualmindeligt venlige mennesker og en helt anderledes kultur. Så spændende!!
Her fra marts måned, har jeg ikke længere en sekretær der kan være behjælpelig med alle de
praktiske ting der er at tage sig af her på Lindely. De opgaver Bente Thomsen har haft skal
varetages af viceforstander Karin Anker og jeg samt uddelegering af nogle opgaver. Men det kan
ikke undgås at i ikke altid vil kunne få den hjælp vedr. regninger etc. ligeså hurtigt som tidl., men vi
vil forsøge at gøre det bedste vi kan. Jeg håber på forståelse.
Som i kan læse på næste side styrker vi Demens indsatsen på Lindely. Vi arbejder på at styrke hele
huset så vi kan blive en Kompetent organisation på dette område. Dette kræver en yderligere
styrkelse af viden og samarbejde for alle medarbejderne på Lindely – vi er allerede rigtigt langt –
men vi kommer endnu længere!
Desuden er der også sket en styrkelse i den palliative pleje, da afdelingssygeplejerske Betina H.
Larsen er på efteruddannelse inden for dette område, på vores Hospice på stiftelsen. Desuden har
der været nogle social- og sundhedsassistenter på en tema dag på Hospice indenfor dette speciale.
Dette skulle gerne styrke plejen inden for det palliative her på Lindely.
I de kommende månederne vil vi arbejde videre med den værdighedspolitik som er udarbejdet her
på Lindely. Ud fra de oplæg der er kommet omkring de enkelte emner, vil vi lave mindre grupper,
der vil lave en handleplan, som vi vil implementere i plejen over de næste måneder. Dette vil i
høre mere om i næste nummer af Under Linden.
Nyd foråret - nyd haven omkring Lindely med din familie – se træer og buske vågne op fra deres
vinterhi. Nyd alle de ting der sker både på Lindely, men også på resten af Stiftelsen.
Med ønske om en dejlig marts måned.

Pia Thøgersen
forstander
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Min rejse som demens vejleder
I fremtiden forventes antallet med demens at stige markant. Samt forbruget af psykofarmaka og
de samfundsmæssige omkostninger vil stige.

Danmark indikerer nøgletal på demensområdet at:
•

Mere end 80.000 mennesker menes at have en demenssygdom. Heraf menes omkring 50.000 at have
Alzheimers sygdom.

•

Mindst 1.500 mennesker under 65 år har en demenssygdom.

•

Omtrent 7.700 nye tilfælde af demens konstateres hvert år.

•

Op imod 300.000-400.000 danskere er nære pårørende til en person, der lider af en demenssygdom.

•

Knap 20.000 borgere indløste medicin mod Alzheimers sygdom i 2012.

•

De direkte omkostninger ved demens, menes at andrage omkring 24 milliarder kr. om året
Når man ser på disse tal se det tydeligt hvor vigtig det er, at vi fagpersoner udvikler os til at møde en
fremtid med flere demente patienter og deres pårørende på landets plejehjem.
I min uddannelse er der lagt meget vægt på kommunikationen og tilgangen til den demente.
Kommunikationen er vigtig i mødet med den demente. De ses alle med forskellige baggrunde der skal
tages højde for. Gensidig tillid og rette tilgang kan forhindre anvendelse af psykofarmaka og
magtanvendelse.
På Lindely er vi allerede godt rustet i form af nonverbale kommunikationsredskaber, som guidning af den
demente og spejling under fx madsituationen. I møde med den konfliktramte demente bruges validering til
at vise accept af udsagn, oplevelser og følelser. Der ses utallige aktiviteter på Lindely som erindringsdans,
banko, mm., der giver den demente mulighed for at matche og lade kroppen huske.
Til dagligt bruges livshistorier til at imødekomme den demente i interesser, væremåde og samtaleemner.
For til sidst at nævne det fantastiske tilbud til pårørende, så som en sorggruppe, der lader pårørende vide
de er langt fra er alene i processen af sorg.
Jeg håber med min uddannelse jeg kan være med til at synliggøre teorier og de nyeste metoder indenfor
arbejdet med demente. Være en sparringspartner for mine kollegaer og vejleder for pårørende.
For arbejdet med demente er så givende og vigtigt, da det kan ramme os alle.
Gitte Skou Svensson
(Gruppeleder og demensvejleder)
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Beboernyt

Fødselsdage i marts
Den 17. marts Gitte Tofte
Den 19. marts Tove Nielsen
Den 20. marts Edla Hissinger

TIL LYKKE med dagen!

Velkommen til nye beboere
Bente Rasmussen, bolig 307

Vi har taget afsked med:
Lillian Pretzsch, bolig 307
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AKTIVITET I YDERTIMERNE
SØNDAG DEN 22. JANUAR 2017
DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING
Søndag den 22. januar havde vi en rigtig spændende oplevelse og udflugt til
den Hirschsprungske Samling på Østerbro.
Der var bestilt en bus til Lindely og vi kørte efter frokost med flere
interesserede beboere, Else Marie, Anke og Eva samt flere frivillige. Der var
forudbestilt en særlig rundvisning for Lindely på en lille times tid på museet.
Vi havde en rigtig dygtig og entusiatisk ung pige som på underholdende vis
fortalte om de mange kunstværker. Hendes fortælle-stil var meget levende.
Først blev vi orienteret om familien Hirschsprung og den driftige herre, som
havde en tobaksvirksomhed og samtidig viste stor interesse for kunst og den
tids unge malere i slutningen af 1800-tallet.

Vi startede i Krøyersalen, hvor vi fik en medrivende forklaring af et sigende
maleri af familien Hirschsprung, hvor de unge drenge stod og kiggede ud i
livet, faderen Heinrich Hirschsprung var optaget af dagens nyheder i avisen og
mor og datter sad tæt på hjemmet, og det virkede, som om de kiggede ud på
os - et rigtigt smukt maleri. P.S Krøyer indtager en fremtrædende plads i
museet, hvor en stor samling af hans bedste værker og skitser vises.
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Museet rummer en fremragende samling af dansk guldalderkunst med
hovedværker af malere som Eckersberg, Bendz, Købke, Marstrand og Lundbye.
Vi hørte om den tids kunstnere, der havde fundet særlig inspiration i Italien og
brugte lyset som en særlig finesse i deres malerier. Samlingen kaldtes ”Italiens
Lys” her talte vi også om Krøyers billeder fra Skagen med det specielle lys.

Det var en meget hyggelig og vellykket tur, som alle havde stor fornøjelse af
og der blev købt forskellige postkort, som kunne benyttes i beskæftigelsen den
næste tid for at erindres og snakke om den dejlige udflugt.
Turen hjem i bussen gik også fint og her åbnede Else Marie godteposen og bød
på små stykker chokolade.
Alle udtrykte, at de havde haft en rigtig god oplevelse og nydt søndagen ude.

Tak for en dejlig dag til Else Marie og hendes team samt de
mange frivillige.
V/Helle de Lichtenberg
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En beretning fra Mødestedet
Tiden går og nu har vi været i vores nye omgivelser lidt over en måned. Vi er blevet rigtig godt
modtaget. En stor tak til alle for det.
Vi er ved at finde vores nye hverdag og jeg synes at det går godt.
Strikkegruppen finder sig til rette og ligeledes malegruppen er der gang i.

Vi har haft to velbesøgte tirsdagssamvær dels med Jakob Rönnow og Erik Nielsen.
Jakob Ronnow er uddannet præst og fortalte på den mest belevende måde om kyndelmisse og om Josefs
historie.

Erik Nielsen er frivillig på Lindely og fortalte om familiens ferie til Cambodia – dette kombineret
med tryllekunst.
Næste arrangement er den 28/2 kl. 14 med Marianne Bønløkke.Hver torsdag er der fællessang kl.
15 – 15.45 Her kommer Lærerhøjskolens kor og synger med os.
Stort velkommen til at kigge ind i Mødestedet – der er altid kaffe på kanden.
Mange hilsener fra søster Ingrid
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Herrefrokost i Caféen
Vi havde den 16. januar 12 mænd til en dejlig og sjov herrefrokost i Caféen. Der var
dækket op med grønne duge, og søster Ingrid havde foldet flotte servietter, og vores
praktikanter og søster Martha og søster Inger-Margrethe havde hjulpet med at lave
kaffe og dække bord.
Temaet var ”ØL”. Så der blev drukket forskellige øl, og nogle fik også en snaps.
Charlotte og Else-Marie fortalte om øllens historie, og der blev sat øl-viser på
anlægget, så stemningen var i top.
Menuen stod på laksemad og tartar med alt tilbehøret, som er: kapers, pickles, løg,
rødbeder, peberrod og æg.

De øl som vi smagte på, hed:
Ørbæk Lakridsøl
Fulsang øl: Black Birk
Lottup: US Dark Ale
Hancock: Black 1876
Svaneke øl: Mørk guld
Fynsk Ale nr. 16
Gzech Brewed (tjekkisk)
Det var de gamle egyptere, der menes at have været de første til at brygge øl. Øllet
smagte noget anderledes end i dag, hvor det laves af malt, humle, evt. råfrugt, gær
og vand. Egypterne kendte ikke til gær og hældte i stedet dadelsaft i øllet – det søde
frugtsukker fik alkoholprocenten til at stige. Dengang – nogle årtusinder før vores
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tidsregning – nøjedes man ikke med at drikke øllet. Store mængder blev også
anvendt som offergaver til guderne.
Vandet var udrikkeligt.
I Middelalderen kendte man hverken til sodavand, kaffe eller te. Og mælk havde
man kun om sommeren. Hvad så med vand? Svaret er enkelt: Rent drikkevand var
en mangelvare i bygderne og landsbyerne – selv om man dengang aldrig havde hørt
om kemikalier eller industri. Tankeløst forurenede man brøndene, der ofte var rene
lossepladser. Hvis man f.eks. havde gravet en ny og dybere brønd, brugte kvinderne
den hurtigt til ”at tvætte urene og skidne klæder”. Vandet var så dårligt, at det
skulle koges, før det kunne drikkes. Og når man så var i gang, kunne man lige så godt
lave øl af det.
Man så skævt til den, der drak for lidt.
Den tids mennesker blev vel fulde af alt det øl, selv om øllet var svagere end det, der
svarer til en letøl? Ja, det gjorde de. Men dengang var fuldskab ingen skam – bare
man ikke mødte beruset i retten, til gudstjenesten og ved en nær vens dødsleje …..
Ellers tog man for sig af sagerne. I samfundets førende kredse så man ligefrem
skævt til den gæst, der forlod en fest i ædru tilstand. At drikke sig fuld var et tegn
på, at vedkommende var en brav, flink, hæderlig person og en dygtig mand af den
rette støbning.
Hvidtøl: overgæret ølsort, oprindelig brygget på vind- eller lufttørret malt, som
kaldtes for hvidmalt.
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Så kom vinteren!
Efter en mild januar, kom den første sne i starten af februar - næsten lige efter vores kyndelmisse fejring d. 2. 2.
Tirsdag d. 7. Februar var det rigtig vintervejr; og da vi skulle have gudstjeneste om
eftermiddagen, var det nærliggende at byde på varm kakao og boller. Om formiddagen blev der
bagt boller, og flere beboere hjalp til. Det var rigtig hyggeligt, og alle nød traktementet om
eftermiddagen.

Onsdag nød vi igen det flotte vintervejr indefra. Der var ikke rigtig nogen, der ville med ud og lave
en snemand; men i saftevandspausen til koret, kom frivillig Erik pludselig ind med sne i hænderne.
Alle fik lov at mærke det dejlige bløde og kolde sne. Det var sjovt at se reaktionen på sneen fra
beboerne.

Jeg husker som barn den første sne,
De magiske snefnug ville jeg se,
Jeg slog armene ud og kiggede op.
På tungen jeg fanged en hel lille flok.
Da følte jeg verden kun rummede glæde;
Og nu går jeg ud og prøver igen
At finde den glæde fra dengang, min ven!
Erik Lindebjerg.

"Blandt folk"

Når man går gennem Sankt Lukas Stiftelsens have, ser man de første spæde forårstegn. Erantis
dukker op gennem sneen, og de grønne spirer fra vintergækkerne er også at se derude.

Hilsen fra Else Marie
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Månedens sang- ”Velkommen Lærkelil”

Velkommen, lærkelil!
Jeg véd ej strengespil,
så sødt og rent og jublende så vide,
som disse tonedrag,
de glade klokkeslag,
der ringer våren ind ved vintertide.
Du sværmer ikke vildt,
du kredser ikke snildt,
vil intet rov i dine brødres vrimmel,
du flagrer ikke om,
men frejdig, frisk og from
du går den lige vej fra jord til himmel.

Du troens rette fugl,
som bier kun på jul,
og kun i årets skumring holder inde,
for så med jubelsang,
når rug er oven vang,
at varsle højt om vårens lune vinde kom, lær mig noder til
det håbets strengespil,
som tvinger dig før gry at være vågen,
lær mig som du at se
igennem mulm og sne
den pinseglans, der dølger sig bag tågen!
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Om månedens sang
Månedens sang er skrevet af Christian Richard i 1868. Richard var i årene 1867 - 71 forstander på
den nyoprettede Tune Højskole ved Køge. Da han både var upraktisk og noget åndsfraværende,
havde han ingen succes i dette arbejde. I hans sidste år på skolen var der således kun 11 elever.
Og dog skrev han netop i disse år nogle af de sange, der blev de allermest brugte og elskede af
utallige højskoleelever i generation efter generation; bl.a. "Velkommen lærkelil" samt "Altid
frejdig, når du går"
Der er to kendte melodier til sangen, og de er begge lige værdsatte.
J. Glæsers melodi betoner lærken, dens livlige flugt og sang, med mange store spring.
Carl Mortensens melodi er mere præget af en vandrersang; måske præget af eftertanker på en
tidlig morgentur i det spæde forår.
I skrivende stund, ligger der stadig sne derude, men det har været en fantastisk smuk dag med høj
sol fra morgenstunden. Og dejligt at møde pårørende derude i haven, der går tur med deres kære,
godt pakket ind.

Vinderen af sidste måneds konkurrence er:
Annelise Møller stue 224
Michael Falk Rønne –Lotz stue 306

Tillykke i har vundet en æske chokolade!
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Roser er røde - violer er blå,
Jordbær er søde - og du er ligeså!
Torsdag d. 19. Januar blev der holdt Damefrokost i Cafe'en.

Vi var 33 i alt - beboere, aktivitetsmedarbejdere samt praktikanter.
Temaet denne dag var "Poesi og glansbilleder"
Menuen bestod af "Stjerneskud " og ost, og alle nød den gode mad.

De små bordkort var pyntet med et glansbillede og en linje fra en børnesang. Hvert bord skulle
prøve at synge de forskellige sange, og resten af selskabet sang hurtigt med.
Jeg havde flere poesibøger med, og læste de gamle vers op. Flere af beboerne havde også haft
poesibøger og kendte mange af versene.
"Som svanen den snehvide, på søen glider hen, Gid alle dine dage, må,glide let som den."
"Guld og sølv jeg ikke ønsker dig, som i lommen klinger; Men en lille gylden ring, på din fjerde
finger."
Jeg havde også flere glansbilledalbums med - mine egne, mine børns samt min svigermors. Det var
sjovt at se forskellen på indholdet af glansbilleder - Rafaels engle gik dog igen i dem alle. Englene
er fra 1870.
De gamle glansbilleders motiver er ofte i pastelfarver, og forestiller børn og smukke damer, ofte
med en hund. De første glansbilleder ses tilbage i starten af 1800 - tallet.
En af vore praktikanter fra Bernadotteskolen, Zenia, læste et vers op, hun selv havde skrevet. Et
smukt vers om et kærlighedsforhold.
Vi havde en dejlig frokost og eftermiddag.
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4 års fødselsdag – sikke en dejlig eftermiddag.

Traditionen tro er der blevet bagt og lavet den ene lækre kage efter den anden.
Alle kagerne med relationer til et ægte sønderjysk kagebord. Det er nemt at bede
køkkenet eller ringe til en bager på strandvejen – men nej - her på Lindely er det
beboere, frivillige og cafeen- samt mødestedets personale der har været i gang i
flere dage. En stor tak for det.

Der var mødt mere end 100 personer op til dette kaffebord. Det lige fra beboere,
pårørende, frivillige og tidligere aflastningsbeboere, til medarbejdere på stiftelsen
som i dagligdagen er med til at få alt til at fungere her på Lindely. Tak for besøget
til jer alle.
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I det forløbne år, er det takket være loppemarkeder i Cafeen hvor salg af
marmelader, kager, snaps, hjemmekogte rødbeder etc. skaffet penge til nye
gardiner i dagligstuerne på etagerne. Desuden er der kommet to dejlige toiletter
lige udenfor indgangen til Cafeen. Sidst men ikke mindst er mødestedet flyttet
sammen med os fødselarer. Det er vi rigtigt glade for.

Takket være pianist Christoffer sang vi en masse dejlige danske sange. Nogle var
lidt sværere end andre.
Else Marie fortalte om hvorledes det Sønderjyske kagebord var opstået og fortalte
om andre kager hun viste frem. Samt gamle opskrifter som nu igen bliver bagt hos
bagerne i Sønderjylland

Det var en rigtig dejlig eftermiddag og vi glæder os til 5 års fødselsdag for Lindely!!
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Referat fra Beboer- og pårørenderådsmøde 25 Januar 2017 kl. 15.0016.30
Til stede:

Jytte Rekling – formand for rådet, pårørende til Søren Rekling, bolig 229
Gitte Tofte – beboer og pårørende til John Tofte, bolig 325
Helle de Lichtenberg – pårørende til Kirsten de Lichtenberg, bolig 29
Signe Meyer – beboer i bolig 323
Pia Thøgersen – forstander
Mona Gøthler – Seniorrådsrepræsentant
Else Marie Mikkelsen – beskæftigelsesansvarlig
Karin Anker – viceforstander

Afbud:

Charlotte Munk Damm – pårørende til Annelise Møller, bolig 226
Bente Thomsen – sekretær, referent
Pia Thøgersen bød velkommen til mødet.

1

Godkendelse af
Dagsorden.

2

Godkendelse af
referater

3

Orientering fra
forstander Pia
Thøgersen,
herunder personale
situationen, budget
etc.

1
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Dagsordenen blev godkendt. Fra Mona Gøthler var der ønske om at punkt
5. skulle ændres fra: Orientering om frivillighed i Lindely til - Procedure om
frivilligheden på Lindely. Dette ønske blev efterkommet.
Referatet fra det ordinære møde 15. november 2016 blev udleveret og
godkendt.
Det bliver bragt i beboerbladet for februar måned og lagt på hjemmesiden.
Regnskab i forhold til budget 2016 kommer ud med et underskud da
der har været nogle fratrædelsesgodtgørelser sidst på året.
Der vil for budget 2017 ske nogle tilpasninger for at kunne modstå
lignende situationer fremover – dette vil ikke påvirke normeringen i
plejen, men med endnu mere end en tæt styring, som det foregår i
dag.
Sommerferieperioden er ved at blive planlagt for 2017
Beskæftigelsen kører fint.
Der arbejdes overordnet med udbud af linned og uniformer for hele
Sankt Lukas Stiftelsen. Dette skal være på plads inden den
1.september 2017.
4-sal har kun 1 beboer og der arbejdes på udnyttelse af dette område.
Mødestedet flyttede til Cafeen den første uge af Januar. Det blev
fejret med champagne og lagkage, samt højtlæsning af den ”Flyvende
kuffert” af kongelige skuespiller.
Der er planlagt sorggruppe for ældre hvis ægtefælle flytter på
plejehjem. Der vil være min 1. mdl. Møde i hele 2017 hvor personer
både i aflastning og plejeboliger vil blive inviteret.
Desuden er der blevet holdt personalefest med indlæg omkring Den
gode kollega. Derefter var det fællesspisning.
Det var et stort ønske at alle i rådet kom på den fælles mail adr.
omkring aktiviteter på hele Stiftelsen. Dette vil blive forsøgt
indarbejdet så alle får invitationer.
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Orientering om
aktiviteter v/Else
Marie Mikkelsen
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Proceduren om
frivilligheden på
Lindely (Mona
Gøthler)

På stiftelsen er der ansat en koordinator for frivillige. Enten er kontakten til
os kommet via denne person der ønsker at være frivillig eller direkte. Alle
skal dog tale med og registreres af den ansvarlige for det frivillige arbejde.
Derefter udfyldes et skema elektronisk og der er samtale med Else- Marie.
Herefter laves en nøje plan for hvad de gerne vil som Else-Marie arbejder
med i tilrettelæggelse af de opgaver der er i huset. De frivillige giver ekstra
omsorg for beboerne og er ikke med i plejen. De må heller ikke give medicin.
Der afholdes en fælles tema dag årligt på stiftelsen. Vi afholder 2 interne
møder om året. Vi gør meget ud af deres trivsel med individuelle aftaler.
Alle får julegaver som tak for den indsats de har foretaget i det forgangne år.
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Væskeskema- er
der fast procedurehvad er
udfordringernehvis udfordringerne
er store kan de
løses eller erstattes
med nytænkning?
(Helle De
Lichtenberg og Jytte
Rekling)
Kontrollerer Lindely
sig selv hvorvidt alle
beboerne får taget
deres medicin
korrekt hver eneste
dag – hvis ja – hvem
gør det – hvordan
gøres det og hvor
tit? (Helle De

Procedure samt væskeskema blev delt ud.
Dette skema og selve proceduren blev gennemgået. Derefter var der en
forklaring på hvad ledelsen gjorde for at styrke mængden af væske hos den
enkelte beboer.
Desuden at det vil være et fokus punkt, på de kommende personale møder
med hvordan sikre vi os at alle giver maximal væske til den enkelte
beboer/aflastningsbeboer.
En ting er et skema -det skal hele tiden være en daglig fokus punkt.

7

Der har været rigtigt mange aktiviteter i hele december måned med
bl.a. en tur til Holmens kirke
I januar er der museumstur
Fremadrettet vil der være to gudstjenester om måneden. Det vil altid
være om tirsdagen (se dato Under Linden) de øvrige tirsdage vil der
være foredrag som planlægges af S. Ingrid fra Mødestedet
Desuden vil samarbejdet omkring Mødestedet og Cafeen styrke
aktiviteterne omkring fællessang og mange andre aktiviteter.
Den 16. februar vil husets 4 års fødselsdag blive fejret med sønderjysk
kagebord kl. 14.00
Hele Matador serien vises igen og afsluttes med to tema dage i marts
måned. Hvor de enkelte personer vil få deres eget tema.
Fastalavns søndag vil blive fejret den 26. februar klokken 14 med slåen
katten af tønden for hele familien.
Forårsfesten bliver maj/juni.
Gør meget ud af årstiderne køllen misse- gækkebrev etc.
Der er lavet en professionel DVD om hele høstmarkedet – lige fra
æblerne samles til de bliver solgt på markedet
Der er meget stor ros til Else-Marie for den store indsats der ydes i
beskæftigelsen

Mappen til ny ansatte blev udleveret til gennemsyn hvor bl.a. husets
medicin procedure bliver udleveret.
Hver 14 dag doseres der medicin – nattevagten lægger 1 æske ud i køkkenet
i et aflåst skab, hvor der er medicin til det kommende døgn. I køkkenet er en
mappe med den doserede medicin. Den doserede medicin til det givne
tidspunkt tjekker den enkelte medarbejder, om stemmer overens med det
der skal være i medicinæsken.
Desuden gennemgik vi hvordan der månedligt bliver taget stikprøver af
medicin dosering.
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Lichtenberg)

Det pointeres over for personalet at medicinen ikke er givet før den er taget.
Med dette menes at personalet skal se beboeren tager medicinen.
Hvis der sker fejl - eksempelvis en pille findes på gulvet – kontaktes den
medarbejder der har haft beboeren og proceduren gennemgås. Sker dette
igen kan det få konsekvenser for ansættelsen på Lindely.

8

Hvad er proceduren
på Lindely for
videregivelse af
informationer om
beboerne fra
afdelingsledere til
plejepersonale
både
dag/aften/nathvornår – hvordanhvem følger op på
disse procedure
overholdes?(Helle
De Lichtenberg)

Dagvagten møder klokken 7. De to der møder klokken 7 fra de enkelte
afdelinger mødes i det fælles personalerum. Medarbejderne får en meget
hurtig besked, om det mest akutte, hvorefter de går i afdelingen og går i
gang med at forberede morgen mad og tage beboere op.
De gruppeledere der møder klokken 7.00 for fra 7.00-7.15 rapport af
nattevagten med det akutte – resten læses i care (dokumentations
redskabet). Herefter går de i til deres afdelinger og handler på de
informationer de har fået. Der samles løbende op i afdelingen – der er ved
at blive implementeret et nyt refleksions redskab til tidlig opsporing og her
holdes et tavle møde klokken 11.00. På dette tavle møde gennemgås den
enkelte beboer. Desuden registres og dokumenteres alt i Care som er et
dokumentationsredskab.
Den ansvarshavende møder klokken 15.00 og får gennemgået de opgaver
der er aktuelle i den pågældende vagt på beboere af gruppeledere i dagvagt.
Kl. 15.00 møder aftenvagterne i plejen - i nogle afdelinger møder
aftenvagten klokken 14.00. Her gives en rapport om det mest nødvendige.
Ellers læses der i care (dokumentationsredskabet) klokken 23 møder
nattevagten til en hurtig rapport og de læser i care.
Der tages stikprøver månedligt som dokumenteres og der arbejdes ud fra de
mangler der findes i at forbedre dokumentationen.

9a

Hvordan følger
Udsat til næste møde
afdelingslederne
plejepersonalet på
Lindely i deres
faglige arbejde
Dag/aften/nat – er
der faste rutiner –
kommer de
løbende hos
beboerne sammen
med personalet og
ser hvad der
sker(Helle De
Lichtenberg)
Er der logbøger hos Udsat til næste møde
beboerne som alle
kan læse både
afdelingsledereplejepersonale og
pårørende – foregår
vigtige
informationer til
plejepersonalet fra
afdelingslederne
mundligt og/eller

9b
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10

11

12

13
14
15

via beboernes
journaler på
computer. (Helle De
Lichtenerg)
Hvordan får den
enkelte
medarbejder
(plejepersonalet) at
vide at han/hun gør
det godt ellr at
noget måske kan
gøres bedre – bliver
deres faglige
kompetencer og
adfærd
understøttet af ris
og ros løbende –
hvis ja – hvordan
gøres det og af
hvem (Helle De
Lichtenberg)
Hvornår sker der en
ændring i fordeling
af aflastningsboliger
til andre etager – er
der en tidshorisont.
(Helle De
Lichtenberg)
Hvornår sker der en
ændring i fordeling
af aflastningsboliger
til andre etager – er
der en tidshorisont.
(Helle De
Lichtenberg)
Orientering om
værdighedspolitik.
Evt.
Næste møde

Udsat til næste møde

Udsat til næste møde

Udsat til næste møde

Udsat til næste møde
Blev ikke gennemgået
Onsdag den 10. maj 2017, kl. 15-16.30
Onsdag den 20. september 2017, kl. 15-16.30
Onsdag den 29. november 2017, kl. 15-16.30
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Kære beboere, pårørende og andre interesserede.
Min mand og jeg samt vor hund, Verdi har lige været på ferie. Og det er altid dejligt
at være på ferie. Ud at se noget helt andet. Vi var som så ofte i Tyskland. Jeg vil helst
derned ca. tre gange om året – det er som at komme ”hjem”. Men sådan må det også
være, når jeg har boet der i 16 år. Denne gang var vi i Rostock og på Rügen, hvor vi
boede i Binz. Vi fik dejlig frisk luft, når vi vandrede afsted på Strandpromenaden og
nød solens varmende stråler.
Det siges, at ”ude er godt, men hjemme bedst”. Og der er noget om det.
Forventningens glæde er på spil, når ferien indledes; men hvor er det også skønt at
komme hjem til de vante omgivelser. Det var godt og trygt at gå ind gennem porten i
morges. Og i dag, hvor jeg skriver dette, er en helt særlig dag. For Lindely fejrer
fødselsdag - 4 års dag. Og ”alle, der kommer med til fest”, får mulighed for at nyde
”Det sønderjyske Kaffebord”. Og jeg ved, at snakken vil gå omkring bordene – det er
godt at være ”hjemme” igen. Det er dejligt at være sammen med alle jer kære beboere
på Lindely.
I marts er der gudstjeneste på Lindely i ”Cafeen”:

Tirsdag, den 7.marts kl.14,00 (Vibeke Hemmert) – Kirkekaffe
Tirsdag, den 21.marts kl.14,00 (Vibeke Hemmert) - Kirkekaffe
Gudstjenesten varer ca. en halv time, hvor vi synger nogle salmer, lytter til dagens
tekst, siger Trosbekendelsen, lytter til prædiken og holder altergang.
Husk at give besked i god tid til personalet, så de evt. kan følge jer til gudstjenesten.
HUSK, AT VI HAR GUDSTJENESTE HVER SØNDAG I KIRKEN KL.10,30,
HVOR I ER MEGET VELKOMNE.

Mange hilsener og på gensyn
Vibeke Hemmert, institutionspræst
Tlf.nr. 39 45 52 55 (kontor) – email: vihe@sanktlukas.dk
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Kontaktinformation
Formand for Beboer- og pårørenderådet
Jytte Rekling

20 46 52 36
Mail:

jytterekling@hotmail.dk

Lindelys ledere og nøglemedarbejdere kan kontaktes på nedenstående
telefonnumre og mailadresser:
Ansvarshavende

39 45 50 01

døgnet rundt alle dage, hele året rundt
Forstander Pia Thøgersen

39 45 50 02
20 83 25 50 (mobil)
Mail:

Viceforstander Karin Anker

pith@gentofte.dk
39 45 50 03

Mail:
Beskæftigelsesansvarlig Else Marie Mikkelsen
Mail:
Afdelingssygeplejerske Betina Larsen

kwan@gentofte.dk
39 45 50 25
elmi@gentofte.dk
39 45 50 01

Etage-telefon (stuen) SSA
Dorte Drescher

39 45 50 04
Mail:

ddre@gentofte.dk

Etage-telefon (1. sal) Sygeplejerske
Zahra Skih

39 45 50 05
Mail:

ezsk@gentofte.dk

Etage-telefon (2. sal) Sygeplejerske
Jeanne Rabjerg

39 45 50 06
Mail:

jear@gentofte.dk

Etage-telefon (3. sal) SSA
Gitte Svensson

39 45 50 07
Mail:

gisv@gentofte.dk

Vi henstiller til de pårørende om at ikke-akutte spørgsmål sendes på mail.
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