Referat fra Beboer- og pårørenderådsmøde 15. november 2016 kl. 15.00-16.30
Til stede:

Jytte Rekling – formand for rådet, pårørende til Søren Rekling, bolig 229
Gitte Tofte – beboer og pårørende til John Tofte, bolig 325
Charlotte Munk Damm – pårørende til Annelise Møller, bolig 226
Helle de Lichtenberg – pårørende til Kirsten de Lichtenberg, bolig 29
Signe Meyer – beboer i bolig 323
Mona Gøthler – Seniorrådsrepræsentant
Else Marie Mikkelsen – beskæftigelsesansvarlig
Pia Thøgersen – forstander
Bente Thomsen – sekretær, referent

Afbud:

Karin Anker – viceforstander

Pia Thøgersen bød velkommen til mødet.
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Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af
referater

Dagsordenen blev godkendt.

Orientering fra
forstander Pia
Thøgersen, herunder personalesituation, budget
etc., samt
besvarelse af en
række specifikke
spørgsmål



Referatet fra det ordinære møde 14. september blev formelt godkendt.
Det er bragt i beboerbladet for november måned og lagt på hjemmesiden.













Regnskab i forhold til budget 2016 ser pænt ud, og på lønsiden forventes balance.
Budget for 2017 fra Gentofte kommune skal godkendes i Stiftelsens
bestyrelse 23. november. Det synliggøres her hvordan Stiftelsens giver
et højere niveau, hvor det særligt er på kosten.
Vedr. personalesituationen er alle stillinger besat.
Vedr. spørgsmål om faste afløsere oplyste Pia Thøgersen at det typisk
er afløsere som har været inde i ferieperioden og derfor kender huset
og beboerne. Brug af vikarbureau ligger lavt, og så vidt muligt kommer
kendte vikarer.
Det blev bemærket at aflastningsbeboerne kræver meget pleje, vi får
hyppigt terminale, så en evt. merbevilling fra kommunen skal gå til
aflastningerne, hvor der mangler hænder.
Der overvejes en form for adskillelse mellem faste beboere og aflastninger i stuen og på 1. sal – dette af hensyn til de faste beboere.
M.h.t. spørgsmål om kommunikationen pårørende/personale oplyste
Pia Thøgersen at mulige nye beboere vises rundt i huset og kort efter
indflytning er der indflytningssamtale. I dagligdagen er det gruppeleder
på etagen der er kontaktperson. Ikke-akutte henvendelser bedes sendt
på mail, og hvor ”auto-svar” vil henvise til en anden hvis gruppeleder
ikke er at træffe ved ferie/fridag.
Den fremtidige procedure for ”Uanmeldt tilsyn” kendes ikke.
M.h.t. spørgsmålet om beboere der vil gå ud, anførte Pia Thøgersen at
det er i orden at følge hjem, men igen blev det understreget at vi ikke
kan forbyde beboerne at gå ud.
Pia Thøgersen oplyste at vi ikke har nogen indflydelse på hvem der
bliver visiteret til Lindely. Der er enkelte beboere som tydeligvis er
fejlvisiteret, og som giver meget uro. Desværre har Lindely ikke nogen
handlemuligheder m.h.p. omvisitering. Aftalt at Mona Gøthler tager
dette spørgsmål videre i Seniorråd/kommunen.
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Orientering om
aktiviteter

Else Marie Mikkelsen kunne endnu en gang fortælle om en lang række
velbesøgte aktiviteter. Senest havde Høstmarkedet været en stor succes
med mange gæster, og hvor der var solgt for 9.530 kr.
Der har været særlig opmærksomhed om vores ”Musik og bevægelse” hvor
det er musikterapeut Synnøve Friis’ system der anvendes. Der er lavet
videooptagelser af øvelserne, så andre plejehjem kan bruge dem. Et klip
herfra vil på et tidspunkt blive vist på DR-tv. Alle medvirkende beboere/
pårørende har givet accept til dette.
Af kommende aktiviteter fremhæves særligt ”Wellness-dagen” 17. nov. samt
adventsgudstjeneste med gløgg den 1. tirsdag i december. Endvidere holdes
månedens fællesspisning den 15. dec. som julefrokost, mens der er
nytårsgudstjeneste med efterfølgende ristaffel den 1. tirsdag i januar.
Til at pynte op til jul vil pårørende på etagerne L1 og L2 blive indbudt til at
være med.
I løbet af december gennemføres 1 eller 2 lysture.
Der er julegudstjeneste i Lindely den 24. december kl. 11.00. Beboere og
pårørende er også velkomne til julegudstjenesten i Stiftelsens kirke; for
beboere må dette ske med pårørende som ledsager.
Afslutningsvis oplyste Pia Thøgersen at de penge der er kommet ind ved
Høstmarkedet vil blive brugt til indretning af fællesarealer. Bl.a. kommer der
nye gardiner i de nye dagligstuer i stedet for de nuværende hvide.
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Tildeling af satspuljemidler til
aktiviteter i ydertimerne

Lindely har fra satspuljemidler fået tildelt 291.045 kr. i to år til aktivering i
ydertimerne.
Der nedsættes et arbejdsudvalg bestående af Jytte Rekling, Helle de
Lichtenberg og Else Marie Mikkelsen samt 2-4 medarbejdere fra hhv. dagog aftenvagt til at komme med forslag.
De mange aktiviteter som AV på 2. sal står for, har givet god respons og har
inspireret andre etager til lignende tiltag, fx arrangerede 3. sal en Tivoli-tur.
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Beboer- og
pårørenderådets
rolle, herunder
bedre aktiv
kommunikation

Helle de Lichtenberg forklarede baggrunden for ønsket om at gøre rådet
mere synligt. Der var enighed om at rådet kan blive mere synligt fx ved at få
sin egen side i beboerbladet. Det blev aftalt at Pia Thøgersen sammen med
formanden, Jytte Rekling, til næste blad skriver en ”præsentation” af rådet
og dets arbejde. Herefter får Beboer- og pårørenderådet en fast side i
bladet.
Det blev drøftet hvilke aktiviteter rådet kan sætte i gang, og hvor Helle de
Lichtenberg anførte at man evt. kunne invitere til ”fyraftensmøder” med et
overordnet emne med indledning og afslutning der tager udgangspunkt i
hvordan det er på Lindely i forhold til emnet.
Forskellige emner blev nævnt: ”Alzheimer”, ”det at miste”, ”sorg”,
”ensomhed”.
Endvidere blev anført muligheden for arrangement af typen ”Velkommen til
Lindely”, hvor man samler senest indflyttede beboere og deres pårørende til
en slags introduktion til Lindely, i stil med introduktion af personale.
Medlemmerne af rådet opfordres til at fremkomme med konkrete ideer til
arrangementer.
Pia Thøgersen anførte at der er planlagt en række møder i en ”sorggruppe”
rettet mod den ægtefælle der har sin mand/hustru på plejehjem. Der har
tidligere været en lignende møderække som var en succes.
Else Marie oplyste at der var videofilmet ved Høstmarkedet, og den film
kunne evt. være en del af et arrangement.
Endelig oplyste Pia Thøgersen at der er en opslagsbog/-mappe på vej der
skal ligge i hver bolig. Heri samles alle relevante oplysninger.

8

Kommunikation i
f.m. indlæggelse

Pia Thøgersen oplyste at der gøres rigtig meget for at få kommunikationen
til at fungere. Mange gange er det vanskeligt at få kontakt til den rigtige
person på hospitalet.
Pårørende kunne evt. også være behjælpelige med kontakt til hospital.
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Evt.

Intet til referat.
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Kommende møder

Kommende møde blev aftalt til:
Onsdag 30-11-2016, kl. 15-16.30 med emnet ”Værdighedspolitik”.
Endvidere fastlæggelse af ordinære møder i 2017.
---oo0oo---

