Referat af beboer- og pårørenderådsmøde 10. maj 2017 kl. 15.00-16.30
Til stede:

Pia Thøgersen – Forstander
Karin Anker – Viceforstander
Else Marie Mikkelsen – Beskæftigelsesansvarlig
Mona Gøthler – Seniorrådsrepræsentant
Jytte Rekling – Formand for rådet, Pårørende til Søren Rekling, bolig 229
Gitte Tofte – Beboer, bolig 325
Charlotte Munk Damm – Pårørende til Annelise Møller, bolig 226
Helle de Lichtenberg – Pårørende til Kirsten de Lichtenberg, bolig 29

Referent:

Helle de Lichtenberg
Pia Thøgersen bød velkommen til mødet
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Mona Gøthler foreslog, at punkterne på dagsordenen blev ændret som
følger:
Punkt 11 til punkt 5 - Punkt 8 til punkt 5a - Punkt 12 til punkt 6
Dagsordenen blev herefter godkendt
Helle de Lichtenberg – Referatets form: Godkendt som beslutningsreferat
3b Al kommunikation mellem personalet foregår i det af Gentofte
kommunes valgte dokumentationssystem Care. Der tilføjes i referatet:
Hvordan dokumenteres der i en vikarsituation? Pia Thøgersen tilføjer dette i
teksten i referatet af 15.02.17 til godkendelse på næste rådsmøde.
4 Gruppelederen har daglig … gennem den daglige leder … i dagligdagen …
Pia Thøgersen ændrer teksten til 24-7 til godkendelse på næste rådsmøde.
Alle i rådet har sammen med dagsordenen fået tilsendt Standardvedtægt for
BPR fra Gentofte Kommune til rådsmødet den 10. maj 2017.
Margit Vildlyng udleverede sit eget skriftlige oplæg til alle i rådet og
gennemgik dette. Kort kan refereres, at rådet repræsenterer beboernes
interesser og har således både rettigheder og pligter og inddrages ved
fastlæggelse af retningslinier for det daglige liv. Rådet arbejder ud fra et
helikopter perspektiv og ikke for Hr. Jensen og Fru Hansen og skal derfor
varetage alle beboeres interesser på Lindely.
Mona Gøthler bemærkede, at Lindely ikke har en forretningsorden, som er
Lindelys image bestående af få klare paragraffer. Pia Thøgersen bekræftede
dette, at denne ikke tidligere var fastsat. Det blev hermed besluttet at
nedsætte en arbejdsgruppe. Som består af Pia Thøgersen, Gitte Tofte og
Helle de Lichtenberg. Gruppen udarbejder sammen et forslag til en
forretningsorden gældende for BPR til fremlæggelse på næste rådsmøde.
Pia Thøgersen indkalder til det første møde i den nye gruppe.
Nye retningslinier - Det er vigtigt at sprede faglige kompetencer etagevis.
Tre nye stillinger har været opslået som SSA. Der er modtaget rigtigt mange
kvalificerede ansøgninger. To er foreløbig ansat, en ansættelse forestår
stadig – det ses som en klar styrkelse af personalestaben i fremtiden.
Vi kan se tilbage på et år med stabil ledelse samt ro og stabilitet i plejen.
Pia Thøgersen udtrykte, at det skal være virkelig galt, førend vi opsiger vort
personale.
AMU fokusområde på uddannelse 7 hele dages kursus i demens pleje.
Ledelsen bakker 100% op om demensuddannelse hos plejepersonalet.
SSA Gitte Svensson på 3. sal er koordinator for demens på Lindely.
Personalets sygefraværsprocent er registreret i hele huset 24 timer i døgnet
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til 3,3% i 2016 og er en af landets laveste.
Lindely deltager i et forskningsprojekt fra 1. maj 2017. Projektet skal køre i
halvandet år og skal forebygge behandling af infektioner i fremtiden og i det
omfang det er muligt skære ned på brugen af antibiotika. Et stort forbrug af
antibiotika til behandling af forskelligartede infektioner har resulteret i
resistente bakterier, som har medført dødsfald hos ældre mennesker, der er
særligt udsatte. Selve projektet er nøje beskrevet i maj måneds udgave
”Under Linden”. For Gentofte Kommunes vedkommende kan det oplyses,
at Lindely og Holmegårdsparken deltager i projektet.
Øvrige interessante forskningsprojekter er f.eks.: Sår, lungebetændelse m.fl.,
hvor fundraising vil være nødvendig, hvis disse skal gennemføres på sigt.
Roskildesyge på Lindely – Alle nødvendige forholdsregler var truffet.
Som noget helt nyt er der trådt en klippekortsordning i kraft.
Alle kommunens beboere i plejeboliger kan få en halv times ekstra tid om
ugen til støtte og aktiviteter. Ordningen er nøje beskrevet i maj måneds
udgave Under Linden s.12 og s.13.
Værdighedspolitik blev igen udsat til næste rådsmøde
Praktiserende læge Niels Vandborg er blevet ansat som plejehjemslæge på
Lindely. Niels Vandborg har skrevet til alle i maj måneds udgave side 4
”Under Linden”. Pia Thøgersen udtrykte stor begejstring for denne løsning.
Forventningerne til aftalen er bl.a. at kunne nedbringe forekomsten af
uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Det er aftalt, at Niels
Vandborg starter på 3. sal hos de beboere, som ønsker at være en del af
ordningen, der er helt frivillig, om man ønsker at benytte plejehjemslægen
eller blot ønsker at fortsætte med ens egen praktiserende læge.
Ved at benytte plejehjemslægen på Lindely skønnes det, at personalet kan
formindske det daglige tidsforbrug omkring kontakt til beboernes mange
forskellige læger.
Set fra den enkelte beboers side skønnes det at få en effekt på hurtigere
reaktionstid på forebyggelse, behandling og opfølgning.
Matador tema blev rundet af med en fest, hvor der var dækket op med
forskellige borde, stel og duge og det fineste bord var bankdirektørens.
Det er nøje beskrevet i maj udgaven ”Under Linden” på side 20 – side 22.
Nye plantekasser udenfor Cafeen, som beboerne skal være med til at
klargøre, komme med ideer til og tilplante.
Aktiviteter i ydertimerne er nu udvidet med en ugentlig aktivitet sen
eftermiddag eller aften.
Den 17. maj kl. 16.00 besøg af ”Par Terre” – Det Kgl. Teaters Personalekor”
Den 20. maj kl. 13.00 bustur med kaffebord i Rungsted Havn
Den 23. maj kl. 17.30 rådets arrangement for pårørende
Den 24. maj - ”Kirkesalon” se i maj måneds udgave ”Under Linden” side 9
Den 24. maj kl. 19.00 film med guf
Den 01. juni kl. 19.00 bankospil
Den 7. - 8. juni Markedsdage med loppemarked og delikatesser
Den 8.-11. juni Gentofte Kultur og Festdage kommer for at høre om Lindely
Den 13. juni kl. 19.00 violinkoncert med Suzuki elever
Den 23. juni kl. 17.00 vi fejrer Sankt Hans Aften sammen / spisning og bål
Se i øvrigt alle aktiviteter side 16-18 i maj måneds udgave ”Under Linden”
samt opslag med aktiviteter på alle etagerne på opslagstavlerne.
 Ekstra ordinært møde, Pia Thøgersen indkalder til nyt møde:
Onsdag den 21. juni 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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