Referat af beboer- og pårørenderådsmøde den 19. juni 2018

Til stede:

Henning Strøm, beboer , bolig 23
Gitte Tofte – Beboer, bolig 325
Helene Svendsen, pårørende Kathrine Svendsen bolig 222
Jørgen Bay- beboer bolig 127
Mona Gøthler, seniorrådsrepræsentant
Pia Thøgersen – Forstander

Fraværende: Jytte Rekling – Formand for rådet, Pårørende til Søren Rekling, bolig 229.
Børge Jørgensen, næstformand
Else Marie Mikkelsen – Beskæftigelsesansvarlig
Susanne Holst Carl, pårørende Annelise Møller bolig 226
Referent:

Pia Thøgersen
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Godkendelse af

Dagsordenen blev godkendt.
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Valg af referent
Godkendelse af
ref.
Orientering ved
forstander Pia
Thøgersen,
opfølgning af
punkter fra sidste
møde, økonomi,
værdighedspolitik,
øvrige planer for
2018

Pia Thøgersen
Referat blev godkendt. Else Marie Mikkelsen stod 2 gange.

Nyt fra formand
Jytte Rekling
Orientering
omkring
aktiviteter af Else
Marie

Formanden var ikke til stede
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Pia Thøgersen orienterede om at økonomien så pæn ud på
nuværende tidspunkt.
Der var en del ansøgere til den ledige aftenvagtsstilling og
gruppelederstilling. Dette er rigtigt dejligt, da der er mange
parametre der spiller ind for et godt samarbejde.
Opfølgning fra sidste møde:
- Formanden havde på boligbestyrelsesmødet i Ny Lindely
taget emnet vedr. parkering og spec. hegnet omkring
parkeringspladsen. Dette blev taget op og beset. Hegnet vil
blive flyttet længere ind og der vil blive set på om det er
muligt med lidt flere parkeringspladser.
- Gruppelederne har talt med medarbejderne om måden at
kommunikere med beboerne på. At være tæt på, se på den
man taler til etc.
- Personalet er orienteret om at man kan tage skive ost i
køleskabet hvis beboerne ikke bryder sig om dagens ost.
- Der er lavet en ny procedure som alle medarbejdere er
informeret om vedr. æg til morgenmad

Else Marie var ikke til stede
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Bordet rundt

1. Det undrede stadigt at personalet ikke ville have et billede op
at hænge da det betød rigtigt meget som pårørende
2. Beboerne var meget glade for tema drink i weekenden
3. Æggene var hårdkogte i weekenden
4. Der blev spurgt til hvordan man som pårørende skal forholde
sig til lægeordningen (plejehjemslægen) hvis man som
pårørende har spørgsmål f. eks ang. En beboer som man er
pårørende til. Hertil svarede Pia Thøgersen følgende:
a. Det er den ansvarlige gruppeleder der har dialogen med
lægen – uanset om det er plejehjemslægen der er valgt
som fast læge eller en anden læge.
b. Selvfølgeligt kan man bede om en fælles samtale med
egen læge, men dette er i samarbejde med
gruppelederen og gruppelederen tager en dialog med
lægen om dette ønske.
c. Men det er lægen der vurdere hvornår og hvor denne
samtale skal foregå. Det er ikke gruppelederen.
d. Det er meget vigtigt for en optimal omsorg, at
kommunikationen foregår gennem gruppelederen, da det
ellers ikke er muligt at følge op på de aftaler samt evt.
ændringer i medicin der løbende foregår. Hvilket vil
medføre det er meget svært for os at tage ansvaret.
5. Det var dejligt at der blev fulgt op på tingenen
6. Demente beboere skabte stor utryghed i afdelingen
7. Fortovet ved børnehaven var meget ujævnt, og ikke bruger
venligt for dårligt gående eller kørestole.
8. 2- sal fungerede rigtigt godt stor ros til dem.
9. Det var rigtigt dejligt at 2-sal brugt den anden opholdsstue til
måltiderne således at man var mere delt.
10. Få beboere benyttede terrassen når der ikke foregår
aktiviteter fra beskæftigelse. Opfordrede personalet til at
tage beboerne ud.
11. gruset på stierne omkring Lindely var nogle steder meget
blødt
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Aktiviteter i
weekenden
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Evt.
De næste
planlagte møder i
2018

Vi havde en livlig snak og rådet var af den opfattelse at der var
mange aktiviteter i løbet af ugen.
Syntes det var rart med ro og fred i weekenden. Men det ville være
rart med nogle flere spild i afdelingen. Her kom forslag som bord
billard, bobspild etc..
Familien havde også et ansvar. Selvom man boede på plejehjem
kunne man som pårørende godt tage sine kære med ud for at opleve
noget i weekenden.
Men var der nogle der havde nogle gode ideer så kom med dem.
28. august, 9. oktober, 27. november på dette møde vil der også
være dialog møde med Gentofte kommune fra 17-18

