Plejecentret Baldersbo (PBB)
Bruger og pårørenderåd
Mødeleder: Centerleder

Referat
12. maj 2015 kl. 15.30-17.
Punkter
Deltagere

Dudi Suadicani; Inger Lundbye, Jane Pedersen; Jens
Tilsted; Mogens Pilgård Jacobsen; Poul Pihl, Mona Pihl
Afbud fra Lisbeth Le Fevre

1. Godkendendelse af dagsorden
samt referat fra sidste møde den
9. februar 2015
2. Referent
3. Gensidig information
 Formanden

 Centerleder

Godkendt.

Dudi

Jane : Har glædet sig til at se, hvad Brugerpårørenderådet er for noget. Oplever at det kan være
svært at finde personale i afdelingen og hører også at
andre kan have problemer med dette. Det kan være svært
for pårørende at finde ud af, hvad man kan / må gøre for
sin slægtning. Der er brug for at få lavet klare aftaler og få
afstemt forventninger ifm. indflytning og løbende herefter.
Vi har ændret lidt på sammensætningen i Brugerpårørenderådet. Således vil det fremover være Dudi, der
skriver referatet. Tak til Connie for indsatsen indtil nu;
både med at skrive og sørge for forplejning!
Hvis Bruger-pårørenderådet ønsker det, vil Dudi gerne
fremover invitere en aftenvagt med til vores møder. Denne
person vil i højere grad end Dudi kunne svare på konkrete
spørgsmål vedr. dagligdagen i afdelingerne.
Tilstedeværelse aftales fra gang til gang.
Det er med stor glæde, at vi nu kan fortælle, at der er
ansat ny Teamleder til de Somatiske afdelinger (efter at
Lene Tuxen er fratrådt). Janne Grubbe, der kommer fra en
stilling som forstander ved Deborah Centret, tiltræder som
Teamleder den 1/6.
Daghjemmet vandt Høje Taastrup kommunes
Innovationspris 2015. Det er de og alle vi andre meget
stolte af! Med prisen følger 20.000 kr til at holde et
personalearrangement for.
Info om Røgfri-arbejdstid kampagne. Der er opsat plakater
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og lagt brochurer rundt omkring. I maj afholdes 3
medarbejder-arrangementer med Kræftens Bekæmpelse,
for at vi kan få et fælles afsæt. Der omdeles breve 13/6 til
alle beboere og pårørende om ændringen.
Vi har fået tilladelse til, at opstille Campingvognen nu, og
meget snart lægges fliser og sættes låge i hækken!
Campingvognen opstilles på det trekantede grønne areal i
svinget udfor Oasen.
Drivhus er doneret af beboer og opstilles snarest i den
lukkede gårdhave.
Akvariet i kælderen er blevet flittigt besøgt af mange
beboere. Vi håber, at der også fremover vil være fokus på
at hjælpe de beboere, der gerne vil se det, til at komme
ned i kælderen.
Aktiviteten har gang i rigtigt mange aktiviteter i huset på
tværs og for de enkelte afdelinger. Der er udpeget
nøglepersoner, som skal støtte op om og udvikle
aktiviteter i afdelingerne. Aktiviteter er nøje forbundet med
Livskraft (og rehabilitering), og derfor er det en stor glæde
at kunne fortælle, at Bente Stiggaard fra Lunden efter
sommerferien vil arbejde i Aktiviteten på hverdage, dels
for at Aktiviteten igen kan blive fuldtallig, dels for at
intensivere fokus på Livskraft i alle afdelinger.
I foråret har vi gennemført undervisning i Care
(dokumentation) v/ Mariann Lyby. Dette gik rigtig godt,
men viste også, at der var behov for mere undervisning.
Derfor planlægger yderligere undervisning til efteråret.
Til efteråret skal medarbejderne arbejde med Social
Kapital samt på at nedbringe sygefraværet. Konsulenter
fra Follow the people vil stå for processen, som de gjorde
med succes for hjemmeplejen sidste år.
Vågetjenesten er nu kommet i stand under ÆldreSagen,
og vi har fået lov til at være det første sted, der får glæde
af tilbuddet. Vågetjenesten er startet op 1. maj 2015, og
alle ”vågere” har været på kursus, før de kommer her.
Mange har en sundhedsfaglig baggrund, men de skal ikke
udføre plejeopgaver! ÆldreSagens brochurer om
Vågetjenesten er omdelt i alle afdelinger.
Vi har skærpet opmærksomhed på daglig oprydning /
rengøring.
I uge 23 sætter vi fokus på, om beboerne har den rigtige
ble. Der vil blive lagt skema hos de beboere, det omfatter.
Hen over sommeren afprøver Marken og Lunden en model
med egen mail-adresse, så man kan skrive direkte til
afdelingen. Den nye mail åbnes dagligt af medarbejdere i
afdelingen. Senere udbredes tilbuddet måske til alle
afdelinger.
Der er kommet tilbud på udskiftning af vinduespartier i
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Heden og Engen. Vi håber, at udskiftningen kan foregå
hurtigt, men vi afventer tilladelse fra DAB.
Til trods for at vi virkelig har fokus på det og konsekvent
gennemfører samtaler med sygemeldte, så er vores
sygefravær desværre alt for højt! Hvis vi ikke får nedbragt
dette, vil vi skulle betale bod i slutningen af året.

 Andre

Jens:
Oplever at der er pres på i demensafdelingerne.
Mogens:
Har nogle konkrete spørgsmål vedr. sin hustru. Disse tager
afdelingen sig af at besvare. Mogens har fået besked.
Skal pårørende selv kontakte hjælpemiddel? Nej,
personalet tager sig af dette, hvad enten der er fejl på
hjælpemidler, eller der skal anskaffes nye.
Er der problemer omkring beboere, der går fra
plejecentret? Det sker at vi har den slags udfordringer i
perioder. Vi må jo ikke tilbageholde beboere, der insisterer
på at gå. Vi bestræber os på at udstyre beboere ”i risikogruppen” med GPS eller chip, og dette er rigtigt gode
hjælpemidler, hvis det sker, at nogen smutter, uden at vi
opdager det. Det sker også, at vi blot følger efter folk, når
de går og hjælper dem med at komme hjem igen, når de
er klar til det.
Mona: Der mangler assistenter! Dudi medgiver, at
somatikken har været hårdt ramt af sygdom blandt
assistenterne, og at der ikke har været mulighed for at få
flere ind. Dudi synes, at de fremmødte har klaret
opgaverne flot! Vi håber, at fremmødet bliver bedre i løbet
af kort tid.
Mona er generet af, at hendes støvsuger sommetider kører
om natten! Dudi har undersøgt dette. Problemet skyldes,
at der er en knap, som er meget følsom, og som medfører,
at timeren nulstilles, hvis man holder den inde for længe,
hvilket medfører, at støvsugeren starter kl. 2 om natten!
Dudi anbefaler, at beboere, som sover let, og som kan
blive generet af ovenstående, aftaler med aftenvagterne,
at støvsugeren vendes rundt (bunden i vejret) til natten.
Poul:
Spørger om der har været problemer med betjening af
Monas vendelagen. Dudi har ikke hørt om dette.
Inger:
Oplever plejecentret problemer med at få demente ind gr.
lang sagsbehandling på Værgemålssager? Dudi siger, at vi
ikke oplever problemer med at få demente ind, men at
sagsbehandling i visse tilfælde kan trække ud, når folk er
flyttet ind.

4. Indkomne forslag
 Status på ”Livskraft”

Projektet ”Livskraft – et fælles ansvar” ophører som
projekt med udgangen af maj 2015, men skal herefter
køre videre som en ny kultur og abejdsgang.
Ved årets udgang skal 50% af beboerne i somatikken have
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en rehabiliteringsplan og 25% af beboerne i
demensafdelingerne en plan for aktivering / rehabilitering.
Vi er tæt på at nå målet allerede!

 Status på istandsættelse

5. Økonomi
 Regnskab 2015

Ambassadørerne (de udpegede personer, der står for
udsmykning i afdelingerne) er nået langt med (sammen
med øvrige medarbejdere) at indrette afdelingerne. Der er
monteret lamper og hylder og ryddet op og pyntet. Vi
mangler stadig noget, men det kommer! Der er møde med
ambassadørerne i juni.
Økonomien ser fornuftig ud, men vi skal være
tilbageholdende, så der er midler til afløsning resten af
året.
Vi har fået overført midler fra sidste år til mere inventar
samt tilskud til kursus om Social Kapital.

6. Kommende møder





Tirsdag den 8. august 2015
Tirsdag den 20. oktober 2015
Tirsdag den 8. december 2015
Alle dage 15.30-17.

7. Eventuelt

Der er udsendt invitation til alle beboere til ordinært
afdelingsmøde i DAB den 11/6 kl. 11.
Der er et ønske om, at Aktiviteten genoptager
filmfremvisning onsdag eftermiddag.
Husk tilmelding til sommerfester. Demens-afd den 16/6 og
de somatiske afd. 23/6. Der er opslag om dette på
afdeingerne.
Dudi har bedt Flemming Flindt se på følgende:
 Lågen ved Oasen C lukker i, når man forsøger at
komme igennem med kørestole o.l. Er der mulighed
for at lave noget, så lågen bliver stående, mens
man går ud?
 Indgangsdøren ved ”tårnet” lukker ikke helt i af sig
selv. Den klikker ikke i – og bliver tilsyneladende
ikke låst om aftenen.
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