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1. Godkendendelse af dagsorden
samt referat fra sidste møde den
18. august 2015

Godkendt

2. Referent

Dudi

3. Gensidig information
 Formanden

JP oplever, at det kan være svært at få fat i personale om
dagen (der ”ved” noget). JP opfordrer til, at personalet følger
op på, om pårørende har de rigtige telefonnumre og anbefaler,
at der indgås aftaler om, hvornår det evt. er bedst at ringe til
afdelingen.
JP oplyser, at det fungerer godt med offentliggørelse af
menuplan i afdelingerne.
JP overvejer at udarbejde en liste med gode tips og gode ideer
til indkøb mm, som f.eks. kan sættes op på opslagstavlen til
inspiration for andre.
Det opleves generelt, at frugtordning til beboerne ikke
fungerer. Beboerne får sjældent eller aldrig frugt om aftenen,
fordi der simpelthen ikke er noget!
JP beklager, at pårørende ikke blev informeret om den nyligt
gennemførte personale rokade.
JP undrer sig over, at afdelinger tømmes for personale ml 19
og 19.30 – mange beboere bliver herved utrygge og sidder og
kalder og har måske brug for hjælp.
Flere pårørende har et stort ønske om øget bemanding om
aftenen. DS forklarer, at der desværre ikke er mulighed for at
øge bemandingen, men at vi har sat en ”springer” ind nærmest
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fast, samt at afdelingerne må aftale indbyrdes, hvordan man
kan hjælpe hinanden.
JP oplyser, at opvaskemaskinen på Heden larmer meget. DS
beder ejendomsmesteren tilse dette.

 Centerleder

Der er god stemning i alle afdelinger på Baldersbo, og
medarbejderne udfører opgaverne på en engageret,
omsorgsfuld og positiv måde. Arbejdet med ”Livskraft” og
rehabilitering (som metode) fortsætter, og vi har særligt fokus
på at styrke det tværfaglige samarbejde samt inddrage
beboerne.
Kurset Social Kapital har været en succes. Det har styrket
samarbejdet og givet os redskaber til en bedre forståelse og
kommunikation. Nu handler det om, at holde fast i de gode
principper og ideer og arbejde videre med dem. Dette tager vi
fat på i den allernærmeste tid!
Vores administrative medarbejder Anne Krogh-Pedersen har
søgt nye udfordringer tættere på sin bolig, og fratræder den
31/10. Vi har ansættelsessamtaler den 21/10 og håber, at den
nye ”blæksprutte” kan starte 1. december.
Vi har gennem et stykke tid haft flere ledige stillinger i
demensafdelingerne, og vi gennemfører ansættelsessamtaler
den 23/10. Vi håber, at alle stillinger bliver besat fra 1.
december – og nogen allerede fra 1/11.
Medarbejderne har været involveret i rokering i de somatiske
afdelinger. Rokeringen blev gennemført for at sikre en bedre
fordeling af ressourcer og kompetencer. Det er vores indtryk,
at der gennemgående er tilfredshed med rokaden.
Lyset på P-pladsen er nu blevet lavet, så man igen kan se,
hvor man går, selvom det er mørkt! Det lod sig ikke gøre at
rykke lamperne, sådan som Bruger-pårørenderådet foreslog
på sidste møde.
I disse dage får vi endelig monteret de nye vinduer i Engen og
Heden, så der igen kan blive luftet ud, og så vinduerne også
kan lukkes igen!
Vi er i fuld gang med at implementere FMK – Fælles
MedicinKort. Det er et rigtig godt system, og lige nu kæmpes
der med at få det til at fungere og med at lære det at kende. Al
begyndelse er svær, men det skal nok blive godt!
Vi er ved at have nogenlunde styr på sygefraværet, og der er
aktuelt kun én langtidssyg medarbejder. Desværre går der
lang tid, før fremgangen slår igennem i statistikkerne, da disse
opgøres over de seneste 12 måneder. For at kunne
sammenligne os med andre kommuner og områderne internt i
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kommunen er vi nødt til at benytte denne metode. Inden så
længe vil vi være klar med diagrammer over fraværet i de
enkelte afdelinger.
Vi har en meget driftig Aktivitet her på Baldersbo, og fra 1.
december vil bemandingen der være på 2½ person.
Aktiviteten er i fuld gang med planlægning i højeste gear for
resten af året, og jeg synes, det er fantastisk dejligt, at der
også på det seneste har været flere aften-tilbud til beboerne,
da det jo ellers ofte er på de tider, at der ikke sker så meget i
afdelingerne.
Lotte fra Aktiviteten har søgt og fået 50.000 kr. fra
Nordeafonden til ”Haveanlæg for demente”. Vi har endnu
ikke helt besluttet, hvordan midlerne anvendes og hvornår,
men det er da bare skønt at vi har lidt ”at lege med”!
DAB har bevilget midler til bl.a. renovering af elevator og
fryserum samt til asfalt bagved plejecentret og flisegang ved
campingvogn.
DS oplyser, at Baldersbo havde kommunalt tilsyn den 13.
oktober 2015. Rapporten er endnu ikke fremsendt, men vi fik
ros for at have forbedret dokumentationen markant.
Medlemmer af Bruger-pårørenderådet er velkomne til at
deltage i dialogmøde onsdag den 18/11 kl. 10-11.30, hvor der
vil være en mere uddybet gennemgang og drøftelse af tilsynet.
Det er politisk besluttet, at der skal monteres hjertestartere på
kommunens plejecentre. Disse skal monteres udenpå
bygningen – og der er pt ikke afsat midler til anlægget.

 Andre

IL deltog i Dialogmøde med Udvalget 10/9 på Birkehøj. Her
blev drøftet flere overordnede punkter bl.a. en varslet stigning
på kost-prisen, som dog siden er blevet taget ud af budgettet
igen.
MP er utilfreds med kvaliteten på vask af tøj. MP oplever at
tøjet ødelægges af vask på 60 gr. MP ønsker møde med
vaskeriet – DS informerer kontaktpersoner til vaskeriet om
problemet, mhp at der findes frem til en mulighed for dialog
med vaskeriet..
MP oplyser, at hun, ifm at en afløser ikke havde fået rigtig
telefon, måtte ligge i 1 ½ time og vente på besvarelse af
nødkald. DS vil gå videre med dette, så gentagelse undgås.
MP er utilfreds med, at der er så mange afløsere samt uro på
afdelingerne p.gr. af stigning i antallet af demente. DS
understreger at afløserne introduceres til opgaverne og
vagtdækningen kan kun hænge sammen, hvis vi ind imellem
bruger afløsere .
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4. Indkomne forslag


Orientering: Endelig rapport fra
Sundhedsstyrelsens tilsyn 2014:

5. Økonomi
 Regnskab 2015

Rapporten tages til efterretning.

Økonomien ser fornuftig ud. Vi skønner, at vi kommer ud
med et mindre overskud på 200.000 kr. som vi har bedt om at
få overført til næste år mhp. at anskaffe interaktive
touchskærme. Dette vil kunne modernisere og forbedre vores
informationsniveau betydeligt og vil også forenkle udsendelse
af diverse informationer til afdelinger, beboere og pårørende.

6. Kommende møder i 2015





Tirsdag den 8. december;
forberedelse til valg og
julefrokost
Vil vi igen i 2016 holde valg til
Bruger-pårørenderådet samtidig
med Nytårskuren?
Tirsdag den 9. februar 2016
konstitueringsmøde
Tirsdag den 17. maj 2016

7. Eventuelt

Her spiser vi et stykke smørrebrød sammen – og rykker mødet
til kl. 17.
Kunne være onsdag den 6/1, mandag den 11/1 eller torsdag
den 14/1? Afklares på mødet i december.

DS spørger, om der er kommentarer til kosten; MP ville
foretrække varm mad til middag. IL bemærker, at hun synes,
at pålægsfadene ser indbydende og flotte ud, mens JP nævner,
at hun generelt synes, at smørrebrøddet er kedeligt.
IL beder DS gøre ejendomsmesteren opmærksom på at
elevatordøren lukker for hurtigt.
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