Plejecentret Baldersbo (PBB)
Bruger og pårørenderåd
Mødeleder:
Centerleder

Referat
8. december 2015 kl. 17.
Punkter
1. Godkendendelse af
dagsorden samt referat fra
sidst
2. Deltagere

Godkendt

Jane Pedersen; Formand
Poul Pihl, Jens Tilsted, Mogens Pilgård Jacobsen; alle
pårørende
Dudi Suadicani; Centerleder
Afbud fra / fraværende:
Mona Pihl; beboer
Lisbeth Le Fevre; pårørende
Inge Lundbye; Seniorrådsmedlem
Flemming Andersen, Conny Trøjborg; Udvalget

3. Referent

Dudi

4. Gensidig information
 Formanden

JP; ingen bemærkninger

 Centerleder

2015 går på hæld, og det er tid at gøre status.
Det går rigtig godt med at arbejde med Livskraft og rehabilitering.
Medarbejderne øver sig dagligt i at have fokus på beboernes
ønsker, som danner grundlag for de mål, der arbejdes på at nå. På
dette område har flere beboere end forudset i år gennemgået et
forløb, og de fleste med rigtigt gode resultater. Flot indsats af både
beboere og medarbejdere.
Vi har fået drivhus og campingvogn, og der er også sket
forbedringer i afdelingerne. Vi fortsætter med at forbedre
omgivelserne og vil udbyde flere tilbud i 2016. Hertil har vi bl.a.
modtaget 50.000 kr. fra Nordeafonden.
Siden februar har beboerne fået varm mad til aften. Der er i langt
overvejende grad tilfredshed med dette. Til næste år vil beboerne få
mulighed for at præge menu-planen. På Baldersbo kan beboerne få
indflydelse på april-planen. Vi vil invitere beboere til at deltage i et
panel i slutningen af januar.
Baldersbladet fylder 1 år, og mange giver udtryk for at være glade
for informationerne. Mange lægger et stort arbejde i at få gjort
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avisen så indbydende og spændende som muligt. Det vil jeg gerne
sige TAK for.
Vi har arbejdet med arbejdsmiljøet, og vi oplever, at trivslen er
blevet bedre, og der er god dialog på tværs i huset. Det er noget, vi
vil arbejde videre med i det kommende år.
Vi har også arbejdet med at forbedre dokumentationen, og det har
givet resultat, men vi mangler stadig lidt. Demenskonsulenterne har
undervist personalet om magtanvendelse, og vi arbejder med at
forebygge vold og trusler.
I sommer indførte vi røgfri arbejdstid, og det er gået rimeligt
gnidningsløst med at gennemføre det.
På ledersiden måtte vi undevære en teamleder i det første halvår,
og i juni tiltrådte Janne Grubbe så. Jobbet var imidlertid nok ikke
lige det, Janne havde forestillet sig, og hun har derfor valgt at sige
op og fratræder med udgangen af december. Vi er så i den heldige
situation, at Torstorp efter omlægning til
døgnrehabiliteringspladser har fået en teamleder i overskud, og det
kan vi nyde godt af. Allerede på mandag den 14. december
tiltræder Mette Palholt Hansen som konstitueret teamleder, og det
glæder vi og meget til. Hvis Mette bliver glad for jobbet og
samarbejdet fungerer, håber vi, at hun kan blive her.
Vi har også ansat ny administrativ medarbejder, efter at Anne
Pedersen er stoppet. Lotte Schultz tiltrådte 1. december, og vi er
allerede rigtigt glade for samarbejdet. Lotte har tidligere været
ansat i Høje Taastrup kommune, så hun har et godt kendskab til de
systemer, vi bruger.

 Andre

JT har vist billeder fra sin fisketur, men desværre var
fremvisningen planlagt lige omkring vagtskiftet, så beboerne nåede
ikke at få hele fremvisningen.
MPJ og PP; ingen bemærkninger.

5. Indkomne forslag


Forberedelse til valg

I forbindelse med Nytårskuren den 13/1-16 afholdes valg til
Bruger-pårørenderådet.
Brugerrådet består ifølge vedtægterne af : lederen, 2
beboerrepræsentanter, 2 pårørenderepræsentanter, 1
brugerrepræsentant (bruger af aktivitet/cafe), 1 repræsentant
for støtteforeninger, seniorrådet 1 kontaktperson, derudover
vælges der (2 suppleanter for brugerne) og 2 suppleanter for
pårørende.
I lige år vælges 1 repræsentant for pårørende, 1 bruger
repræsentant og 1 beboer repræsentant.
Mona Lisa blev genvalgt i år, og sidder derfor også i 2016. Det
samme gælder Jane, Poul, Jens og Mogens. Dudi tager kontakt
til Lisbeth, som kun har deltaget i et møde, om hun ønsker at
fortsætte i rådet. Vi regner også med, at Inge fra seniorrådet
bliver siddende i rådet.
Det vil sige vi mangler 1 beboerrepræsentant, evt. en
pårørenderepræsentant (i stedet for 1 brugerrepræsentant) og
(2 suppleanter for brugerne) og 2 suppleanter for pårørende og
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valget gælder for 2 år.



Tilsynsrapporter – endelige
afventes

Vi havde uanmeldt kommunalt tilsyn den 13/10 – og afventer
fortsat endelig rapport. Der har været afholdt fokusgruppeinterview
og dialogmøde, og vi har udsigt til en betydeligt forbedret rapport
ift. sidste år.
Vi har også haft uanmeldt embedslægetilsyn og afventer fortsat
rapporten. Tilsynet gik efter sigende rigtigt godt i demensafdelingen, mens der var flere (ikke graverende) småfejl i
somatikken. Vi er allerede ved at tilrettelægge, hvordan vi får løftet
opgaverne lige godt i hele huset.

6. Økonomi
 Status 2015
 Budget 2016

Vi forventer at komme ud med et lille overskud, som vi håber at
kunne få overført til næste år. Vi frygter lidt, den bod, vi formentlig
skal betale gr. højt fravær.
Ingen større ændringer i næste års økonomi.

7. Kommende møder





Nytårskur 13. januar samtidig afholdes valg til
det kommende brugerpårørenderåd .
Tirsdag den 9. februar
2016 konstitueringsmøde
Tirsdag den 17. maj 2016

8. Eventuelt

DS inviterer.

PP spørger om årsagen til at julefrokosten afholdes den 10/12 kl.
12. DS forklarer, at køkkenet havde et ønske om at slå julefrokost
for beboerne sammen med julefrokosten med pårørende for at
spare ressourcer. Dette ønske har vi imødekommet. Desuden har
køkkenet besluttet at man i år laver et arrangement den 24/12 ala
Sengeløse og Torstorp. Det betyder, at der serveres vanlig
morgenmad i afdelingerne, risengrød til frokost og julemiddag til
aften. Dvs. der er ikke brunch juleaftensdag i år.
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