Plejecentret Baldersbo (PBB)
Bruger og pårørenderåd
Mødeleder: Centerleder

Dagsorden
11. februar 2016 kl. 15.30-17.
Punkter
Medlemmer

Jane Pedersen, Poul Pihl, Jens Tilsted, Mogens Pilgård
Jacobsen; alle pårørende
Mona Pihl og Lotte Thernøe; beboere
Inge Lundbye; Seniorrådsmedlem
Dudi Suadicani; Centerleder
Flemming Andersen og Conny Trøjborg; Udvalget - afbud

1. Godkendendelse af dagsorden
samt referat fra sidste møde den
8. december 2015

Godkendt

2. Referent

Dudi

3. Konstituering af nyt Brugerpårørenderåd
 Valg af formand og
næstformand
4. Gensidig information
 Formanden

 Centerleder

Velkommen til Lotte Thernøe, som er nyt medlem i Brugerpårørenderådet.
Jane er genvalgt som formand, Dudi er næstformand.

Jane savner henvendelser fra andre pårørende (og beboere) med
emner eller forespørgsler til Bruger-pårørenderådet. Måske har vi
ikke været gode nok til at fortælle om, hvad Bruger-pårørenderådet
kan bruges til? Jane vil formulere et indlæg til Baldersbladet, i håb
om at dette kan få skærpet interessen omkring rådet.
Vi har konstitueret Mette Palholt-Hansen som teamleder for
somatikken. Mette arbejder bl.a. i øjeblikket sammen med
medarbejderne på at få tilrettelagt en bedre grundplan.
Teamlederstillingen slås op sidst på måneden, og senest den 1.
april skulle vi have stillingen besat – vi håber Mette vil fortsætte.
Desuden arbejder vi målrettet på at forbedre dokumentation og
medicinhåndtering.
Alle ferieplaner er nu godkendt, så hovedferien er på plads. I år har
vi insisteret på, at der skal være en højere tilstedeværelse af fast
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personale i ferie-perioden, da vi tidligere år har oplevet mange
udfordringer med en for snæver bemanding. Jeg håber, at denne
disponering vil komme såvel beboere som personale til gavn!
Vi er kommet med i et projekt, som Sundhedsstyrelsen
gennemfører. Det betyder, at vi til efteråret vil gennemføre møder
her på Baldersbo med et såkaldt Demensrejsehold, som består af
forskellige eksperter. Formålet er at udvikle praksis indenfor
demensområdet, og udvalgte medarbejdere fra alle afdelinger vil
blive involveret.
Vi har modtaget 50.000 kr. fra Nordeafonden til haveprojekter for
demente. Vi vil bruge pengene til nye havemøbler, maling til de
gamle havemøbler og til etablering af et bålsted med bænke
omkring. Bålstedet laver snedker Nissen, og Aktiviteten har et
projekt sammen med en skoleklasse, som vil hjælpe med at male.
Det hele skulle gerne stå klart senest 15. juni i år!
Vi har investeret i endnu en EL-cykel, så begge vores cykelpiloter
kan få en cykel med motor! Nu bliver der rigtig mulighed for at
tilrettelægge små udflugter, når foråret kommer.
Aktiviteten har planlagt en række arrangementer i den kommende
tid, og vi håber, at beboerne vil møde talstærkt op. Der skulle være
noget for enhver smag.

 Andre

PP – det sker at service o.a. forsvinder fra beboernes boliger, når
det tages ud til opvask i afdelingen. Der er gode erfaringer med at
sætte beboernes egne ting i vasken på stuen og vaske det op der!
DS beder medarbejderne være opmærksomme på at få beboernes
ting tilbage til rette ejermand, hvis det fjernes fra stuen.
Mona P – ingen bemærkninger
Mogens P – ønsker information om omsorgstandplejens tilbud.
Tibuddet retter sig mod borgere, der ikke kan komme i almindelig
tandklinik. Man betaler årligt ca. 450 kr. og tandplejen foretager
tand-/proteseeftersyn på plejecentret. Ved større behandlinger skal
man ind på klinikken på Gadehavegård-skolen.MP efterlyser
tilbagemelding fra omsorgstandplejen, når bb ikke selv kan give
besked til pårørende? DS opfordrer til at tage kontakt til afdelingen
og høre, om de har modtaget information. Alternativt kan
omsorgstandplejen kontaktes.
LT – ingen bemærkninger
IL – seniorrådet vil arbejde på at få et pilotprojekt i gang i HTK om
faste læger på plejecentre. Baldersbo vil meget gerne indgå i dette.
IL oplever som frivillig at der ofte mangler luft i kørestolene, hvilket
medfører at en planlagt gåtur må aflyses. DS følger op på dette!

5. Indkomne forslag
 Tilsynsrapport – vedhæftes
som bilag
 Brandsynsrapport –
vedhæftes som bilag

Medarbejderne – specielt assistenterne – arbejder i øjeblikket
ihærdigt på at få indarbejdet alle elementer fra handleplanen,
således at vi er klar til nyt tilsyn den 1. april 2016.
Flemming har bragt tingene i orden.
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6. Økonomi
 Regnskab 2015
 Budget 2016

7. Kommende møder
 Tirsdag den 17. maj ’16?
 Tirsdag den 16. aug. ’16?
 Tirsdag den 6. dec. ’16?
 Tirsdag den 7. feb. ’17?
8. Eventuelt

Vi kom ud af 2015 med et mindre underskud, som vi selv skal
dække ind i år. Desuden afventer vi besked om bod for vores
høje fravær.
Budget 2016 udfordres af det udmeldte ansættelsesstop i Høje
Taastrup kommune. Ansættelsesstoppet medfører, at vi
fratrækkes en månedsløn, hver gang en medarbejder
fratræder.

Godkendt

Møder afholdes fremover i Rottehullet, hvor vores 2 beboerrepræsentanter i køresol forhåbentlig lettere kan komme ind.
JT fremlægger sygdomsforløb. DS drøfter dette med
teamleder.
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