Høje-Taastrup Kommune
Henriksdal Plejecenter

Telefon: 43 35 26 30

REFERAT AF BRUGER- OG PÅRØRENDERÅDSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2016.
Tilstede:

Birte Hansen, Bruno Sørensen, Arne Lundgaard, Hanne Knudsen, Pia Luciw,
Tove Christensen, Gerda Strøm Petersen og Susan Fuglsang som referent.

Afbud:

Hans Behrendt og Irene Sørensen

DAGSORDEN:
1. Velkommen til nye medlemmer af Bruger- og Pårørenderådet
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
4. Opfølgning på fælles Bruger- og Pårørenderådsmøde på Torstorp
5. Orientering fra ledelse
6. Orientering fra køkken
7. Orientering fra Seniorråd
8. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
9. Livets gang på Henriksdal
10. Eventuelt
Ad 1. Velkommen til nye medlemmer af Bruger- og Pårørenderådet
Nye medlemmer af Bruger- og Pårørenderådet blev budt velkommen, og der var en
kort præsentationsrunde af rådets medlemmer.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 3. Godkendelse af referat
Godkendt.
Ad 4. Opfølgning på fælles Bruger- og Pårørenderådsmøde på Torstorp
Det fælles Bruger- og pårørenderådsmøde var plaget af afbud. Der var en diskussion
om, hvorvidt møderne skulle gennemføres på et andet tidspunkt på dagen. Der var
dog bred enighed om, at Rådene er blevet adviseret så lang tid i forvejen, at det
burde kunne lade sig gøre at deltage i møderne.
Ad 5. Orientering fra ledelse
Henriksdal månedlige budget på 8,3 % er blevet overskredet med ca. 0,6 % pr.
måned på nuværende tidspunkt grundet manglende indtægter for 7 beboere fra
ældreboligerne, samt udsving i tyngden. Desuden er flere faste medarbejdere
langtidssyge. Hvilket betyder ekstra udgifter til vikarer.
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Henriksdal bruger i videst muligt omfang vore egne faste afløsere, men vi må
desværre også gøre brug af vikarer fra bureauer ind imellem.
Der spørges ind til, hvor mange medarbejdere der er på Henriksdal til at dække
døgnet ind 24-7. Der er ca. 30 faste medarbejdere inkl. afløsere i dagvagt. I
Aktiviteten er der 3 assistenter. De 2 hjælper til i morgenplejen.
Om aftenen er der 5 medarbejdere ad gangen - 10 i alt.
Om natten er der ansat 2 medarbejdere ad gangen – 4 i alt.
Høje Taastrup har i Økonomiaftalen for 2016 indarbejdet det af Staten krævede
omprioriteringsbidrag på 24 mio. kr. pr. år i de næste 3 år.
I Økonomiaftalen har Regeringen tilkendegivet, at de midler, der frigøres, vil blive
udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser.
Ad 6. Orientering fra køkken
Køkkenet har fået ny ovn, som kræver tilvænning for personalet. Det har medført en
del klager fra beboere over tørre kager.
Flere synes at maden smager af for lidt. Der er ønske om, at der tilsættes flere
krydderier. En løsning kunne være at afdelingerne har krydderier på bordet, som kan
tilsættes individuelt.
Hakkebøfferne til fællesspisning var for tørre.
Udbuddet af fisk til smørrebrød bør være mere afvekslende. Der kommer kun
marinerede sild ud. Det ville være rart, hvis der også ind imellem var kryddersild eller
karry sild. Dette kan bestilles via afdelingens personale, som taster madbestillinger
ind.
Der er et tilbagevendende problem om onsdagen i caféen. Der er altid smurt for lidt
smørrebrød, så det kan vare lang tid, før alle har fået serveret deres frokost - til stor
gene for de aktivitetsbrugere som bliver afhentet. kl. 12:30. Pia taler med køkkenet.
Ad 7. Orientering fra Seniorråd
Punktet udgået grundet sygdom. Det er dog således, at Børge Mogensen, formand
for Seniorrådet, får tilsendt referater fra vores BPR-møder, indtil der findes en afløser
for Hans Behrendt.
Ad 8. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
Hanne efterlyser en handlingsplan for den enkelte beboer.
Det er dog således, at der foreligger døgnrytmeplaner og helhedsvurderinger på den
enkelte beboer, hvilket svarer til en handlingsplan.
Ikke alle beboere kan betjene nødkald, eller bruger det nødkald der hænges om
halsen. Bruno viser dog sit nødkald frem under mødet, idet han gør brug af det. For
de beboere der ikke kan bruge nødkaldet aftales individuelle løsninger.
Der blev forespurgt om, der var nogen plan for rengøring i boligerne. Det beskrives i
kommunens kvalitetsstandarder, hvor tit, der skal gøres rent, men ikke hvilken dag,
da det passes ind i forhold til plejen af borgerne. Kvalitetsstandarderne kan findes på
kommunens hjemmeside.
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Ad 9. Livets gang på Henriksdal
Der har været afholdt fællesspisning, Henriksdal har haft fødselsdag, Solstrålen har
afholdt forårsbanko, der har været afholdt havedag siden sidste møde, og beboerne
skal igen i år på sommerferie i Musholm Bugt Feriecenter.
5 medarbejdere har indtil videre meldt sig til sommerferien.
Huset har haft en besøgshund gennem Trygfonden, hvis ejer ikke ønsker at komme
mere, da han ikke føler sig velkommen. Beboerne syntes ikke om hundens ejer,
hvilket måske var årsagen.
Ad 10. Eventuelt
En af beboerne har ikke modtaget retur vasketøj i 5 uger.
En afløser har svaret en beboer rigtig grimt. Det er vi kede af at høre. Vi vil gerne
have den slags oplysninger snarest efter det er sket, så vi har mulighed for at følge
op og bruge andre afløsere.
Der er en del vasketøj, som bliver væk og en del vasketøj som ødelægges ved vask.
Der bliver rettet henvendelse til vaskeriet, så fejlen kan rettes op.

Referent
Susan Bonnie Fuglsang
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