Høje-Taastrup Kommune
Henriksdal Plejecenter

Telefon: 43 35 26 30

REFERAT AF BRUGER- OG PÅRØRENDERÅDSMØDE TORSDAG DEN 25.
AUGUST 2016.
Tilstede:
Børge Mogensen for/ Hans Behrendt, Irene Sørensen, Birte Hansen, Arne
Lundgaard, Hanne Knudsen, Pia Luciw, Tove Christensen, Gerda Strøm
Petersen og Susan Fuglsang som referent.
Afbud:
Bruno Sørensen

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Orientering fra ledelse
4. Drøftelse af embedslægetilsyn
5. Orientering fra køkken
6. Orientering fra Seniorråd
7. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
8. Livets gang på Henriksdal
9. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Punktet Godkendelse af referat skal fremover have tilføjet datoen for afholdelse.
Referat af 19.5.2016 godkendt.
Ad 3. Orientering fra ledelse
I disse dage er der beboerferie i Musholm Bugt Feriecenter til stor glæde for
beboerne. Den årlige ferie afholdes, så længe økonomien tillader det. Der er ikke
afsat budget til formålet. Og vi er i høj grad afhængige af medarbejdernes gode vilje,
idet de arbejder 24/7 under ferien, men kun aflønnes for 10 timer. Beboerne har i år
en egenbetaling på 1250 kr. plus lommepenge efter behov. Egenbetalingen dækker
desværre ikke de faktuelle udgifter.
Henriksdal og Torstorp har ansøgt om puljemidler til et projekt om bedre livskvalitet
og velvære for beboere på plejecentre. Puljemidlerne kan anvendes til et tilbud om
massage og zoneterapi.
Høje Taastrup Kommunes Politikere skal diskutere budgetbesparelser tirsdag den 6.
september.
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Derefter er der høringsproces fra den 7. september til den 23. september 2016. Vi
aftaler budgethøringsmøde for rådet den 22.9. fra 10-11.30
Ad 4. Drøftelse af embedslægetilsyn
Embedslægen kom på uanmeldt tilsyn i april 2016. Rapport udleveret. Tilsynet var
med så få fejl, at Henriksdal er undtaget for tilsyn i 2017. Der var ingen kommentarer
til tilsynsrapport eller handleplan.
Ad 5. Orientering fra køkken
Sommerferien er gået upåklageligt i køkkenet, personalet har være gode til at dække
hinanden.
Henriksdal skal i gang med at uddanne måltidsværter til servering af mad om
aftenen. Hotel og Restaurationsskolen afholder et kursus i 5 moduler.
Måltidsværterne skal være med til at udbrede viden om, hvordan man giver beboerne
en god oplevelse omkring måltidet.
Køkkenet skal i efteråret i gang med et LEAN-projekt, som i sin enkelthed går ud på
trimme produktionen og gøre tingene smart. Medarbejderne bliver inddraget i
processerne – og der investeres derved i socialt kapital.
Når LEAN indsatsen er gennemført, giver det øget indflydelse hos medarbejderne,
lavere ressourcespild og øget engagement.
Ad 6. Orientering fra Seniorråd
Der har været forlydende om, at beboerne ikke må ryge i egen bolig og på egen
terrasse. Det er på ingen måde korrekt. Beboerne må ryge i egen bolig og på egen
terrasse. Personalet har røgfri arbejdstid, og der er røgfrit på alle fællesområder.
Beboerne skal lufte ud i boligen, inden personalet kommer i boligen for at løse
opgaver, og der må ikke ryges, mens personalet er til stede på grund af personalets
arbejdsmiljø.
Der har i lang tid været politiske diskussioner om, hvorvidt der skal tilknyttes en fast
læge til plejehjemmene.
Det er nu lykkedes at få det punkt på dagsordenen i såvel kommuner som i regioner,
og der skal være møde i udvalgene den 30. september 2016. To praktiserende læger
i Høje Taastrup Kommune er positivt stemt for projektet. Det kræver dog, at den
enkelte kommune har penge til projektet, idet lægerne skal have omkring 900 kr. i
timen.
FNs Internationale ældredag bliver afholdt den 3. oktober 2016 i KulturCentret. Det
koster 40 kroner at deltage i arrangementet og få en god eftermiddag. OK-Klubben,
Ældre Sagen, Veteransport og Seniorrådet støtter op. Flemming Hastrup fra
Ældresagen bliver hovedtaler til arrangementet.
Flextrafik har fået nye regler for kørsel. Man kan køre op til 104 gange om året, og
der er ingen restriktioner om, hvor man skal køres til og fra.
Seniorrådet er også på gaderne under frivillighedsdagene den 27. august og den 10.
september 2016. Der afholdes konkurrencer, hvor 2 personer under 60 og 2 personer
over 60 har mulighed for at vinde lækre købmandskurve.
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Ad 7. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
Der klages over, at kartoffelmosen i lørdags var tør. Køkkenet følger op på
problemet.
Det påpeges, at madplanerne er ikke hensigtsmæssige, idet der er blevet serveret
risengrød 3 gange inden for en 3 ugers periode over sommeren.
Det er korrekt, at risengrød er kommet på madplanen om sommeren på baggrund af
et beboerønske, men køkkenet kan ikke genkende, at det skulle være 3 gange over
så kort en periode.
Der skal hænges nye billeder af op af personalet i afdelingerne, og der skal stå
navne under disse billeder. Susan F. tager sig af opgaven, snarest muligt.
Der klages over for mange vikarer og ferieafløsere. Desuden over at en enkelt vikar
ikke havde uniform på. Dette skal respekteres, ellers hører ledelsen gerne om det,
snarest efter det er sket, så vi ikke bestiller denne vikar igen.
Ad 8. Livets gang på Henriksdal
Siden sidste BPR-møde har Aktiviteten og Solstrålen afholdt:
•
•
•
•
•

Havedag
Solstrålens underholdning – herunder sang
Sportsdag
Fælles sang med Sct. Georgs Gilderne
Solstrålens grillfest

Henriksdal har fået ny chauffør – Robert – som kører bussen henholdsvis onsdag og
fredag, hvor afdelingerne er med på skift.
Jette Lillgren fra Ældresagen kommer hver anden tirsdag og hver onsdag og yder
omsorgsmassage på beboerne og borgerne i Aktiviteten. Jette er frivillig og har
undervist i omsorgsmassage. Alle er meget glade for ordningen.
Der er plantet æbletræer foran vinduerne i personalerummet. Når træerne står i fuld
flor, vil vinduerne ikke kunne åbnes. Det vil være fint, hvis de bliver flyttet.
Ad 9. Eventuelt
Der var en forespørgsel om, hvorvidt Aktiviteten skulle have ændret struktur, således
at det kun var for husets beboere. Det er der ikke. Kommunen har kvalitetsstandarder
for daghjem- og dagcenterbrugeres benyttelse af tilbuddet. En del heraf er beskrevet
i Serviceloven.
Aktivitetens brugere oplever, at der hver onsdag er for lidt og for ens smørrebrød, så
der ikke er noget at vælge imellem. Irene Sørensen sørger for at der fremover er et
større udvalg.
Elevatoren ved køkkenet skal gennem en hovedreparation i ugerne 40-44. Det er i
denne periode ikke muligt at anvende elevatoren.
Referent
Susan Bonnie Fuglsang
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