Høje-Taastrup Kommune
Henriksdal Plejecenter

Telefon: 43 35 26 30

REFERAT AF BRUGER- OG PÅRØRENDERÅDSMØDE ONSDAG DEN 26. JANUAR
2016.
Tilstede:

Birte Hansen, Jytte Kokholm Petersen, Pia Luciw, Tove Christensen, Irene
Sørensen, Grete Jensen, Hans Behrendt, Gerda Strøm Petersen og Susan
Fuglsang som referent.

Fraværende: Kirsten Foxman er desværre gået bort.

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Orientering fra ledelse
Orientering fra køkken
Orientering fra Seniorråd
a. Vask af beboernes tøj, vi har hørt at vaskeriet enten vasker tøjet på 60 grader
eller derover, er det derfor at nogle beboere får krøllet eller at tøjet er blevet for
lille?
b. Hvordan gik juleaften? Da vi har fået henvendelser, om at det ikke gik så godt på
alle plejecentre.
c. ”Demensrejseholdet” Henriksdal blev desværre ikke udtaget, men hvordan ser I
jeres deltagelse i det kommende projekt?

6. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
7. Livets gang på Henriksdal
8. Valg 2016
9. Godkendelse af mødedatoer 2016
10. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Godkendt.
Ad 3. Orientering fra ledelse
Høje Taastrup Kommune har fået tildelt 7,4 mio. kr. af værdighedsmilliarden. Det er
Byrådet, der beslutter, hvad pengene skal bruges til. BPR-rådets medlemmer
fremfører, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis der blev ansat mere personale om
aftenen. Eventuelt et aftenpersonale, som kan fungere som anretter ved
aftenmåltiderne.
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Regnskabet på Henriksdal for 2015 balancerer. Der er planlagt 150.000 kr. til
overførsel til kompetenceudvikling omkring effektive arbejdsprocesser i plejen og
240.000 kr. til en tilsvarende proces i køkkenet, hvor der muligvis også vil være brug
for ombygninger, for at udføre opgaverne mest effektivt.
Ad 4. Orientering fra køkken
Køkkenet har aftalt med de andre plejecentre i kommunen, at beboerne kan få
medindflydelse på, hvad der skal være på menuen. Dette foregår på skift mellem
centrene, som melder ønsker ind til køkkenet.
Ugens 5 hverdage kan man vælge mellem 2 hovedretter og 1 biret. I weekenden er
der 1 hovedret.
Det er vigtigt, at personalet printer de rigtige madlister ud, således at beboerne har
mulighed for at vælge.
Køkkenet hat fået meget positive tilbagemeldinger vedr. mad og drikke juleaften.
Der er ved at blive kreeret en menuplan med billeder på, således at alle ansatte har
mulighed for at anrette maden korrekt med de rigtige ingredienser, og så borgerne
kan se hvad der er planlagt, og hvad de vælger imellem..
Ad 5. Orientering fra Seniorråd
a. Vask af beboernes tøj, vi har hørt, at vaskeriet enten vasker tøjet på 60 grader
eller derover, er det derfor at nogle beboere får krøllet, eller at tøjet er blevet for
lille?
Tove H. samt Birte Hansen orienterede om, at en del tøj bliver væk efter vask, tøj går
i stykker samt tøj bliver fejlsorteret i vaskeriet.
Det er muligt at få erstattet bortkomne eller ødelagte genstande. Borgerne/de
pårørende/kontaktpersonen tager fat i De Forenede Dampvaskerier for at få løst
konkrete problemer.
b. Hvordan gik juleaften? Da vi har fået henvendelser, om at det ikke gik så godt på
alle plejecentre.
Henriksdal har haft en glimrende juleaften.
c. ”Demensrejseholdet” Henriksdal blev desværre ikke udtaget, men hvordan ser I
jeres deltagelse i det kommende projekt?
Henriksdal har ikke meldt sig til Demensrejseholdet, da det samlede personale er i
gang med en kompetenceudvikling omkring demens med ”blended learning”, via
kommunens udviklingsafdeling og demenskoordinatorerne. Det er en kursusform,
hvor der skiftes mellem teoriundervisning og IT-learning. Undervisningsforløbet vil
foregå i hele 2016. Selvom Henriksdal er et somatisk plejecenter, har cirka 80 % af
borgerne på Henriksdal demensudfordringer.
Borgmester og Byråd har sagt ja til, at Seniorrådet besøger et projekt i Køge, hvor
Seniorrådet skal se, hvordan overgangen er fra somatik- til demensplejesektor.
Ad 6. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
Formanden bad om, at personalet huskede at lægge faktura fra indkøbt medicin ind i
beboernes boliger. Dette er der nu fulgt op på.
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Formanden appellerede til, at de beboere, der skal ud af huset, når det er højtid eller
ved andre lejligheder, skal være klædt på efter årstiden, hvilket ledelsen helt kan
tilslutte sig.
På forespørgsel om, hvor tit der gøres rent i boligerne, og om det er på faste dage,
oplyses det, at der gøres rent hver 14. dag, men ikke nødvendigvis på faste dage.
Hjælpen til borgerne har første prioritet.

Ad. 7 Livets gang på Henriksdal
Der har været masser af julearrangementer i december måned til stor glæde for alle i
huset. Også nytårskuren gik rigtig godt i år.
Personalet og Solstrålen har et fantastisk samarbejde.
Som noget nyt i 2016 byder Aktiviteten på søndagsbuffet i håbet om, at flere
pårørende kan deltage i weekenden. Første arrangement er den 14. februar 2016
Ad 8. Valg 2016
I henhold til vedtægter afholdes valg i starten af året.
Formanden er på valg – Tove Hansen – og Tove ønsker genvalg.
Da Kirsten Foxman desværre er død, skal BPR-Rådet have valgt en ny
beboerrepræsentant.
Valget kommer til at foregå ved beboerne / pårørendes påskefrokost, og valget bliver
annonceret på invitation til frokosten.
Ad 9. Mødedatoer 2016
Følgende datoer blev godkendt på mødet:
Tirsdag 8. marts 2016
Torsdag den 19. maj 2016
Mandag 22. august 2016
Mandag den 3. oktober 2016
Torsdag den 15. december 2016

kl. 13:00 - 15:00
kl. 13:00 - 15:00
kl. 13:00 - 15:00
kl. 13:00 - 15:00
kl. 12:00 – 15:00 – med julefrokost.

Ad 10. Eventuelt
Intet til punktet.

Referent
Susan Bonnie Fuglsang
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