Høje-Taastrup Kommune
Henriksdal Plejecenter

Telefon: 43 35 26 30

REFERAT AF BRUGER- OG PÅRØRENDERÅDSMØDE TIRSDAG DEN 8. MARTS
2016.
Tilstede:

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

Afbud:

Hans Behrendt

DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Orientering fra ledelse
Orientering fra køkken
Orientering fra Seniorråd
Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
Livets gang på Henriksdal
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Godkendt.
Ad 3. Orientering fra ledelse
I forbindelse med valg til BPR-råd tirsdag den 15. marts 2016 har Pia Luciw talt med
beboer Bruno Sørensen A6, som har indvilget i at stille op til Rådet.
Ketty Knudsens datter Hanne Knudsen vil også gerne opstille til BPR-rådet.
Endvidere udtræder Grethe Jensen fra Solstrålen, efter mange år i BPR-rådet. Tak
for indsatsen Grethe. Grethe Jensen afløses af Arne Lundgaard fra Solstrålen.
Vedtægter samt forretningsorden bliver mailet til Arne.
HTK har siden den 26. januar 2016 og året ud indført ansættelsesstop, da
kommunen er økonomisk udfordret grundet budgetoverskridelse i 2015 på
anbringelse af børn.
Det har den konsekvens, at alle forvaltninger skal betale 1 månedsløn pr.
medarbejder til kommunekassen, hvis ansættelsesforholdet ophører eller der
nyansættes.
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Regeringen har indført et omprioriteringsbidrag, der tvinger kommunerne til at skære
én procent af deres budget om året, hvert år frem til 2019, som staten så kan
prioritere hvad skal bruges til.
Omprioriteringsbidraget vækker stor bekymring blandt alle landets borgmestre og er
hovedemnet på Kommunernes Landsforenings årsmøde her i marts. Det vækker
begrundet frygt om lavere serviceniveau i kommunerne.

For HTK vil det betyde at for budget 2017 skal pege på besparelser for i alt 72 mil. kr.
24 mil. kr. til staten og 48 mil. kr. til kommunens egne politikere, som også gerne selv
vil have mulighed for at omprioritere i budget 2017. Hver Forvaltning har fået i opdrag
at pege på specifikke besparelser indenfor eget forvaltningsområde, hvorefter
politikerne kan vælge at omfordele de 48 mil. i HTK ift. deres prioriteringer.
Regeringen har vedtaget at uddele 1milliard til kommunerne – den såkaldte
værdighedsmilliard, da kommunerne som en del af tildelingen er forpligtet til at
udarbejde en værdighedspolitik.
HTKs andel er 7,4 mio. millioner kr. Politikkerne i HTK har besluttet at
værdighedspolitikken skal indarbejdes i seniorpolitikken.
BPR-rådet er høringspart i forbindelse med anvendelsen af midlerne. På sidste møde
i BPR-rådet blev der peget på at der var behov for mere personale om aftenen – især
omkring spisesituationen.
Pia Luciw har ansøgt om overførsel af midler fra 2015 til 2016 til
kompetenceudvikling af personalet indenfor LEAN, som handler om at effektivisere
processer og derved udmønte varige resultater. Der er endnu ikke nyt i sagen.
Ad 4. Orientering fra køkken
Beboerne på kommunens 4 plejecentre har på skift mulighed for at få indflydelse på
menuen. Personalet skal sende beboernes menu ønsker på mail til køkkenet senest
den 10. i måneden, så vil køkkenet forsøge at indarbejde ønskerne i menuplanen.
For Henriksdal skal der indgives ønsker til maj måneds menuplan 10. marts.
Der er ved at blive udarbejdet en menuplan med fotos af retterne, så personalet kan
se hvordan maden er tænkt anrettet.
Køkkenet har aftalt at gennemføre audit om aftenen på plejecentrene, for at tale med
beboere og personale om kvaliteten af maden og stemning omkring servering af den
varme mad. Der har været stor ros for, at maden altid er varm.
Der bliver, som et forsøg, sendt mere kød ud end kvalitetsstandarden foreskriver.
Irene Sørensen har oplevet problemer for personalet med udskæringen, eksempelvis
at stegen blev skåret ud med en brødkniv, hvilket ødelægger kødets struktur.
Køkkenet fortsætter med at lave audit i 2016 mhp. kvalitetssikring.
I 2017 er planen at der gennemføres en brugerundersøgelse med spørgeskemaer
omkring tilfredshed med maden.
Den 2. maj 2016 kl. 13:30 - 15:30 er alle Bruger- og Pårørende råd indkaldt til fælles
møde på Torstorp Plejecenter. Et af emnerne på dagen er hvorvidt beboerne ønsker
at vi indfører økologisk mad indenfor den økonomiske ramme. Dette vil formentlig
betyde mindre kød, da det økologiske kød er dyrere.
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Køkkenet får en ny opvaskemaskine installeret efter påske, og der bliver derfor kun
serveret 1 hovedret i ugen efter påske.
Ad 5. Orientering fra Seniorråd
Intet til punktet.
Ad 6. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
Formanden har ikke noget til punktet, men spørger dog, hvor mange penge de
igangværende kurser i demens koster. Kurserne koster personaletimer.
Kurserne er blevet en realitet via kommunens Udviklingsafdeling, fordi mange
personaler til den årlige MUS-samtale har udtrykt ønske om, at sygdommen demens
bliver sat mere i fokus.
Henriksdal er med i et pilotprojekt med demenskoordinatorerne, som underviser alt
personalet kombineret med E-learningsmoduler på ABC-demens. Kommunens andre
plejecentre har i stedet indledt et samarbejde med det nye demensrejsehold.
Demenskoordinatorerne og rejseholdet i demens skal efterfølgende udveksle
erfaringer med Sundhedsstyrelsen.

Ad 7. Livets gang på Henriksdal
Der har været afholdt søndagsbuffet, og tilbagemeldingen har været blandet. Nogle
har været overordentligt tilfredse og andre var af den opfattelse, at
aftenarrangementerne, hvor maden bliver serveret ved bordene, er hyggeligere.
Aktiviteten er i gang med at producere påskeæg med fyld, og de bliver solgt næsten
lige så hurtigt som de bliver produceret.
Der afholdes påskefrokost for henholdsvis husets beboere og pårørende samt
Aktivitetens daghjem og dagcenter.
Der er tilmeldt 24 personer til Aktivitetens påskefrokost med daghjem og dagcenter.
Ad 8. Eventuelt
Nogle af brugerne i Aktiviteten har klaget over, at man den10. februar 2016 skulle
betale 57 kr. for én fyldt madpandekage, det var simpelthen for dyrt.
Der var en anden dag blevet serveret hvidkålsrouletter, hvor der i stedet for brun
sovs var paprikasovs. Dette var man ikke tilfreds med.
Køkkenet beder om, at man samme dag tager kontakt til køkkenet om diverse klager
og problemer, så vil man forsøge at udbedre med det samme.
Referent
Susan Bonnie Fuglsang

3

