Høje-Taastrup Kommune
Henriksdal Plejecenter

Telefon: 43 35 26 30

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BRUGER- OG PÅRØRENDERÅDSMØDE
TORSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2016.
Tilstede:
Irene Sørensen, Birte Hansen, Bruno Sørensen Arne Lundgaard, Hanne
Knudsen, Pia Luciw, Tove Christensen, Gerda Strøm Petersen og Susan
Fuglsang som referent.
Afbud:
Hans Behrendt

DAGSORDEN:
1. Høring vedrørende budget 2017
2. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden
3. Samspil mellem beboere, pårørende og personalet i afdelingerne
Ad 1. Høring vedrørende budget 2017
Indledningsvis ønsker Henriksdal Bruger- og Pårørende Råd at kommentere på Høje
Taastrup Kommunes strategiske mål om ”En Værdig Seniorpolitik”, hvor der blandt
andet står:
Hvis der kommer en dag, hvor jeg får brug for hjælp:
•

Alle borgere mødes med venlighed, respekt og værdighed, og med
udgangspunkt i den enkeltes livssituation og formåen

•

I mødet med kommunen oplever alle borgere og pårørende helhed og tryghed
og Pleje/ omsorgsydelser af høj kvalitet

•

Der arbejde ud fra en tankegang om, at hjælpen skal understøtte, at borgeren
bliver selvhjulpen så hurtigt som muligt, og pårørende inddrages, hvor det er
muligt

•

Alle borgere har krav på en værdig livs afslutning, og livskvalitet i livets sidste
fase uafhængigt af, om man bor i eget hjem eller på plejecenter

Det lyder positivt og flot, men Bruger- og Pårørenderådet mener ikke det hænger
sammen i forhold til de besparelsestiltag, der er lagt op til i budget 2017.
Desuden efterspørger Bruger- og Pårørenderådet besøg af de tilknyttede politikere. De
er savnet!
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HØRINGSSVAR:
000-01: Rammebesparelse på 0,24 %:
Kommentar:
BPR finder det uantageligt og vil gerne opponere over at der forventes den samme
kvalitet for færre penge! Personalet er i forvejen pressede af at skulle yde pleje til de
meget komplekse borgere.
990-04: Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på Plejecentre
Kommentar:
Bruger- og Pårørenderådet finder forslaget uforsvarligt, uanstændigt og uacceptabelt
af hygiejniske-, helbredsmæssige- og æstetiske årsager, og henviser til Den værdige
seniorpolitiks formulering om kvalitet og tryghed.
Bruger- og Pårørenderådet finder allerede for nuværende at boligernes renholdelse
lader meget tilbage at ønske.
I øvrigt mener Bruger Pårørende Rådet ikke at beboere på plejecentre og udeboende
borgere kan sammenlignes. På plejecentret foregår alle aktiviteterne omkring
borgeren i ét rum, og beboerne lever tæt sammen. De kan principielt set sove, spise,
have afføring, få skiftet ble eller forbinding, blive suget i svælget m.v. i samme rum.
Dertil kommer, at flere beboere er syge og skrøbelige, har sygdomsfremkaldende
bakterier m.v., hvorfor det er yderst vigtigt at hygiejnen er i top. Resultatet kan i
yderste konsekvens betyde flere indlæggelser og dårligere helbred og livskvalitet for
beboerne.
I øvrigt ønsker Bruger- og Pårørenderådet at gøre opmærksom på, at
robotstøvsugerne ikke duer. Så snart de fanger et bordben, går de i stå. Der er et
ønske om almindelig støvsugning.
Forslaget vil betyde færre ansatte på Henriksdal, hvilket Bruger- og Pårørenderådet
finder stærkt bekymrende.
Bruger- og Pårørenderådet peger på, at mindre dokumentationspligt og bureaukrati
kunne give plads til mere nærvær i forhold til beboerne – og det er stærkt efterspurgt.
Ad 2. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden
De sidste to BPR-møder har været præget af mange individuelle klager. Det er ikke
Bruger- og Pårørenderådets opgave at komme med individuelle klager på BPRmøderne. Disse bør drøftes med beboernes kontaktperson i afdelingen eller med
ledelsen, hvis det er et problem, der ikke kan klares i afdelingen.
På BPR-møderne vendes emner af overordnet karakter. Der er blandt andet
høringsret ift. budgettet og tilsynsrapporter.
Ad 3. Samspil mellem beboere, pårørende og personalet i afdelingerne
Plejecenter Henriksdal er beboernes hjem, hvor de får hjælp til sundhedsfaglige
ydelser. Der skal først og fremmest være plads til beboerne i dagligstue og spisestue.
Det er positivt, at der er liv og snak også mellem de pårørende, men det skal ikke
være på bekostning af eller overskygge beboernes behov.
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Det gælder såvel ude som inde. Det føles ikke rart for personalet, når pårørende og
andre besøgende dirigerer, hvad der skal ske hvornår og til hvem.
Beboerne og de pårørende må IKKE gå i køleskabet eller i køkkenskabene af
hygiejniske grunde (bag serveringsbordet – se stregerne i gulvet).
Levnedsmiddelkontrollen ville give os et påbud i den anledning og fratage os vores
Smiley, hvilket vi ville være rigtig kede af.
Ad 4. Eventuelt
Intet til punktet.
Referent
Susan Bonnie Fuglsang
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