Høje-Taastrup Kommune
Henriksdal Plejecenter

Telefon: 43 35 26 30

REFERAT AF BRUGER- OG PÅRØRENDERÅDSMØDE TORSDAG DEN 23.
FEBRUAR 2017.
Tilstede:
Christina Vedelsparre, Irene Sørensen, Birte Hansen, Gerda Strøm Petersen,
Kirsti Lauritzen - substitut for Pia Luciw, Bruno Sørensen, Ole Thejll – substitut
for Hans Behrendt og Susan Fuglsang som referent.
Afbud:
Hans Behrendt, Arne Lundgaard.

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Godkendelse af møderække 2017
4. Orientering fra ledelse
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
Godkendt.
Ad 3. Godkendelse af møderække 2017
Følgende møderække, hvor tidsrum også blev ændret, blev godkendt.
Torsdag den 27. april 2017 kl. 13:30 – 15:00
Torsdag den 8. juni 2017 kl. 13:30 – 15:00
Torsdag den 31. august 2017 kl. 13:30 – 15:00
Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 13:30 – 15:00
Tirsdag den 12. december 2017 kl. 12:00 – 15:00
Ad 4. Orientering fra ledelse
Pia Luciws ansættelsesforhold slutter ultimo april. Herefter offentliggøres den
fremtidige ledelsesmodel for Henriksdal Plejecenter.
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Indtil videre er ledelsessammensætningen som følger:
Irene Sørensen / køkkenet
Kirsti Lauritzen / dagvagter, herunder Aktiviteten
Lise Wix Andreasen, aften og nattevagter.
Jette Elleby – substitut for Pia Luciw
Økonomien for sidste halvår af 2016 har været meget trængt. Det har betydet, at
Henriksdal ikke har kunnet nyansætte 3 hjælpere – tilsvarende de 3 dygtige
hjælpere, som holdt op, fordi de skulle starte på uddannelse.
Det kommer til at lysne i 2017, hvor Henriksdal pr. 1. marts 2017 har ansat 1
assistent, derudover vender Suzette Poulsen tilbage efter uddannelse til assistent pr.
1. april 2017.
Henriksdal opruster således vores kompetencer ved at erstatte sosu-hjælpere med
sosu-assistenter, da mange af beboerne er meget syge med komplekse
problemstillinger.
Pr. 1. marts 2017 har Henriksdal foretaget en rokering af personalet, således at
fordelingen af ressourcerne kommer til at være ligeligt fordelt i forhold til
sygdomsproblematikker.
Der vil fremadrettet være 2 assistenter ansat på hver afdeling i dagtimerne.
Der afholdes META-møder og triageringsmøder, hvor Henriksdals beboeres
sundhedstilstand og daglige ressourcer følges tæt af tværfagligt personale, og der
implementeres mål for beboerne ud fra deres habituelle formåen.
Der bliver vendt op og ned på Aktiviteten fysisk. Som følge af ”ældremilliarden” har
Henriksdal søgt og fået bevilget 125.000 kr. til indkøb af træningsredskaber. Diverse
træningsredskaber skal opsættes i det tidligere Multirum, således at huset kan
anvende træning som en del af det rehabiliterende træningsforløb. Der vil
fremadrettet være 1 fast aktivitetspersonale i træningslokalet, en del af dagen.
Udover diverse træningsredskaber er der også indkøbt et nyt stort fjernsyn til
fitnessrummet, så beboernes forskellige behov kan blive indfriet f. eks. at kunne se
naturfilm, imens træningen foregår.
Ad 5. Orientering fra køkken
Irene Sørensen går på efterløn i 2017. Endelig dato er ikke fastsat endnu.
Køkkenet har fået tildelt en pulje til at ansætte måltidsværter med fokus på
aftenspisningen svarende til, at der kan ansættes 2 personer, der på skift i
hverdagene kan hjælpe til i 3 timer.
Man vil fremadrettet forsøge at have fællesspisning hver aften, hvor samtlige
beboere spiser i caféen med det formål, at beboere med samme behov kan sidde
sammen, så beboerne får en god oplevelse af spisesituationen. Man får faste
pladser.
3 køkkenpersonaler samt 1 aftenvagt har været på kursus, og de føler alle, at kurset
har været frugtbart.
Det er et projekt, som løber over en 2-årig periode, og der evalueres undervejs.
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Der har været besøg af Fødevarekontrollen, og der var nogle drøftelser omkring
genopvarmning af den varme mad, da listeria bakterier bliver meget aggressive ved
genopvarmning, hvis ikke genopvarmningen kommer op over 75 grader, hvor
bakterierne går til grunde. Henriksdal har dog stadig elite smiley.
Da Fødevarekontrollen anser Henriksdal som en engrosvirksomhed, vil de som noget
nyt fremadrettet udføre 4 kontrolbesøg årligt.
Ad 6. Orientering fra Seniorråd
Der har været forespørgsel om, hvem der har ansvaret for rengøring af beboernes
kørestole, da nogle kørestole fremstår snavsede. Keld overtager denne opgave.
Staten, KL, Danske Regioner og PLO har indgået en aftale om at tilbyde beboere på
plejecentre at blive tilmeldt en læge, der er fast knyttet til de enkelte plejecentre.
Kommunen har nu afholdt møde, hvor man har godkendt den fremtidige
handlingsplan.
Som en del af satspuljeaftalen i 2016 er der afsat midler til en gradvis indfasning af
en ordning med fast tilknyttede læger på plejecentrene, hvor beboerne får tilbudt en
læge, som er tilknyttet plejecentret. Samtidig yder den fasttilknyttede læge generel
sundhedsfaglig rådgivning til personalet. Den enkelte beboer kan dog stadig frit
vælge en praktiserende læge.
Ad 7. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
Ny Bruger- og Pårørenderådsformand Christina Vedelsparre konstitueret frem til
næste møde i Rådet. Intet til punktet.
Ad 8. Livets gang på Henriksdal
Siden sidste BPR-møde har Aktiviteten og Solstrålen siden sidste møde afholdt
forskellige arrangementer, såsom nytårskur, fællesspisning og senest har ”de Grå
Synger” underholdt en fredag formiddag.
Brugere af Aktiviteten kunne også godt tænke sig at blive udfordret kognitivt ved at
der blev spillet eks. yatzy, ludo, skak og andre brætspil.
Ad 9. Eventuelt
Der blev efterlyst fotos af Henriksdals aftenvagter- og nattevagter samt navneskilte til
personale- herunder vikarer.
Som liciteringen ser ud pt., er det ikke muligt at få uniformer med navneskilte.
Der er meget tør luft indendørs. Dette skyldes den høje inde temperatur. Dette kan
afhjælpes med affugtere på radiatorerne.
Der blev efterlyst opgraderet kommunikation i Henriksdal, således at pårørende
kunne modtage al relevant materiale elektronisk - samt at man som pårørende havde
mulighed for at skrive til en fælles afdelingspostkasse.

Referent
Susan Bonnie Fuglsang
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