Høje-Taastrup Kommune
Henriksdal Plejecenter

Telefon: 43 35 26 30

REFERAT AF BRUGER- OG PÅRØRENDERÅDSMØDE TORSDAG DEN 1.
MARTS 2018.
Tilstede:
Christina Vedelsparre, formand
Anny Pedersen, beboer
Steen G. Hansen, seniorråd
Ole Thejll – Solstrålen
Gerda Strøm Pedersen, bruger
Jette Elleby, centerleder
Susan Fuglsang, referent
Afbud:
Bruno Sørensen, beboer og Grethe Jensen, køkken

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af 31. august 2017
3. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
4. Orientering fra ledelse
5. Orientering fra køkken
6. Orientering fra Seniorråd
7. Livets gang på Henriksdal
8. Dato for afholdelse af næste møde
9. Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat
Godkendt.
Ad 3. Godkendelse af møderække 2018
Møderækken for 2018 blev godkendt således:
Onsdag den 11. april 2018 kl. 16:30 – 19:00
Torsdag den 14. juni 2018 kl. 14:00 – 15:30
Torsdag den 9. august 2018 kl. 14:00 – 15:30
Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 14:00 – 15:30
Torsdag den 6. december 2018 kl. 12:00 – 15:00 – julefrokost
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Ad 4. Orientering fra Bruger- og Pårørenderådsformand
Henriksdal har modtaget tilbud fra Visens venner om at de vil underholde i Henriksdal
for 1.000 kr.
Der er ikke aftalt nogen underholdning endnu, Susan Fuglsang sørger for at
undersøge tilbuddet.
Ad 5. Orientering fra ledelse
I efteråret 2017 er der taget prøver af Henriksdals tag, og der er konstateret
skimmelsvamp i tagkonstruktion. Derfor er samtlige arbejdspladser på den
administrative gang flyttet, indtil der tages stilling til, hvordan taget skal renoveres, og
om der i givet fald skal tages yderligere prøver i huset.
Processen vedrørende renovering er forsinket, da DAB nu er overgået til KAB.
Teknologisk Institut samt Rådgivende Ingeniører er på sagen. Jette Elleby bliver
orienteret undervejs i processen.
Henriksdal har sidst i 2017 ansat en udviklingssygeplejerske samt en
ressourceperson.
Det er stadigt aktuelt med en læge tilknyttet Henriksdal, men der er ikke nogle læger,
der søger jobbet.
Henriksdal har fået ny chef i køkkenet, hun hedder Eva Bojesen, og er uddannet kok.
Eva har i fællesskab med Jette Elleby indført temaaftener på menuen, således at
aftenpersonalet har mulighed at dække op til eks. mexicansk aften, og hvilke temaer
der ellers bliver udbudt i løbet af året. Det er tanken, at aftenvagterne sammensætter
beboerne, således at det bliver en succes for alle. Der arbejdes i teams med 3
personaler i hvert team. Det er også tanken , at der fortsættes med 1 kvindebord
samt 1 mandebord.
Sygefraværet på Henriksdal har været meget højt og har krævet mange afløsere.
Dette har gjort, at budgettet er blevet omlagt således, at økonomien fremadrettet
bliver anvendt til flere fastansatte end på afløsere, og giver at
Der er ansat 2 aftenvagter yderligere, så ressourcerne vil være optimeret, da
aftenvagterne også har fået deres arbejdstimer omlagt.
Der skal kigges på, om dagvagternes planer skal ændres, det er ikke endeligt
beslutttet.
Det er således, at Eva Bojesen tager billeder af, hvordan maden skal serveres, og
disse billeder bliver vedlagt de madvogne, der bliver omdelt i plejecentrene rundt i
kommunen.
Henriksdal kun har haft en daglig leder, siden Lise Wix Andreasen holdt op, dette
bliver ændret fremover, således at der kommer til at være 2 daglige ledere, som har
ansvar for 2 afdelinger hver. Henriksdal får flere beboere, da de boliger, der tidligere
var ældreboliger, bliver en del af huset, og det kræver flere ressourcer til ledelsen.
Beboerne vil komme til at opleve helhedspleje, hvor aktiviteterne også kommer bliver
implementeret, da personalet kommer til at arbejde i teams. Der er ansat en
rengøringsassistent, som er en del af personalegruppen.
Budget 2017 blev ikke opbrugt inden årsskiftet.
I 2018 bliver der tilført mere økonomi til Henriksdal grundet tilførsel af flere boliger.
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Økonomi vedrørende klippekortsordningen er blevet brugt til lønninger på
aftenpersonale og til en chauffør, som beboerne stor glæde af.
Det vil i fremtiden blive muligt at servere dysfagi kost, til de beboere, som i øjeblikket
indtager kost gennem sonde.
Dysfagi diæt (kost med modificeret konsistens) gives til personer (patienter/borgere)
med nedsat tygge-synkeevne (øvre dysfagi). Madens konsistens er tilpasset den
enkeltes funktionsevne og ernæringsbehov for at sørge for en sikker, effektiv og
tilstrækkelig indtagelse af energi, protein og øvrige næringsstoffer.
Ad 6. Orientering fra køkken
Punktet udgået. Orientering givet under pkt. 5.
Ad 7. Orientering fra Seniorråd
Steen Gormsen Hansen gav en kort præsentation af sig selv.
Seniorrådet er meget fokuseret på ernæring i øjeblikket. Referater fra
seniorrådsmøderne kan linkes til Henriksdals hjemmeside. Der er i øjeblikket
fysioterapeutelever på Torstorp. De er der for at kunne træne (en læringsproces)
under deres uddannelse.
Ad 8. Livets gang på Henriksdal
Arrangementer siden sidst afholdte møde blev gennemgået:
Jule- og loppemarked
Julefrokoster
Lucia optog
Julebrunch
Nytårskur
Fastelavn
Linedance
Fredagssang
Sansestimulering
Præst i Aktiviteten hver tirsdag
Ad 9. Dato for afholdelse af næste møde
Pårørendeaften 11. april 2018 kl. 16:30 – 19:00.
Ad 10. Eventuelt
Intet til punktet.

Referent
Susan Bonnie Fuglsang
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