Referat fra bruger-pårørende mødet d. 12/9.18

1- Referat godkendt.
2- Dagsorden godkendt.
3- Nyt fra ledelsen:
a. Ledige stillinger: på nuværende tidspunkt har vi 8 ledige stillinger på Krogstenshave. I
de Beskyttede boliger er der 2 hjælperstillinger. I huset 47 er der 4 assistentstillinger og
i huset 31 er der 2 assistentstillinger. Der blev bragt i spil at der over sommeren har
været rigtig mange forskellige vikarer inde og at nogen af dem er meget dårlige, alle
opfordres til at komme og sige, hvis de oplever noget som ikke er i orden. De mange
vikarer over sommeren stemmer overens med at Krogstenshave har haft en del ledige
stillinger sommeren over, hvilket nu ser ud til at lysne forud. Vi har på Krogstenshave
tænkt i andre muligheder for at rekrutterer andre faggrupper ind da det stadigt er svært
at få ansat nye assistenter, da ledigheden er meget lav – eks. ansætte unge
nyuddannede sygeplejerske, på den måde får vi noget god faglighed og de får selv
noget erfaring. I Hvidovre kommune har man ansat Bente som skal arbejde med
kompetence, udvikling og samarbejde i vores fagcenter.
b. De nye demenskøkkener i huset 31.1 er færdige i næste uge. Der har været søgt
puljemidler som heldigvis blev bevilget. Alt i farver, indretning og service mm. Er
planlagt i samarbejde med vores demens koordinator Trine Lohmann og vores diætist
Mads. Vi har også fået en lille portion penge til nye møbler i dagligstuerne, her har vi
haft en konsulent ude og kigge og han vender tilbage med hans bud på en god løsning
for Krogstenshave.
c. D. 3/10.18 kl. 16-17 vil der være undervisning i demens via Trine Lohmann for
pårørende og beboere er også meget velkommen.
d. Julefrokosten for beboer bliver afholdt d. 27/12 som altid, dog med en lidt anderledes
menu, som blev godkendt på mødet.
e. Registreringsskemaerne som blev aftalt på sidste møde, som skal hænges i alle
køkkener, til ris og ros på maden, blev vist og godkendt.
f. Der er udfærdiget en plan for mindfulness for beboere og pårørende. Tidspunkterne er
sat i skema, som blev godkendt og bliver hængt op i afd.
g. Fremadrettede vil vi på Krogstenshave på førstkommende drift møde gennemgå
referatet fra Bruger-pårørenderåds mødet, så vi hurtigt kan følge op på aftaler
h. I forhold til vores Facebook side, vil vi fremover ligge de begivenheder ind, der giver
mening, dog uden tilmeldings mulighed, da alt tilmelding skal ske i Krogen. Teknisk
service leder Carsten og afd. leder Betina, vil være ansvarlige for dette.
i. Der vil blive afholdt motionsdag fredag 12/10.18 sammen med børnehaven Krogen.
4- Nyt for Beboerne:
a. Der var en forespørgsels på, hvordan det kunne være at man ikke mere kan gå over og
træne på 1 sal i centerbygningen? Det er nu visitationen der bliver huset der og ikke
mere genoptræningen, som er flyttede op i det nye sundhedscentre. Vi vil dog forsøge
at danne et ”lille” fitnesscenter i hakket ved Krogen, så man stadig derved kan mødes
socialt og træne lidt på tværs af husene. Udover det er der stadig fælles gåture hver

tirsdag og torsdag, stole gymnastik hver mandag på tværs af hele Krogstenshave. Og
der er stadig motionscykler og løbe/gåbånd ude i alle afd.
b. Der blev spurt om muligheden for at pårørende kan låne sig et værelse, hvis behovet
skulle opstå. Det tilbud vi har er at man må sove hos sin kære og kan låne en
weekend/drømme seng her på Krogstenshave.
c. En beboer undre sig over, når hun nu bor på Krogstenshave, hvorfor hun så ikke kan
købe mad i vores cafe? Vores cafe er på nuværende tidspunkt et tilbud, hvor personalet
kan komme ned og spise deres frokost i tidsrummet 11.30-12-30. Dog bliver der
arbejdet på at tænke nye muligheder for vores cafe, hvor der vil være mulighed for at
kunne købe sig noget mad, til hverdag. Hun vil ydermere gerne slå et slag for at der
bliver holdt en smørrebrødsdag.
5- Nyt fra pårørende:
a. Der efterlyses at beboerne kommer ud og sidder i det gode vejr, hvilket vi fra
Krogstenshave side, syntes at vores beboer gør og, på vores Facebook side, kan man
som pårørende følge med i mange af vores ude samt inde aktiviteter, da vores
medarbejder ligger billeder ud fra mange af deres oplevelser med vores beboer, nogen
beboere ønsker ikke altid selv at komme ud, og det respekterer vi naturligvis.
b. Nogen pårørende oplever at det er meget svært at få nogen til at gribbe bolden i huset
31, ex bestilling af bind/bleer, opfølgning på snakke, tilbagemeldinger på spørgsmål der
er blevet stillet, information om klippe kort mm. – dette bringes videre til afdelingen.
c. De pårørende hører stadig mange klager fra beboer omkring maden og ser frem til at
registreringsskemaerne bliver hængt op, ude i spisestuerne.
d. Der blev spurt ind til brandsikkerheden i mellemgangen mellem A og B gangen i huset
31, der står rigtige mange ting til opbevaring? Vi har af brandmyndighederne fået lov til
at sætte en væg op, så vi derved kan få depot rum i mellemgangen så fremover vil der
blive lukket af for den gennemgang.
6- Nyt fra ældrerådet:
a. Ældrerådet har afgivet hørringsvar på kommunes budget 2019-2020.
b. Kommunes Skovture for 2019 er fastsatte til følgende datoer: d. 7/5- 13/5- 16/5- 21/5
23/5- 27/5- 29/5 og d. 3/6 de sidste 4 af datoerne er de handikapvenlige.
c. Ældrerådet deltager i revision af værdighedspolitikken og den nye demens handleplan.
d. Spørgsmål fra ældrerådet: hvor langt er i med demensrum/trygheds hotellet? Planen er
at det er færdigt d. 1/12.18.
7- Evt:
a- Pårørende fra huset 31 ville gerne vide, hvordan den nye lægeordning fungerer, da de
oplever, at der er meget lidt til den enkelte beboere, at der bliver glemt at bestille
medicin og om der vil komme nogen evaluering af det? – dette bringes videre.

