Referat fra Bruger-pårørende mødet d. 14.11 2018
1. Referat godkendt.
2. Dagsorden godkendt.

3. Nyt fra ledelsen :
a. Prøvesmagning af Julefrokost. / ros til Kokken, der var fantastisk lækkert det hele.
b. Planlægningen og forberedelserne er i fuld sving til jul og Nytårsarrangementerne.
Pårørende priserne på deltagelse juleaften, er sat lidt op, men så er det også ”all inklusive”.
c. Der har været uanmeldt tilsyn fra Connector med ingen eller få mindre væsentlige
bemærkninger og fra Styrelsen for patient med mindre problemer uden betydning.
Der var en påtale vedr. omgangstonen ml. beboere & personale og den tages meget
alvorligt og der er skærpet fokus på dette.
d. Vi opsummerede på de punkter fra sidste møde, som der var blevet arbejdet videre med.
1. Skemaer vedr. maden er kommet i brug.
2.

Begivenheder bliver nu lagt ud på Facebook.

3. Der vi fremover blive vedhæftet et Nyhedsbrev, ifølge med Aktivitetsplanen. der
udkommer hver d. 1. i måneden (såfremt der er stof til det)
4. Vedr. spørgsmålet om det er muligt at købe mad i cafeen for beboere & pårørende,
det ikke muligt. Men der arbejdes på, at man fremadrettet vil prøve af og til at lave en lille
restaurant, hvor man kan komme ned i cafeen til god mad og veldækkede borde og hygge
sig som familie.
e. vedr. projekt vedr. medicingennemgang – Vi har sagt ja til et samarbejde med læge og
farmaceut, der fælles ser på beboernes medicin og efterfølgende kommer med
anbefalinger til evt. mulige ændring.
f. der planlægges opstart af dansk undervisning med udgangspunkt i hverdagspraksis til
medarbejdere, som kan have svært ved at forstå eller at kunne formulere sig på dansk.
g. vedr. dialogmøder med Sundheds og Ældreudvalget, så arbejdes der med fælles
pejlemærker for hele fagcenteret, som løber over en 4-årig periode.
4. Der var intet nyt fra Beboerne.
5. Nyt fra Pårørende:

Vedr. de nye ændringer vedr. forsikringer pr. 1.1 2019, så er det op til den enkelte beboer,
selv at tegne privat forsikring, for det man nu ønsker at forsikre sig for.
Morten nævner at det er vigtigt at være opmærksom på evt. ansvars pådragende
skadesforsikring, skade på inventar & personer.
Grete Hagedorn nævner at ældresagen tilbyder en forsikringspartner og Grete tager dette
problem, med i ældrerådet, hvor det vil blive drøftet.
6. Nyt fra Ældrerådet:
a. Lene orienterede om, man ville se på arbejdstiderne, således man dele af året
præsterer mindre, end de timer man er ansat til, for så i ferieperioder præsterer disse
timer.
b. Der er blevet ansat 2 personer til tryghedshotellet.
c. Demens køkkener vises efter mødet. (er i tvivl om de blev fremvist, ellers tages det
næste gang.)
d. Husets faste læge er? – vi har lige ansat en mere, så nu har vi 3 og derved i hele huset.
Og hvordan fungerer det? – vores oplevelse er, at det fungerer rigtig godt.
e. Værdighedspolitikken er nu færdig og vedtaget, det der skulle revideres var, at man
også fik et afsnit om pårørende.
f. Demensinstruktør kursus er den 29.1 2019 og foregår i ” Huset ” (der er evt. ledige
pladser, hvis nogen er interesseret.)
Obs! vi var nået tidspunktet for slut tidspunktet for vores møde og fik afsluttet lidt
hurtigt. Og vil tage de sidste punkter til næste møde!
Demens køkkener og husets faste læger!!
7. Evt.:
Glædelig bagul & Godt Nytår!! Og tak for godt samarbejde i året som er gået !!
Datoerne for møderne i 2019:
6. februar
16-18
10. april
16-18
12. juni
16-18
4. september 16-18
13. november 13-15.30

