Referat fra bruger-pårørende mødet d. 6.2 2019

1.
2.
3.
a.

Referat godkendt .
Dagsorden godkendt.
Nyt fra Ledelsen:
Mette orienterede om, at det inden for kommende tid, vil være muligt for
beboere & pårørende en torsdag om måneden, at tilmelde sig til restaurants
besøg. Det vil foregå på den måde at, man tilmelder sig (Booker et bord) og så
vi der være dækket pænt op og man vil få serveret en til 2 retter. Oplysning
om priser kommer senere.
Og der kommer også et tilbud for beboere & pårørende hver 4. lørdag
eftermiddag, i måneden, hvor der vil blive lavet en cafe, hvor der kan
købes nybagte kager & kaffe.
b. Vedr. medicingennemgang, så har vi haft besøg af farmaceuten og det næste
skridt er, at der skal indhentes samtykkeerklæringer fra alle de beboere der
ønsker at være med i dette tilbud, som er et tilbud om gennemgang af den
medicin, man daglig indtager, tilbuddet gælder for alle beboere i huset der er
fyldt 65 år og indtager 5 eller flere præparater dagligt. Det er farmaceuten og
en læge, der gennemgår beboerens daglige medicin indtag og evt. forslår
nogle ændringer til fordel for beboeren. Der hvor det er nødvendigt, er de
pårørende selvfølgelig velkommen til at være med inde over.
c. Vores projekt på Krogstenshave vedr. tilbud om sprogundervisning til vores 2
sproget ansatte, er nået dertil, at der nedsat et udvalg, som består af Lene,
Marianne og Mette og
de har et samarbejde med kompetence udvikler Bente Søndergård fra
Hvidovre Kommune.
Og sammen vil de tilrettelægge en egnet undervisning.
d. Der blev kort orienteret om at, der snart er styr på, at alle afdelinger har fået
tildelt faste læger i afdelingerne. Og det har været et positivt tiltag at have en

fast læge tilknyttet og gjort det meget nemmere i den daglige dialog. og til
den ugentlige stuegang. Det er et frivilligt tilbud til den enkelte beboer, om de
vil skifte læge eller beholde den læge de altid har haft.
4. Nyt fra Beboerne
a. Erik kunne nævne at det gik godt på 31.st, julen og nytåret havde været
hyggeligt og det var meget dejlig mad.
5. Nyt fra Pårørende:
a. Vi havde en længere menings udveksling med hensyn til Krogstenshave
Facebook side.
Bl.a. Om hvad der bliver lagt op af billeder og tekst, samt at vi som ansatte
lægger billeder op fra egen mobil. Vi talte om at det kunne være en
mulighed at lave en afstemning blandt beboerne om, det skal være en
åben eller lukket gruppe. Problemet i det er så, at hvis det skal være en
lukket gruppe, så kræver det rigtig meget tid for den administrator der skal
stå for det. Mange beboere og pårørende giver udtryk er glade, for at
kunne følge med i, hvad der sker på Krogstenshave i dagligdagen.
b. Som et tilbud er det muligt at deltage hver 3. tirsdag i måneden til
gudstjeneste i Risbjerg Kirke, vi kører i vores 2 minibusser og vi har de
beboere med som er tilmeldt turen og som har lyst til at deltage i den
kirkelige handling (prisen er 15 kr. pr. person), vi tager afsted kl. 9.45 og
starter med en ca. 30 min. Gudstjeneste og efterfølgende bliver vi budt på
kaffe & kage. Vi er tilbage på Krogstenshave ca. kl. 12.
Julegudstjenesten som er d. 24.12 om formiddagen, bliver altid afholdt i
cafeen på Krogstenshave.
Vi har også et andet tilbud, som kører d. 1. fredag i måneden ” månedens
salme ” hvor Eleonora, som er præst, frivilligt kommer sammen med 2
andre frivillige og fra kl. 11- til ca. 12 hygger man sig med salmer & sange
og også her bliver der serveret en kop kaffe. Dette arrangement går på
skift rundt i husene.
6.
Nyt fra Ældrerådet:
a. Grete orienterede om ,at ældrerådet havde været på rundvisning i
køkkenet, det havde været en positiv oplevelse og servering af lækker Thai
mad efterfølgende.
b. Der er godt gang i høringssvarene og der er allerede behandlet 9.

Grete havde et spørgsmål vedr. cura´s administrations tid, hvor der i vores
tilsynsrapport havde stået, at vi brugte 2 gange 3 timer til dokumentation,
men der blev tilbage oplyst fra Lene, at det er tiden hvor medarbejderne
undervises og der bliver lagt data ind.
c. Grete spurgte ind til klippekortsordningen og fortalte at de var obs. på den
besværlige arbejdsgang, der er forbundet med den. Og arbejder på at finde
nemmere løsninger.
Det gav så yderligere en snak om klippekortsystemet.
Hver beboer har her på Krogstenshave et chartek, hvor der føres regnskab
med deres forbrug af klip. Og så var var der spørgsmål om de foregåendes
år klip og de er til gode. Lene vil undersøge hvordan det ser ud med klip fra
2017 & 2018.
Der var også gode ideer til, hvordan vi fremadrettet kan anvende klip, evt. i
et samarbejde med pårørende, beboere og personale. Vi vil se på dette, på
et senere tidspunkt.
d. Grete havde fra vores sidste møde, undersøgt hvordan mulighederne er
med en fælles indboforsikring i Hvidovre kommune, og det var ikke muligt.
Men Ældresagen og Codan har i fællesskab, lavet en forsikring der koster
ca. 650 kr.
Men Codan har også en ansvarsforsikring på 45 kr. og den skulle være ok.
e. D. 7.2 er der indvielse af Akut-Teamet, der har til huse på Nygårds plads i
Brøndbyøster.
Der er blevet taget godt imod Akut-Teamet, som vi her på Krogstenshave
allerede har haft et godt samarbejde med.
7. Evt.:
a. Vi aftalte at fremover får jeg tilsendt punkter til dagsordenen senest 14
dage før mødet, jeg skriver så den endelige dagsplan og sender den ud til
de tilmeldte i gruppen. Fremadrettet vil dagsorden og referat også blive
lagt på hjemmesiden. Samt datoerne for de kommende møder året ud.
b. Hvis der er nogen der har en nyhedsinformation, er det muligt at sende
den til pjz@hvidovre.dk , senest en uge før aktivitetslisten udkommer og
det gør den d. 1. i hver måned. Så bliver nyhedsbrevet delt ud sammen
med månedens aktivitetsplan.
c. Gæsteparkeringen volder en del problemer både i 29, 31 og 47, for gæster
som besøger Krogstenshave oplever en stor mangel på pladser, så Lene vil

se på problemet. Om det er muligt at lave nogle tidsbegrænsede gæste
pladser.
d. Der var et ønske om at der var mere obs. på at ansatte har navneskilt på,
men der var også ønske om at der stod både navn og titel og om man er ny
eller vikar.
e. Næste gang ser vi på de nye køkkener.
f. Dorte Stollesen valgte at træde ud af rådet DD. Vi takker for 5 års
samarbejde.
Og velkommen til Pia Elleriis, datter til Inger Jensen huset 31 er kommet
med i rådet.
Verner Hvolbæk fra huset 47 og hans kone Margrete bydes også
velkommen i Rådet.

Næste møde er:
Onsdag d. 10. april kl. 16-18 i cafe
Deadline for punkter til dagsorden eller hvis du er forhindret i at deltage i
mødet, så må du meget gerne sende en mail til Pia Jeziorski senest d. 25.3
mail : pjz@hvidovre.dk

