Referat fra Bruger-pårørende møde
Onsdag d. 15. januar kl. 16
Sted : cafe
Dagsorden :
1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt – uden bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden.
Der blev skrevet noget på under eventuelt.
3. Nyt fra ledelsen:
a. Hvilke forslag er der fra afdelingerne , på hvordan de 35.000 kr. fra
Guldløbet skal bruges.
Hver afdeling fremlagde hvad beboerne havde ønsket. Det blev besluttet
2-3 arrangementer med mad og musik – Pølsevogn(Morten undersøger
pris)
Indkøb af sluch ice maskine inc. Smagsvæskerne b. Orientering fra afdelingerne, hvordan status er vedr.
personalesituationen.
Hver afdeling gennemgik kort personalesituationen – og det opleves at
der igen kan rekrutteres.
c. Social sygeplejerske Mai Kjeldgaard har lavet et opslag, som hun
fremviser ved dette møde.
Maj deltog på sidste møde og har lavet et fint skriv som er lagt i alle
beboerens postkasse. Det foreslåes at Mai og hendes funktion anbefales i
ældrerådet
d. Tilbagemelding på hvordan julearrangementerne er forløbet og om der
er ønsker til ændringer / forbedringer.
Der var positive tilbagemeldinger, dog havde en afdeling ikke haft held
med oksemørbraden. Vi talte om at skulle der opstå sådanne en situation

igen – må afdelingen få fra de andre afdelinger, da der altid er mad nok.
Julearrangementerne blev rost for at være gode og hyggelige.
e. Centerdelen er jo blevet malet og ordnet, og der er nu gang i indkøb af
nye rullegardiner, som alternativ for de gamle gardiner, som ikke kan
mere.
f. Huset 31 opstarter pilotprojekt, kort orientering, omhandler
”klagedrevet kompetence” Hvor forbedringscoach Emilie vil hjælpe os
med samarbejdet mellem beboern og de eller den pårørende
Kort orientering – samt supplerede 47,1 da de er i gang.
g. Orientering vedr. puljepenge.
Muslimer for fred – generationGuld samler penge ind til plejehjemmene i
Hvidovre. De kommer igen d.23-1-2020 hvor der er sammenspisning.(se
billeder på FB)
h. Orientering vedr. Tryghedshotellet.
Christine informere om hvordan det går og hvilke udfordringer der er.
Annette supplerer – at der på mødet Demensvenlige Hvidovre, blev talt
meget om : At behovet var der – men det var svært at få den demente og
pårørende til at modtage det – og hvordan det ville kunne lykkes.
i. Orientering vedr. de 2 kommende ” INSPIRATIONSDAGE” d. 28.1 og 29.1
Alle medarbejdere skal arbejde med to udvalgte cases.
En formiddag, hvor Mette Søndergård bagefter vil give hendes
perspektiv på hvor hun hører ser og det samme gør Jan Hoby i en ny
cases om eftermiddagen
4. Nyt fra Beboerne.
Intet nyt
5. Nyt fra Pårørende.
Der blev sat stor pris på julegudstjenesten
31 stuens pårørende oplever alle bruger deres navneskilt.
6. Nyt fra Ældrerådet.
Grethe oplyser der er nye rådsmedlemmer, Vivi Bastian lokalråd
Strandmarkshave og Marianne Hvid, lokal råd Avedøre. Der har ikke været
nogen møder siden Nov. 2019.
7. Evt.
Sundhedsstyrelsens puljemidler.

Vi har søgt og fået puljemidler til ”udadreagerende” adfærd hos mennesker
med demens. Men afventer endeligt svar fra vores politikere.
Alle medarbejdere fra plejen og ledelsen kommer igennem et kursus forløb.
Ligeledes er der bevilliget penge til mobile sansevogne og levende Vægge,
der vil kunne bruges til at skabe to i dagligstuerne.

