Mødedato

Beboer og pårørenderådsmøde 30. november 2017

Mødested

Lokale Loungen Sundhedshuset

Deltager

Mona Funch Plejehjemsleder, Jane Rostock gruppeleder 4. sal og Conni Kejser aktivitetsmedarbejder
Pårørende: Per Nørklit gr. 6 Margrethe Garhn gr. 5
Albo´s Venner repræsentant Lisbeth Lønborg.
Ældrerådet repræsentant Britta Jørgensen

Referent

Karin Raasdal administrativ medarbejder plejeboligområdet

Kopi til

Deles ud til beboer på Albertshøj og sendes til pårørende der har oplyst deres mail.

Dagsorden

1. Velkommen og valg af ordstyrer.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt dagsorden til dette møde.
3. Opfølgning fra sidste møde
Overdækning terrassen.
Undervisning i at leve med Demens
Eftermiddagskaffe 3. sal v/ Heidi
Planlægning af rengøring, skrives i beboernes bog. V/ Heidi
Døre ind til boligerne er skæve
Selvtræning når Albo lukkes
4. Mødedatoer for 2018
5. Nyt fra Albertshøj.
Hvad er der sket siden sidst.
Gr. Leder 3. og 5. sal
Fag og udviklingssygeplejerske
Aktiviteter
Rengøring i boligerne
Læge i Sundhedshuset
6. Nyt fra rådene bordet rundt.
7. Evt.

Emne/navn
Uden for dagsorden

Punkt 1
Valg af ordstyrer

Beskrivelse
Ansvar
Conni som er aktivitetsmedarbejder var indbudt, til at afholde et
oplæg om hvad der forgår af aktiviteter og hvad der er på
tegnebrættet.
Der er ansat 3 medarbejder som aktivitetsmedarbejder, en på hver
etage, hvor de afholder egne aktiviteter men de arbejder også på
tværs af etagerne. Der samarbejdes med beboer, personale og
frivillig og de deltager både i dagvagt og aftenvagt. Der er fokus på
nærvær, de aktiviteter der laves kører i alle grupperne på skift. Der
laves en aktivitets kalender for hver måned, som hænges op på
opslagstavlerne. Der arbejdes på at lave beboerråd, hvor den
enkelte beboer kan komme med forslag til aktiviteter, der fokus på
mestring i eget liv.
Mona bød velkommen.
Jane blev valgt til ordstyrer.
Karin skriver referat.

Punkt 2
Godkendelse
dagsorden og
referat.

Punkt. 3
Overdækning af
terrasse.

Dagsorden blev godkendt.
Der var følgende kommentar til referatet. Den tid til rengøring der
ydes af rengørings afdelingen er ikke fastsat og derfor ikke som det
fremgår af referatet fastsat til 18 min.
Klippekortsordningen kan bruges til ekstra rengøring, dvs. ikke den
alm. Om der skal bruges klip på ekstra rengøring bestemmer
beboeren selv. Rengøring. I kvalitetstandarterne står der hvilken
rengøring der tilbydes, det er politisk bestemt hvilke opgaver indgår i
satsen.
Sundhedshusets tekniske serviceleder har indhentet tilbud på hvad
det koster at lave en overdækning på terrassen, tilbuddet er sendt til
miljø og teknik afdelingen.
Der er en tvist om hvem der skal betale for overdækningen, miljø og
teknik mener at plejeboligområdet skal betale og vi mener det
omvendte. Der arbejdes videre på at finde en løsning.

Undervisning I at
leve med demes.

Der findes pårørende grupper, hvor emnet berøres. (vedlagt
materiale fra Bente Lauritsen)
Ønskes der noget udover det, vil vi prøve at finde en løsning.

Personalesituationen

Gruppeleder Heidi er flyttet til 3. sal, der er ansat en ny gruppeleder
til 5. sal som starter 15. januar 2018 og en udviklingssygeplejerske
pr. 1. december 2017, vi har pt. Ingen ledige stillinger.
Der er ansat en kostansvarlige på hver etage, de arbejder på at få
bakeoff brød og kager så der kan bages hverdag. Ligeledes
arbejdes der på at vi kan tilbyde andet en småkager til
mellemmåltid, noget med mere energi i.
Det var kommet rådet for øre at personalet ikke altid får tilberedt
maden godt nok, eks. at maden ikke er tilstrækkelig varm. Mona
svarede at hun ville ønske, når man hørte den slags påstande, at
man ville give en henvisning retur til os, så vi har mulighed for at
finde det sande i disse historier.

Rengøring I
boligerne

Der har været opstartsproblemer. Nu er der ansat en person til at
varetage alt rengøring i boligerne (Jeanette).
Jeanette starter rengøringen omkring kl. 9.30 – 10.00 og starter
dagen med at spørge i grupperne, om der er nogle særlige hensyn
hun skal tage den pågældende dag.
Fremadrettet vil der blive at en mærkat i dørkarmen, hvor der står
hvilke dag boligen rengøres.
Jeanette skrive hver dag i en bog hvilken bolig hun har gjort rent. På
den måde er det nemt for personalet at svare hvis de får en
henvendelse om manglende rengøring,. Alt rengøring udover denne
gøres af plejepersonalet, vanding af blomster indgår ikke i
rengøring.
Hvis man som beboer eller pårørende ønsker at kontakte
rengøringen skal man skrive en mail til:
rengoeringsafdelingen@albertslund.dk
Inddragelse af beboerne i rengøringen, vil skulle ske i den rengøring
som plejepersonalet udfører.
.
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Mona

Punkt 4
Mødedatoer for
2018

.
Det blev aftalt at afholde 3 møder i 2018.
Næste møde afholdes i april, hvor der aftales næste mødedato.
Der indkaldes med dagsorden en måned før hver møde dato.

Punkt 5

De fleste punkter blev omtalt under punkt 3.

Plejehjemslæger

Der har været to stillinger slået op som plejehjemslæger, en til
Hummlehusene og en til Albertshøj, Ingen har søgt til Albertshøj
desværre, der arbejdes fortsat på at få en plejehjemslæge

Punkt 6
Nyt fra rådene og
bordet rundt
Madafbestilling

Karin

Der blev udtrykt usikkerhed omkring afbestilling af mad. Reglerne er
at man kan fravælge maden samme dag hos personalet, som skal
afbestille måltidet i et skema, som kommer retur til administrationen.
Administrationen refundere måltidet, pengene fratrækkes så hurtigt
som muligt, hos den enkelte beboer. Hvis en pårørende spiser med
skal der ligeledes afkrydses på skemaet, her betaler man så for
måltidet i stedet.

Nye lokaler

Mona, administrationen diætist og udviklingssygeplejerske flytter i
nærmeste fremtid til nye lokaler. Der flyttes til 2. sal med lokaler ud
mod Albertslund centrum.
Der blev efterlyst en mail adresse på Mona, den er:
Mona.tina.funch@albertslund.dk

Beboerkonference

I 2018 vil der blive lavet ny mødestruktur for alle beboere.
Alle beboere vil blive inviteret til beboerkonference en gang om året,
her opsættes mål for hvad beboeren gerne vil. På disse møder
deltager beboer, personale, diætist og udviklingssygeplejerske.
Kontaktpersoner vil som noget nyt, efter aftale, stå til rådighed i 20
minutter en gang om måneden, for pårørende. Her vil der være
mulighed for pårørende at udtrykke sin bekymringer, komme med ris
og ros.

Mona

Albertshøjvenner

Mona kom med stor ros for det fantastiske arbejder de frivillige fra
Albertshøjvenner lægger for dagen. Som en tak for indsatsen
inviterer Mona Albertshøjvenner på mad, de vil får nærmere
information.

Mona

Døre ind til
boligerne.

Der er stadig problemer med dørene ind til boligerne, de er skæve
og kan ikke åbnes.

Per

Internet adgang.

Der ønskes en alternativ internet udbyder end YouSee, prisen er alt
for dyr.

Per

Vandskade

MT Højgård arbejder med en løsning på facaden hvor pladerne
skiftes, på 5. sal renoveres kontor og boliger der er ramt af
vandskader.
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Ældrerådet

Hvis beboerpårørenderådet har emner der ønskes løftets politisk,
holder ældrerådet møde med velfærdsudvalget hvor man evt. kunne
tage emner med.

Punkt 7
Evt.

Albertshøjvenner efterlyste vaser og urtepotter, de modtages gerne.

Næste møde er torsdag den 19. april 2018 og afholdes i loungen kl. 17 – 19.
Med venlig hilsen
Mona Funch
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Britta

