Plejecenter

Referat

Forum: Beboerpårørenderådsmøde Humlehusene
Tid: Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 14:00 - 16:00
Sted: Humlehusene 3, Flexsalen

Deltagere: Mona Funch, leder for plejeboligerne
Camilla Pedersen, afdelingsleder Humlehusene 1
Michael Thrane, afdelingsleder Humlehusene 3 og 7
Dato: 26.10.2021
Paw Jensen, formand for social- og sundhedsudvalget
Sags nr.:
Karin R. Hansen, administrativ og Olivia Randskov
Sagsbehandler: OFR
Pårørende: Christine Petersen (B-huset), Tommy Tranemose (C-Huset ), Marianne Hansen (D-huset).

Afbud: Bente Clausen (Ældrerådsrepræsentant), Jette Holm (Pårørende), Bente Lauridsen
(Demenskonsulent), Alvin Christensen (Pårørende).
Referent: Olivia Randskov, Ordstyrer Karin R. Hansen

A. Dagsorden
1. Velkomst v/Mona Funch: byder hjerteligt velkommen. Hun præsenterer Paw, som er formand for
social og sundhedsudvalget. Der bliver nævnt, at han nogen gange spørger om lov til deltagelse, for
at få indsigt i området. Mona sætter efterfølgende en præsentationsrunde i gang af de forskellige
deltagere.
2. Valg af referent og ordstyrer: Olivia og Karin
3. Opfølgning fra sidste møde: Der blev blandt andet snakket om, at der flere steder på udearealerne
trænger til udskiftning af pileflet, men det er i øjeblikket svært at finde håndværkere. Det har dog en
høj prioritering.
En pårørende spurgte ind til, hvor man finder informationer vedrørende beboerne på hjemmesiden,
da det ikke længere fremgår under Humlenyt. Der er derfor efter mødet, blevet undersøgt om der
på hjemmesiden opdateres med aktiviteter. Denne information er flyttet under fanen Aktiviteter i
Humlehusene, hvor det før lå det under Humlehusene nyt.
Se på https://plejebolig.albertslund.dk/aktiviteter-i-humlehusene
4. Ældrerådet: I Bente Clausens fravær blev der nævnt, at der er kommet nyt blade, 60+. Til sidst blev
der i hendes fravær, nævnt at man skal huske at stemme til ældrerådet. Der vil blive delt
brevstemmesedler ud til hver enkelt beboer. Dog kun de beboere, der opfylder de forskellige krav
for at afgive sin stemme.
5. Demenskonsulent, Bente Lauridsen: Punktet udgår da Bente har meldt afbud.

6. Personale:
Nye ansatte: Der er ansat to nye aftensygeplejersker, som hedder Sofia og Novaly. De er begge fra
Sverige, men har altid arbejdet i Danmark, og har hver 30 års erfaring. De blive begge ansat til 28
timer/uge, og der vil nu altid være en sygeplejerske til stede om aften. Inkl. helligdage. Dette vil
forebygge fremtidige indlæggelser. Der vil være mulighed for, at aftensygeplejerskerne kan afholde
pårørendesamtaler om aftenen.
De vil ligeledes blive præsenteret på næste bruger- pårørenderådsmøde. Dette vil forhåbentlig også
være med til at forebygge fremtidige indlæggelser.

Plejecenter

Referat

Der er også ansat en centersygeplejerske, som hedder Shila. Hun arbejder fra mandag
Dato: 26.10.2021
til -fredag, pt. er hun på halv tid, da hun er i gang med en uddannelses som kliniskvejleder, Sags nr.:
dette for at vi på sigt kan få sygeplejestuderende. Når hun er færdig, kommer hun tilbage på
fuldtid. OFR
Sagsbehandler:
En udviklingssygeplejerske, er der også blevet ansat. Hun hedder Ann, og vil både være
på Albertshøj og i Humlehusene. Hun kommer primært til at sørge for at kvalitetssikre
plejen for beboerne, samt udarbejde procedure og instrukser.
Aktivitetsmedarbejder Christine er gået på barsel, der er ansat en barselvikariat for hende, hun
hedder Henriette.
Interne systemer: Nyt system APINUX, anvendes til at opsporer kritisk sygdom, så indlæggelser
forbygges. Ved hjælp af de tre farver: rød, gul og grøn, kan man kategorisere de forskellige beboere.
Alle beboere vurderes en gang om dagen, herved får personalet opmærksomhed på hvornår, der
skal gribes ind og hvilke kompetencer der skal til for at løse evt. problem.
Samarbejde: Der er blevet indgået et samarbejde med FAF (Fælles akut funktion). FAF er et system,
hvor vi kan få hjælp ved at kontakte dem. Der er ansat sygeplejersker til at dække 5 kommuner på
vestegnen. Dette bruges i høj grad for at undgå at vores beboere indlægges, dette har en høj
prioritering.
Corona: Der er sket mange ting siden restriktionerne langsomt blev lempet. Vi har blandt andet
smidt mundbindene og visirerne. Vi er blevet vaccineret, og 3. stik er lige ankommet. Beboerne er
vaccineret 3. gang samt for influenza.
Der bliver forsat podet i Humlehusene. Medarbejdere der ikke er vaccineret, anbefales at blive
podet 2. gange ugentligt. Medarbejdere der er færdigvaccineret, anbefales det at blive podet 1.
gange ugentligt.
Under Corona har der også været forskellige aktiviteter for beboerne. Der har blandt andet været
live musik, som mange af beboerne virkede temmelig glade for.
Forbedringer: Der er blevet malet i Humlehusene 1 og 7. Køkkenerne i Humlehusene 7 trænger også
til maling. Det er planlagt at Humlehusene bliver målet udenfor i løbet af 2022.

På badeværelserne i Humlehusene 1, trænger der til at blive lagt nye fliser, da de falder ned. Dette
bliver fremtidige projekter, så når en ny flytter ind, bliver der sat nye fliser op. Hvad angår de
nuværende beboere, vil disse blive repareret løbende. Dette skylds blandt andet, så de slipper for at
flytte ud i længere perioder fra deres nuværende omgivelser.
Nogle fremtidige ønsker til forbedringer eller nye ting fra pårørende, er blandet andet at få opsat
markiser til beboerne. Så kan både beboere og pårørende sidde ude om sommeren under den.
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Et andet ønske fra de pårørende, er også at indgangspartierne skal se en smule anderledes
ud, da de er meget kedelige og ensartede.
Pavillonen kan man frit benytte, aktivitetsmedarbejderne har gjort den rigtig hyggelig.

Dato: 26.10.2021
Sags nr.:
Sagsbehandler: OFR

7. Forvaltning:
Rekruttering: Vi har under Corona, været afholdende med at ansætte nye medarbejdere, da vi ville
forebygge smitte udefra, og primært brugt vores interne vikarer som vi kender godt. Efter Corona
har vi igen ansat medarbejdere og vi har lige nu et stillingsopslag oppe vedr. social- og
sundhedsassistenter
Mange tak til alle medarbejderne og vores interne vikarer.
Medarbejderne har virkelig gjort en kæmpe indsat for at få vagtplanerne til at går op, så stor ros og
tak.
Sygefravær: Det er vigtigt at pointere at vi har haft mange vikarer hen over sommeren, men det ikke
grundet sygefravær, men på grund af rejselystne medarbejdere og vikarer.
Budget: Det er så dejligt, at vi går ind i 2022 uden at budgettet bliver reduceret.
Valg: Der er som sagt valg d. 16. november. Alle beboere får tilbud om at brevstemme, og der vil
være tid til at brevstemme til kommunalvalg den ene dag og ældrerådsvalg den efterfølgende dag.
8. Eventuelt:
Høstfest: Priserne lægger på 150 kr. pr. person for både livemusik, mad m.m. Nogle af de
pårørende synes, at det er en smule dyrt. Desværre er det svært at sænke priserne, da
omkostningerne skal dækkes.
Der kom forslag om at pårørende selv tog mad med, ligeledes ønskede man andet musik. Man er
velkommen til at komme med flere forslag til arrangementer, så tager ledelsen sammen med
aktivitetsmedarbejderne, det med i overvejelserne til næste arrangement.
Rengøringen: Der bliver sat 17 min. af til rengøring hver. 14. dag pr. beboer. De pårørende er ikke
tilfredse med. Det er en politisk beslutning, hvor meget der skal bruges på rengøring. Paw fik
hermed en opfordring fra de pårørende om, at de ønsker mere tid til rengøringen.
Der kom en række forslag fra de pårørende, til hvordan man eventuelt kan ændre det. Fx være at
man I velkomstmaterialet skriver, at pårørende skal være meget velkommen, hvis de har tid og lyst,
til selv at klare noget af rengøringen, da de 17 min. slet ikke dækker den tid, som hvad det normalt
tager at rengøre.

De pårørende er også velkommen til at kontakte: Rengoeringsafdelingen@albertslund.dk , hvis der
er spørgsmål.
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Manglende informationer: En pårørende manglede informationer på vores hjemmeside. Som
nævnt tidligere. Efterfølgende er det undersøgt og disse informationer står på vores hjemmeside,
under aktiviteter i Humlehusene. https://plejebolig.albertslund.dk/aktiviteter-i-humlehusene
Vi har for at supplere vores hjemmeside også opsat fysiske informationstavle i hvert hus, Disse
opdateres ugentligt.
Faldealarm: Der blev kort snakket om faldealarmer. Om det er noget, der er budget til, da
de er temmelig dyre. Det vil blive undersøgt, samt eventuelle alternativer.
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Alarm der registrerer når en beboer forlader Humlehusene: Der blev spurgt til om man tit oplevede
en beboer går fra Humlehusene.
Det opleves heldigvis meget sjældent, det ledte snakken hen på alarmer der kan registrere, når en
beboerne forlader Humlehusene. Fremtiden byder måske på smartere løsninger, som selvfølgelig er
med i vores overvejelser når der skal købes nyt. Opfordring til at det er man enten som pårørende
eller ansat, holder øje med om der smutter nogen med ud, inden man går ud af døren.
Tak til alle for deltagelse og gode input
Med venlig hilsen
Mona Funch

