Plejehjemmet Hareskovbo

Beboer-pårørenderåd

Et trygt plejehjem ved Bagsværd Sø

Referat af møde 16.04.2018 kl 13.00-15.00
Mødested: mødelokalet på 2.sal i Bogruppe 3

Dato: 16. april 2018
Af: Belinda Jeppesen

Mødedeltagere:
Forstander Astrid Guldberg
Lizzi Ruth Jørgensen, bolig 227
Knud Stensbøl, bolig 262
Enny Frederiksen, bolig 272
Mette Gammeltoft, pårørende - afbud
Ole Palmhøj, pårørende
Bella Asmussen, pårørende
Kristian Niebuhr, byrådsrepræsentant Gladsaxe Kommune
(Belinda Jeppesen, referent)
Dagsorden
Konstituering af rådet

Præsentation af rådet:
Knud Stensbøl, beboer siden 2014
Enny Frederiksen, beboer siden 2015
Lizzi Jørgensen, beboer siden 2014
Ole Palmhøj, pårørende bogruppe 6
Bella Asmussen, pårørende bogruppe 1
Mette Gammeltoft, pårørende bogruppe 3 (afbud)
Kristian Niebuhr, har været medlem af Gladsaxe byråd
i 16 år, DF,
Astrid Guldberg, forstander på Hareskovbo
Belinda Jeppesen, receptionist og referent
Ole indledte med at fortælle, at der findes to slags
medlemmer, formand og medlem.
Ole ville gerne fortsætte med at være formand. Ole
blev genvalgt.

Orientering v/Astrid Guldberg

Siden sidste møde i december har vi haft kommunalt
tilsyn. Rapporten er hængt op i afdelingerne og ligger
tilgængelig på vores hjemmeside. Hareskovbo fik den
bedst mulige rating og rigtig fine tilbagemeldinger.
Alle på Hareskovbo har fået nye mailadresser. Alt foran
@ er det samme (=personens initialer) efterfulgt af
hareskovbo.dk. Eksempelvis er Astrid Guldbergs mailadresse nu: ag@hareskovbo.dk
Vi har haft svært ved at rekruttere sygeplejersker. Men
nu er vi fuldtallige. I afdeling A er Anna Maria Skovsby
ansat pr. 1. marts som ny afdelingssygeplejerske.
Der er sket ændringer i bestyrelsen for Hareskovbo. I
stedet for Eva Michaelsen er Lars Abel trådt ind.

Cykling uden alder

Bella Asmussen fortalte om en frivillig organisation, der
hedder ”Cykling uden alder”. De kommer ud og cykler

med beboerne. Piloter uddannes af organisationen
som også stiller piloter til rådighed. Turen går dermed
ikke ud over personalets tid.
Kristian Niebuhr foreslog, at man kunne spørge de
institutioner i Gladsaxe Kommune, der allerede benytter Cykling uden alder.
Punktet kommer på dagsorden næste gang.
Mærkning af tøj

Som der står i velkomstfolderen er det op til beboeren
selv samt de pårørende at få mærket tøjet, hvis Hareskovbo skal vaske tøjet. I særlige tilfælde vil det være
personalet, der mærker tøjet.
Bella Asmussen spurgte om det er muligt at overveje,
hvor mærket sidder på tøjet, så det kun sidder på indersiden? Ved nærmere eftertanke viste det sig, at
problemet vist mest handler om, hvordan strømper
mærkes.
Punktet kommer på dagsorden næste gang.

Klippekort

Klippekortsordningen blev vedtaget i 2017 som en særlig ordning til landets plejehjem, hvor den enkelte får
tildelt ca en halv times ekstra hjælp og støtte fra personalet. De ældre skal selv være med til at afgøre, hvad
deres klip skal bruges til.
Hareskovbo bruger blandt andet klippekortene til at
komme ud af huset. Vi har 60-65 ture ud af huset om
året. Tidligere var det ca 20-25 ture. Turene er meget
forskelligartede og går blandt andet til Bakken, Den blå
planet og Gilleleje. Men et klip kan også bruges til højtlæsning eller blot til at holde i hånd.
Stoppestedet læser feks op af avisen, hvis en beboer
ønsker det. Hvis det ikke er muligt for beboeren at være i Stoppestedet, så kan det ske i boligen.
Lizzi mindede om, at det er vigtigt at de enkelte beboere får besked om en aktivitet, og at de huskes på aftalen.

Aktivering af beboere og pårørende

Bella Asmussen: Når der er aktivitet, kan det betyde, at
de pårørende holder en fridag, fordi der allerede er en
aktivitet. Men kunne det være muligt, at de pårørende
stod for en aktivitet. Det blev aftalt, at Bella Asmussen
tager fat i den bogruppe, de er tilknyttet.
Astrid slog på tromme for, at de pårørende som minimum meldte sig til de arrangementer, Hareskovbo afholder som feks. fastelavn, sommerfrokost, julefrokost
mm. og at man er aktiv, når man er i fællesområderne.
Man kunne f.eks. læse op af avisen, hvis der var interesse for det, eller starte et kortspil op.
Enny Frederiksen havde et ønske om, at der blev indkøbt DVD med André Rieu, som hun holdt meget af.
Enny vil også gerne deltage i film-fremvisninger i Stop-

pestedet, men hun kan ikke høre. Derfor vil Hareskovbo undersøge om rummet egner sig til tele-slynge.
Bella Asmussen var ikke klar over, at man som pårørende måtte benytte opholdsstuerne. Derfor vil velkomstfolderen igen blive delt ud til alle beboere, så vi
sikrer os, at alle har en velkomstfolder i boligen. I afsnittet om gæster, står der, at gæster er velkommen til
at benytte fællesarealer/fællesfaciliteterne. Dog beder
vi om, at personalets anvisninger følges f.eks. i forbindelse med måltiderne.
Sprogvanskeligheder

Bella mener, der er for mange medarbejdere, der ikke
behersker dansk godt nok. Rådet drøfter denne udfordring. Astrid påpeger, at alle ansatte gør en forskel, og
at vi ikke kan og vil diskriminere – de er her fordi de
gør et godt stykke arbejde. Hvis man oplever et konkret
problem, er man altid velkommen til at henvende sig til
ledelsen.

Værdighedspolitikken og eventuelle ændringer hertil

Under dette punkt deltog en repræsentant fra Gladsaxe
Kommune, Stine Nielsen kl. 14.30-15.00.
Stine Nielsen (ansat i Analyse og Udvikling) fortalte
kort om Værdighedspolitikken som blev vedtaget i Byrådet for 1,5 år siden. Politikken skal revideres, fordi
regeringen har besluttet, at der skal tilføjes et afsnit om
pårørende.
Alle var enige om, at oplægget er svært at være uenig
i, og at det er et godt initiativ, at der tilføjes noget til de
pårørende. Man skal blot sikre sig, at det ikke kun er
ord.
Et gennemgående tema i Værdighedspolitikken er, at
der så vidt muligt ikke skal laves om på borgens hidtidige rutiner.
En kommentar fra Bella var, at der på plejecentre serveres varm mad midt på dagen, og dermed er der lavet
om på de fleres borgeres hidtidige rutiner. Astrid sagde, at en ændring af dette vil kræve flere ressourcer
om aftenen både i afdelingerne og i køkkenet, og at de
ekstra ressourcer så vil blive taget fra noget andet.
Men hvis rådet ønsker det, vil vi selvfølgelig kigge på
det.
Stine ville tage Hareskovbos kommentarer med tilbage.

Punkter til næste møde

Med venlig hilsen
Astrid Guldberg
Forstander på Hareskovbo

Mærkning af tøj
Cykler uden alder

