Ældrecentret Dalvangen
Dagsorden - Referat

Bruger- og Pårørenderåd
MØDE onsdag den 11. september 2019
kl.13.30-15.00
Blåt mødelokale
Medlemmer:

Fraværende:

Ingrid Christensen (beboer bolig 165), Ellen Christensen (beboer
bolig 148), Per-Henrik Skarsby (beboer bolig 145), Lone Kamp
(pårørende bolig 62), Kirsten Eriksen (Seniorrådet), Jeanette
Melander (ledende økonoma), Elisabeth Wedell-Wedellsborg
(centerleder)
Ingrid Christensen, Ellen Christensen

Referent:

Lotte Jensen

Åbent hus
deltagere

Ilse Petersen m/pårørende (bolig 47), Gerda Høpfner (bolig 67),
Astrid Nielsen m/pårørende (bolig 109), Pårørende Jette til Bjarne
Berthelsen (bolig 64)

Dagsorden:

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidst og
nuværende dagsorden

Intet.

2. Valg af ordstyrer

Elisabeth.

3. Orientering fra køkkenet
v/Jeanette Melander

Der vil nu blive lunt til aften både onsdag
og søndag.
Beboerne må meget gerne komme med
ønsker til mad, så tages det med i
madplanen hurtigst muligt.
Der ligger kort på afdelingerne, som
beboerne kan udfylde og lægge til
køkkenet – både ris og ros.
Man kan evt. sætte en postkasse op ved
Caféen, hvor man kan lægge kortene i.
Denne tømmes jævnligt, og kortene deles
ud til den afdeling, kortet handler om.
Elisabeth og Jeanette undersøger.
Elisabeth orienterede om Dalvangen.
Der er 4 plejeafdelinger – A+B1+B2+C.
Afd. A får ny centerleder pr. 18/9-19 –
Kristina Tugsen, og afd. C får ny
centerleder pr. 15/9-19 – Dorte Madsen.
Dalvangen har social- og
sundhedshjælpere, social- og
sundhedsassistenter, og sygeplejersker
ansat. Der er i alt 3 vakante stillinger på
ældrecentret. Det er rigtigt svært at

4. Orientering fra ledelsen
v/Elisabeth Wedell-Wedellsborg
centerleder B1+B2.
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rekruttere social- og sundhedsassistenter
over hele landet.
Der arbejdes på, at personalet er så
synligt som muligt på afdelingerne, også i
weekenderne. De har nu arbejdet med
omsorgssystemet CURA et stykke tid, så
nu kan de være blandt beboerne, når de
indberetter til systemet.
Plejeafdelingerne har et godt samarbejde
med de frivillige og Aktiviteten.
Der er et ønske fra pårørende om at
kunne se på afdelingerne, hvem som er
på arbejde med navn og billede.
Der er allerede digitale tavler, men de er
måske ikke placeret, så alle pårørende ser
dem. Elisabeth undersøger.
5. Mail fra Lone Kamp
-

Normering af personale herunder
weekend – helligdage

-

Elisabeth fortæller, at vi arbejder
indenfor en politisk økonomisk
ramme, så der er derfor ingen
nøjagtige normeringstal.

-

Rengøring
Oprydning

-

Rengøring hver 14. dag/toilet hver
2. dag. Plejepersonalet skal holde
rent/rydde op de øvrige dage.

-

Mad
Spisetidspunkter - hjælp til at spise

-

Ønske om mere individuelle
spisetider, så fx morgenmad og
middagsmad ligger for tæt.

-

Tøj, der forsvinder i vask

-

Huske at give besked til personalet,
så de kan ”efterlyse” tøjet.
Personalet fremlyser tøj, som evt.
har mistet mærkningen ind i
mellem.

-

Indtryk af opholdsstue/spiserum
samt gangarealer

-

Der mangler lidt hygge.
Ældrecentret er underlagt
brandtilsynet med begrænsninger
på, hvad der må stå på gangene og
hænge på væggene, men der vil
blive arbejdet på sagen.

-

Der er et ønske om at kunne mødes
uformelt pårørende og beboere fx i

6. Evt.
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Caféen. Personalet kan godt sørge
for kaffe, men ellers bliver det uden
personale.
Elisabeth taler med de 2 nye
ledere, om at få det startet op.

7. Næste møde

-

Dalvangen har samarbejde med
kommunens 2 demenskonsulenter
– Anni Sønderup og Kathrine
Davidsen.

-

Der er et ønske fra beboerne om
gåture. Aktiviteten arbejder på at
starte op med gå- og cykelture, evt.
i samarbejde med de frivillige.

Onsdag d. 27/11-2019 kl. 13.30 – 15.00 i
Blåt mødelokale.
-

Aftalegrundlaget for Bruger- og
Pårørenderådet blev udleveret.
Næste møde bliver i henhold til
dette holdt for medlemmer.
Elisabeth håber, at dagen i dag og
frem kan inspirere til, at flere har
lyst til at stille op til valg til foråret.

