Ældrecentret Dalvangen
Dagsorden - Referat

Bruger- og Pårørenderåd
MØDE den 16. marts 2022
kl.13.30-15.00
Violcaféen
Medlemmer:

Ellen Christensen (beboer bolig 148), Per-Henrik Skarsby (beboer
bolig 145), Frank Pedersen (beboer bolig 132), Rita Hansen (beboer
bolig 123), Lone Kamp (pårørende bolig 62), Karin Lund-Ertel
(pårørende bolig 123), Sonja Sjøgren (Seniorrådet), Susanne
Andersen, Jeanette Melander, Karin Finner Madsen, Martina Jensen,
Susanne Christensen, Helle Andersen

Fraværende:
Referent:

Lotte Jensen

Dagsorden

Referat
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1. Valg af ordstyrer

Susanne Andersen

2. Orientering fra ledelsen

Ny
omstrukturering
pr.
1/1-2022
i
organisationen således, at hvert ældrecenter får
sin ældrecenterleder. På Dalvangen er det
Susanne Andersen.
Afdelingsledere pr. ¼-2022:
Afd. A – er ved at blive besat
Afd. B1 – Helle Andersen
Afd. B2 – Martina Jensen
Afd. C – stilling er slået op
I december, januar og februar har ældrecentret
være ramt af Corona blandt medarbejderne, så
der har være mange vikarer. Det er forsøgt at
bevare kontinuiteten.
Demensprojekt ”Demensrejseholdet”
Gældende for afd. A og afd. 1 og 2 på
Ældrecenter Hvissinge. Fælles sprog og større
faglighed.
Der er ansat en udviklingssygeplejerske pr. 1/32022, som tilknyttes alle 3 ældrecentre. Fælles
arbejdsgange og større faglighed.
Aktivitetsområdet. Der er slået en stilling op
som aktivitetsmedarbejder, da Jeanette Thorsen
har opsagt sin stilling.
Der laves aktivitetsoversigter pr. måned og 1 for
hele året. De hænger på hver afdeling.
Der bliver udskiftet 4 køkkener i år og 5 mere i
de følgende år.
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3. Orientering fra køkkenet

Der afholdes påskefrokoster d. 5. og 6. april i
Violcaféen. Der kan købes billetter i Caféens
åbningstid. Hver beboer må tage 2 pårørende
med. Der vil være musikunderholdning og
prisen inkluderer drikkevarer.
Hver enkelt beboer kan vælge mellem 4
forskellige tilbehør til eftermiddagskaffen til sin
fødselsdag.
Høringsbrev og Tilsynsrapport
Tilsynsrapporten blev drøftet.
Ingen bemærkninger.

4. Høring - tilsyn

5. Døgnkostpakke
Rita Hansen

6. Rengøring
Rita Hansen

Bitten Matthiesen og Hanne
Andersen fra Glostrup Ejendomme
deltog i dette punkt.

Hvordan forholder Dalvangen sig til denne
beslutning?
Det er en politisk beslutning, som vi skal følge.
Den tilgodeser beboerne, således at de får den
ernæringsmæssige rigtige kost. Døgnkost er
meget udbredt i hele landet.
Rita synes, at det er svært at sige ja tak til en
middagsinvitation, når man ikke kan melde et
enkelt måltid fra.
Beboerne ønsker en oversigt over de lune retter.
Vejledning til de lune retter rettes til, så den
tager højde for de mindre portioner også.
Ift. Kvalitetsstandard 2022 bliver den ikke
overholdt.
Rita uddybede, hvad hun ikke synes blev gjort.
Bitten henviste til skrivelse for
rengøringsydelser (vedhæftet), som er
gældende.
Skrivelsen udleveres til nye beboere i
Velkomstmappen.
Ved klage over rengøringen kan man kontakte
Glostrup Ejendomme via mail til:
glostrup.ejendomme@glostrup.dk
Bitten og Hanne vil deltage på næste Brugerog Pårørende møde inden sommerferien.
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7. Normering afd. A
Lone Kamp

8. Kendskab til
demens/Alzheimers

Specielt grøn
I weekenden er der 6 medarbejdere til hvert
køkken. Altså 2 medarbejdere pr. 8 beboere.
Afd. A (demensafdeling) har en højere
normering end de øvrige afdelinger.
Den nye afdelingsleder har uddannelse i
demens.

Lone Kamp

9. Daglig aktivering af
beboere
Lone Kamp

10.
Mindre personale i
weekends
Lone Kamp

11.

Ved aftenvagten
Lone Kamp

12.

Aftensmad
Lone Kamp

13.
Ny leder og
sygeplejerske på afd. A

Sami og Sonja sørger for forskellige aktiviteter:
gymnastik, spil, gåture m.m.
Når bussens lift er blevet repareret, planlægges
der ture, hvor kørestolsbruger også kan
komme med.
1 vikar til 8/9 beboere, hvoraf 2 skal liftes og
mades?
Se pkt. 7.
Hvornår er der skiftet ble i dagvagten?
Der vil blive set på samarbejdet mellem dagog aftenvagterne.
2 snitter til en voksen mand?
Køkkenet har undersøgt, og den pågældende
beboer faktisk får 4 snitter og 1 ostemad til
aftensmad.
Til aftensmad kan man bestille ligeså mange
snitter og ostemadder, som man vil.
Køkkenet er åbent for forslag til aftensmaden,
både til hverdag og i weekenderne.
Hvornår?
Se pkt. 2

Lone Kamp

14.
Orientering fra
Seniorrådet v/Sonja

-

Reglerne for rengøringen er meget
strenge
- Sammenlægning af køkkenet med
Ældrecenter Hvissinge er mærkeligt.
Jeanette fortalte, at Dalvangen følger
Hvissinges madplaner, men der ændres lidt ind
i mellem.
- Sonja vil gerne komme på besøg på
Dalvangen en gang i mellem. Det skal
hun være velkommen til.
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15.

Eventuelt

16.

Næste møde

-

Frank spurgte til den million kr., som
skulle spares. Jeanette fortalte, at den er
blevet sparet, og køkkenets budget for
2021 blev overholdt.
- Frank fortalte, at der er en ½ cm åbning
under alle dørene til boligerne, så det
trækker ind.
- Rita fortalte, at askebægeret på
terrassen er altid fyldt, så der blæser
aske rundt. Helle går videre med det.
- Rita fortalte, at hun havde fået flere
pakker medicin leveret på samme dag,
men der var opkrævning af fragt på dem
alle. Susanne taler med
udviklingssygeplejersken om det, som
går videre til apoteket.
- Beboere/pårørende ønsker opslag, når
der starter nye medarbejdere på
afdelingerne.
- Der vil blive afholdt valg til Bruger- og
Pårørenderåde i foråret.
Inden sommerferien.

