Referat Bruger-pårørenderådsmøde torsdag d. 8 februar 2018
Pkt.1

Velkomst ved Centerleder Ruth Klein.

Pkt.2.a
Præsentationsrunde af alle. Alle præsenterede sig selv, så der var
mulighed for de nye medlemmer at få ”ansigt” på de personer de fremadrettet vil
møde til disse møder.
Pkt.2.b
Økonomi: 2017 var der et erhvervet underskud grundet langtidssygdom
blandt personalet, samt personale der rejste midt i sommerferieperioden. De skulle
derved have deres feriepenge med. Endvidere måtte vi have fast vagt på en beboer
fra midt i december efter aftale med vores ældrechef
Skovvang kom ud af 2017 med et underskud på ca. Kr. 140.000,00. Det endelige
resultat vil først blive fremsendt sidst i februar 2018. Resultatet blev at vi fik et
underskud på kr. ca. 60.000 idet vi fik godtgjort vores udgift til fast vagt af
myndighedsafdelingen.
Det generelle sygefravær er højt i kommunen. Politisk er det besluttet at
virksomhederne kun vil få almindelig dagpengetakst til dækning af løntab . Så
virksomhederne kommer til at mangle ca. Kr. 70,00 pr time for aften og nattevagter
og mere når det er søn og helligdag. Skovvangs fravær var i 2017 5.67 % og 3. lavest
indenfor de 10 plejecentre.
Pkt.2.c
Nye takster: Taksterne på servicepakkerne er nu de samme på alle centre.
På Skovvang er priserne så lidt højere fremover i forhold til de gamle takster på
rengøring og linned. Taksterne opgøres op over en 2årig periode
Kostpakken betales 2 måneder bagud. Alene på denne post har Skovvang mistet ca.
Kr. 26.000,00 på mad, hvor der ikke har været midler i dødsboet. Pårørende giver
udtryk for at Kr. 130,00 pr. uge til den kolde mad ikke er meget at leve for i forhold
til det samlede beløb, der betales til mad. Den største udgift er det varme måltid.
Endvidere er der i det samlede beløb også afsat midler til fester, drikkevarer og
almindelig forbrug af køkkengrej og fødevarerkontroller, Budgettet holder og vi har
et dygtigt indkøbsteam.
Pkt.2d.
Klippekortet: Bevillingen er også tildelt i 2018. Der er ca. afsat 40 min. Til
hver beboer om ugen. Der er også på 3. år bevilliget værdighedsmidler. Der kommer
en ny pulje på 7,5 millioner til ”ekstra ” hænder. Hvordan de skal anvendes i
ældreområdet er en politisk beslutning.
Der er mange puljer man kan søge. Der er i efteråret søgt midler til ny faglig viden
indenfor demens. Pengene er bevilliget og personalet er startet på disse kurser.

Ligeledes er der søgt om ”LYS”. Skovvang har fået bevilliget penge til at der kan
etableres ”lys” i en af de skærmede enheder. Flere plejecentre har fået etableret
specielt lys, hvor de forskellige lyseffekter har haft meget stor virkning på
beboerne. Der er dokumenteret effekt af ”lyset”…
Pkt.2.e
Personalesituationen på Skovvang er den, at der er det antal ansatte der
skal være. Vi har ansat en musiklærer, som kommer 2 gange om ugen – 1 time pr. gang.
Den ene time spilles der i de skærmede enheder, den anden time bruges på somatisk.
Pt. mangler der dog en aftenvagt, men stillingen er slået op.
Pkt.3
Sonja Mikkelsen (Ældrerådet) fortæller om kostrådet. De følger med i
hvordan kosten bliver lavet og hvor meget kød og grønt der gives til hvert måltid.
Kostrådet har også besøgt borgere i eget hjem ude i byen, for at høre deres mening
om den udbragte mad. Der ønskes flere pårørende til at være en del af kostrådet. 1
pårørende fra Skovvang meldte sig til opgaven.
Pkt.4
Aktiviteter: der fortælles om de forskellige aktiviteter på Skovvang.
Sommerferiesedlen vil snart blive delt rundt til de der måtte ønske at komme med på
sommerferie. Man skal være opmærksom på at det er bindende at tilmelde sig
sommerferien grundet at der altid skal indbetales depositum når feriestedet bookes.
HUSK: Arrangementet ”HIT MED SANGEN” er den 17 maj 2018 kl. 14.
Pkt.5
Ledsagelse til læge/sygehus: Mange bliver tilbudt undersøgelse langt fra
bopælen (Køge/Næstved/Roskilde). Dette er problematisk, da det er personalet der
skal tage med. Personalet skal i den forbindelse have overarbejde eller som aftenvagt
skal man have varslet ændring af mødetid og mange gange møde ind meget tidligere
end planlagt. Problematikken er den at mange undersøgelser først bliver lagt til efter
middag. Og mange gange, trods det at man har en tid, må der næsten altid påregnes
en del ventetid, også transportmæssigt hjem igen.
”Hvem har ansvaret for at borgerne kommer til undersøgelse……” Er det personalet
eller er det de pårørende………
”Hvordan kan man fremadrettet være behjælpelig som pårørende……”
Dette nævnes for at gøre opmærksom på at der faktisk i dagligdagen i forbindelse
med diverse læge/sygehusbesøg ofte er en problemstilling.
Problemstilling blev drøftet.
Pkt.6
EVT: Der vil komme en spørgeskemaundersøgelse til beboerne indenfor de
næste par måneder. Skemaet indeholder omkring 23 spørgsmål, hvor man har 5

svarmuligheder på hvert enkelt spørgsmål. Der er megen for og imod dette skema, fra
alle der har gennemlæst skemaet. Mange af borgerne vil ikke kunne besvare
spørgeskemaet. På grund af denne ”kritik” er skemaet lige nu igen til ”eftersyn”.

Næste møde d. onsdag d. 16. maj kl. 15
Referant Susanne Sørensen

