REFERAT BRUGERPÅRØRENDERÅDSMØDE ONSDAG D. 16 MAJ 2018
Pkt. 1
Velkomst ved formand Bodil Larsen samt Ruth Klein
Alle fremmødte præsenterede lige hurtigt sig selv, så nye deltagere fik
et indtryk af hvem der er hvem.
Pkt. 2
Status på personalet: Pt. er der det antal medarbejdere ansat,
som der er økonomi til. Sommerferien bliver lidt en udfordring, når der
skal planlægges vagtplaner. I år er der mangel på uddannetferieafløsere,
dette gælder på landsplan. Vi håber at kunne dække
sommerferieperioden tilfredsstillende for alle parter.
2 nye husassistenter er ansat hver på 20 timer ugentligt.
Ruth Klein orienterer om den økonomiske situation, som pt. er som den er
beregnet frem til.
Fraværsprocenten er lige nu på den rigtige pæne side. Skovvang er blandt
de 3 plejecentre ud af 10, der har den laveste fraværsprocent.
Borgmesteren har været rundt og se plejecentret. Han havde meldt sin
ankomst, da han gerne ville have en rundvisning.
Astrid Kragh har ligeledes været på besøg. Astrid ville rigtigt gerne se,
hvilke aktiviteter der var på besøgsdagen en ”fredagsbar” der blev til en
”mandagsbar”, samt have lidt intro til hvordan dagen planlægges. Astrid
fik kort orientering om hvad ældremilliarden blev brugt til i Slagelse
Kommune bl.a. værdighedsmidlerne og klippekort . Hun synes, det var
nogle gode initiativer der er taget på Skovvang til de forskellige
dagligdagsting samt aktiviteterne.
Maja Kristensen, neuropædagog har fået lavet en plakat, som blev
udtrukket til fremvisning på Demensdagene i København. Maja havde
derfor en stand ved afholdelse af demensdagene. Plakaten er lavet udfra
de gode relationer, der opstod under dette musikalske indslag, hvor vi
havde Helle (musiklærer), ansat i en periode af ca. ½ år. Vi har dog
måttet sige farvel til Helle, da hun fik andet arbejde. Håber snarest på
en ny musikansat.
Ruth fortalte kort om hvilke emner der var oppe inde til demensdagene.

Der orienteres om den nye struktur i kommunen, hvor politikerne vil
tættere på virksomhederne samt borgerne. Rent politisk er man enige om
at man vil have en tættere dialog, og er ligeledes også gået på valg med
disse intentioner. Hvis den nye struktur vælges vil den have virkning fra 1
jan. 2019.
Pkt. 3
Værdighedsmidler: Det er her Skovvang har ansat Maja
Kristensen, neuropædagog.
Klippekort: Her holdes der stadig statistik over, hvad den enkelte beboer
får for den tid, der er tilskrevet den enkelte.
Der snakkes indbyrdes om, at det er et godt tiltag med Ipad som
dokumentation for aktiviteter og samvær i det hele taget, så pårørende
har noget at forholde sig til og snakke om.
Lysetablering: Skovvang skal have ny lysetablering i Søhuset. Midler der
er bevilget af ældremilliarden til Slagelse kommune. Lys har en meget
stor indflydelse på hvordan mennesker med demens reagerer.
Forskningen bag lysprojektet har vist sig at have gode resultater for
mennesker med demens. Lyset påvirkning har stor indflydelse på
personen døgnrytme. Skovvang venter på etableringen. Dette forventes
at igangsættes efter sommerferien.
FOB har besluttet at gulvene i Sø- samt Skovhuset skal lakeres i
køkkenregionen. Man sliber gulvene sidst på eftermiddagen, så lakeringen
kan gå i gang efter middagen. De vil bruge ”sportslak” som i hallerne, som
tørrer ret hurtigt. Denne proces vil tage ca. 6 timer i det hele.
Efterfølgende vil de gå i gang på de somatiske afdelinger, tidshorisont
uvis.
Pkt. 4
Der fortælles kort om de aktiviteter der foregår hver dag på
Skovvang. Der er lige pt. ingen ændringer i måden aktiviteterne køres på.
Dette er til stor glæde for beboerne, at de nogenlunde kender planen for
aktiviteter hver dag.
Pkt 5
Årets sommerferie for beboerne er planlagt til mandag d. 28
maj. Igen i år er der booket ind på Musholm Bugt Feriecenter. Dette er

basen i de dage ferien varer. Hver dag vil der så være køreture ud i det
blå.
Pkt. 6
Uanmeldt kommunalt tilsyn har været forbi Skovvang, og
rapport om dette er delt rundt til de fremmødte til mødet her.
Ruth orienterer lige om hvordan tilsynet er i dag i fht. tilsynet førhen.
Alle institutioner har det uanmeldte kommunale tilsyn hvert år.
Ud fra snak omkring tilsyn spurgte pårørende ind til, hvordan
kommunikation/dokumentation mellem plejecenter/egen læge fungerede.
Der blev spurgt ind til vådservietter, der bruges til at vaske med. De
bruges hos de beboere der skal have sengebad samt til nedre toilette
udført i sengen
Pkt. 7
Der er kommet lovhjemmel til at bruge magt i serviceloven.
Snakken om hvornår tingene er magt har længe været et stort
samtaleemne blandt personalet. Vi har haft lov til at bruge magt hvis
bebeoeren har været til fare for sig selv eller andre. I situationer med
hygiejne skal der være en rimelig god grund til at bruge magt. Det etiske
dilemma, er for personalet; ”Hvor langt skal man som personale lade
beboeren bestemme”, inden man griber ind. I situationer hvor der
anvendes magt, skal der være en vis sundhedsskadelig risiko. Almindeligt
snavset tøj, manglende barbering og bad, må der ikke bruges magt, da
disse ikke er såkaldte skadelige.
Hvad er etisk korrekt i alle henseender: dette er hver gang en ny
stillingstagning fra personalet, især med hensyn til det hygiejniske.
Pkt. 8
Her blev der snakket lidt om hvordan man eventuelt kunne lave
skygge i gårdhaverne, så beboerne ikke skulle sidde i direkte sol.
Problemet er lige nu, at vore parasoller vælter i vinden. Der vil blive
kigget lidt på om der eventuelt er andre løsninger.
Til slut orienterede Sonja Mikkelsen lige om, at der igen i år afholdes
erindringsbal på Musholm.
Dette afholdes 1. november 2018…
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