Dagsorden og referat til brugerpårørenderådsmøde
Blomstergården mandag den 25. november 2019 kl. 14:30-16:30
Deltagere: Christina, Jane, Susanne, Cajsa, Arne, Leo, Karen, Connie, Winnie
Afbud: Ingen
Pkt. 1.
Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 2
Orientering fra ledelsen:
-

Midlertidige pladser: Udvidelse fra 24 til 48 midlertidige pladser pr. 1/1. Forventes på plads pr. 1/7.
30 nye medarbejdere til Blomstergården.

-

Træningsfaciliteter: 600 kvm til Blomstergården i 2020/2021. Til 2023 yderligere 800 kvm. Til resten
af Sundhed og Træning i Slagelse Kommune. (Undersøges om det kan opføres i samme omgang). Vil
undersøge om borgere + personale kan benytte træningsfaciliteter eftermiddag/aften. Der
efterspørges mulighed for gulvplads til eksempelvis gymnastik eller boldspil.

-

Budget/økonomi: Der stilles målrettet efter at komme ud af året i balance – ser positivt ud. Der er
øget fokus på samarbejde mellem husene, så der kan spares vikarer ved sygdom.

-

Organisationsudvikling: Det er stadig i opstartsfasen. Der er tre chefer i kommunen, der har opsagt
deres stillinger, hvilket har skabt en smule uro på chef- og direktørniveau.

-

Social tilsyn: Generelt ser det rigtig fint ud på Blomstergården. Der er en god udvikling på
Blomstergården. Dokumentationen mangler lidt i forhold til de socialpædagogiske handleplaner, så
de skal uddybes. Kan skyldes vi har skiftet omsorgssystem.

-

Fordeling af opgaver i lederteamet: Vi er fem daglige ledere og to virksomhedsledere på
Blomstergården. Derfor har vi udarbejdet en oversigt over hvilken leder der er ansvarlig for hvilke
områder, så ikke vi alle sammen sidder og løser de samme opgaver.
Eksempelvis er Susanne blevet ansvarlig for aktiviteter – både nye og igangværende.
Der er pt- også fokus på at skaffe frivillige. Vi har bl.a. haft babysalmesang som noget nyt.
Desuden havde vi en del frivillige damer ude og lakere negle + sætte hår i forbindelse med
Mindernes Bal. De frivillige der deltog til dette, har alle meldt sig til at komme en anden gang (evt.
med jule bag).
Der er desuden etableret et samarbejde med en børnehave, der kommer i hus B og spiser
madpakker. Der har også været besøg af et hold mænd, og tilbød at etablere en lille ”biograf”, og
Blomstergården investerede i popcornmaskine + øl/vand.

-

11/12 er sidste gang kor inden jul, og Karen tilbyder en lidt udvidet kor med julesange/salmer og
evt. oplæsning. Der sørges for et lille glas sherry + kage.

-

Connie (ældrerådet) foreslår besøg af en folkeskole, hvor eleverne kommer og læser højt for
borgerne.

Pkt. 3
Velfærdsteknologi kl. 15-15:30 – besøg af to nyansatte konsulenter, der vil præsentere sig og fortælle om
Slagelse Kommunes strategi for velfærdsteknologi (hjælpemidler):
-

Thea og Lisa er ansat pr. 15. september 2019. De har fokus på velfærdsteknologi/hjælpemidler, da
tyngden og opgaverne hos borgerne bliver flere. De skal være med til at afprøve hjælpemidler i de
forskellige plejecentre.
Lige pt arbejdes der i kommunen på nødkaldssystemer med censor, der er app baseret.
Eksempelvis:
o Bevægelsescensorer, så personale får besked om, hvis en borger selv er gået på toilettet.
o Sengecensor til brug hos borgere, der er faldtruet, når de er i sengen.
o Dørcensor til borgere der søger udgangen.

(Alle bruges med samtykke fra borger)
Desuden arbejdes der med skærm-besøg til bl.a. KOL patienter, hvor de selv kan måle værdier. Ud fra
tallene kan borger selv blive klogere på egne symptomer, og evt. tage kontakt til behandler tidligere i
forløbet. Desuden undersøges muligheden for at etablere et samarbejde med praktiserende læger til
plejecentre, med mulighed for konsultation via skærm-opkald.
Der findes en lejlighed i Alliancehaven, hvor der er opstilles velfærdsteknologi i en slags udstilling.
Vi har 4 Rotoflex-senge, der er populære hos borgere, der nu skal kan stå op og gå i send. Vi vil meget gerne
have mulighed for at tilbyde denne løsning til flere borgere, da det fremmer borgerens livskvalitet.
Alternativt til denne seng kan der anskaffes en benløfter via hjælpemidler.
Der er mulighed for at få en spiserobot, hvis borger er vurderet i stand til at bruge denne løsning. Der skal
terapeut ind over denne løsning.
Konsulenterne kan benyttes i tilfælde hvor hjælpemidler ikke er tilstrækkelige, eller hvor man har behov for
råd/sparring i forhold til en problematik hos borgere.
Pkt. 4.
Orientering og spørgsmål fra borgere:
-

Leo efterspørger fastelavnsfest til vinter med tøndeslagning. Susanne følger op på denne.

Pkt. 5
Orientering og spørgsmål fra pårørende:
-

Ingen kommentar

Pkt. 6
Orientering og spørgsmål fra Ældrerådet:
-

Ældrerådet har beskæftiget sig med høringssvar omkring kvalitetsstandard.
Dialog møde 9/12 ang. Boliger i Slagelse Kommune.
Studietur på Agersø + Omø med henblik på borgernes mulighed for hjælp. Én borger gør brug af
skærmløsningen, og er rigtig glad for denne.

Pkt. 7
Orientering fra daglige ledere, hvad rører sig i husene:
-

Hus B: Besøg 1 gang om måneden af børnehave. De har også afhold ålegilde i oktober med stor
succes. Birgit (B1) går på pension i november. Rikke sygeplejerske starter uddannelse i palliation.
Der skal ansættes ny nattevagt til hus B/D, da Lene er gået på pension.
Der kommer generelt flere elevere i husene fremover, da der fremover kun ansættes elever i
kommunen, og ikke i regionen længere. Både SSH+SSA elever men også sygeplejestuderende. Der
er et ønske fra pårørende om mere tydelig navneskilte på elever, og med ”elev”/”studerende”
tilføjet.

Pkt. 8
Visning af Team Effect:
-

Blomstergården har fået et gratis år, hvor vi har mulighed for at benytte os af Team Effect. Det er
en app, som hver enkelt medarbejder har. Her skal de hver dag gå ind og bedømme deres
arbejdsdag, og evt. skrive en kommentar på dagen. Daglig leder i hvert hus kan se oversigten og
sine medarbejders trivsel fra dag til dag, og have mulighed for at tage en opfølgende snak med
personalet om deres trivsel mere løbende. Det er for at skabe øget fokus på trivsel/arbejdsmiljø.

Pkt. 9
Evt.: Ingen kommentar
Pkt. 10
Næste møde/stor møde:
-

Onsdag den 26.02.2020 kl. 106:30-18:30 ca.
Besøg af pårørendevejledere
Afslutte med suppe.

