Vedr. referat af BPR møde Bjergbyparken den 24. februar 2020
Der ønskes følgende tilføjet til dette referat:

Pkt. 1
Det godkendte referat den 11/11-19 – ”Åses bemærkninger” til dette flg.:

Ad. Pkt. 4:
Iflg. Ergoterapeuternes kosthåndbog, skal ergoterapeuten, når han/hun ordinerer gratinkost, lave en
individuel vurdering, da et menneske med dysphagi kan have behov for flere konsistensgrader, dvs. blød
kost, gratinkost og flydende kost. Som ex. Kan der være behov for kød og grøntsager i gratinkost konsistens
og resten i blød kost konsistent.

Ad. Pkt. 6:
Inddragelse af pårørende. Det er meget vigtigt for mange beboere – ikke mindst, hvis man selv har svært
ved at udtrykke sine behov – at deres nærmeste bliver inddraget ved væsentlige ændringer i tilstand og i
væsentlige beslutninger. Det er lige så vigtigt for den pårørende at blive inddraget og taget med på råd og
lyttet til. De pårørende er en meget vigtigt ressource i samarbejdet mellem beboeren og medarbejderen.
Kopi af Ældresagens juristrådgivning: ”Pårørende har ret til at blive inddraget” kan fås hos Åse.

Ad. Pkt. 7:
De pårørende i BPR aftaler møde for at lave skrivelser til beboere, pårørende og medarbejdere om, hvem
og hvad BPR er, og om hvordan de kan ”bruge” os.

Ad. Pkt. 10:
Rettelse til punktet: BPR vil endda meget gerne støtte og opfordre til, at en ny ”Venneforening” bliver
startet op. Beboere og pårørende har været meget taknemmelige for den store indsats, den afgående
forening har udført.
Der gives imidlertid fra BPR udtryk for, at der er behov for vidensdeling og erfaringer fra andre, der har haft
med Venneforeningens arbejdet at gøre – evt. tidligere venner, pårørende eller medarbejdere, der har
deltaget i dette arbejde, og som har lyst til at hjælpe en ny Venneforening af friske og frivillige folk i gang.
Hidtil har en Venneforening bestået af 6 pårørende/venner og en medarbejder. Det oplyses, at der min. 14
år har været en Venneforening i Bjergbyparken.
Den afgående forening har ansøgt om og fået bevilliget en pulje penge, som vil være en god opstartshjælp
af foreningen.

Ad. Pkt. 11:
Punktet var udsat fra d. 11/11-19 til dette møde d. 24/2-20
I eftersommeren 2019 var BPR inviteret til at deltage i dialogmøder om borgmester John Dyrbys og
kommunaldirektør Frank Andersens visioner og nytænkning for fremtiden. Åse deltog d. 4/9-19 på Stillinge
Plejehjem og refererer kort herfra:
I oplægget blev det kaldt et ”Kulturprojekt”, hvor borgeren skal være synlig og i centrum. Hele
organisationen (de forskellige institutioner i kommunen) skal have mod til at turde afprøve nye ting og
idéer. Det kan meget vel være en medarbejder tættest på borgeren, der får lyst til at afprøve en god idé,
der både gavner borgeren/borgerne og kan øge arbejdsglæden hos medarbejderen. Man kan søge om en
lille pulje penge til at afprøve det ”i det små”, og dette kan man få hjælp til hos sin leder.

En mail til forslag og idéer kan derudover sendes til Slagelse Kommune på mail: sigdinmening@slagelse.dk
Hermed ikke flere bemærkninger til det godkendte referat af den 11/11-19, men følgende tilføjelser ønskes
til referatet fra BPR mødet den 24. februar 2020:

Ad. Pkt. 5:
Dialog om Bjergbyparken fortsat skal være et Eden Levehjem. Pårørende peger på, at mange beboere og
pårørende har ønsket at søge bolig i Bjergbyparken, netop pga. de værdier, der ligger i Eden-filosofien, bl.a.
fremhæves værdier, som forebyggelse af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed samt muligheden for at
foretage spontane ting som fx en køretur til byen eller i skoven.
Overordnet set er det, udover den gode pleje og sygepleje, vigtigt at bevare fokus på, at det er beboernes
hjem og deres liv, der leves. Eden-kursus lærer medarbejderne om disse værdier.
Betina Bentsen oplyser, at der benyttes videoer og bøger til uddannelse af elever og vikarer. Betina Berg
oplyser om forskellige Eden-principper, hidtil ukendte for de pårørende i BRP, der skal tages hensyn til.
Det er vigtigt, at beslutningen foretages på et oplyst grundlag, så der må arbejdes videre på dette.

Ad. Pkt. 10:
Eventuelt: Åse tilbyder, at Bjergbyparkens ansatte må låne boks med 4 små korte stemningsfyldte videoer,
som tilhører hendes far. De er velegnet til at vise beboere, der har problemer med at huske; men pludselig
husker de måske alligevel noget, når de har set de små film. Det kan give anledning til gode samtaler
indbyrdes og med hjælp fra medarbejderne.

