Referat af ekstraordinært BRP møde på Bjergbyparken den 6. juli 2020
Deltagerere
Fra personale og ledelsen: Dorthe Simonsen TR, Betina Bentsen AMR, Lajla Stockfleth Daglig leder, Bettina
Berg Virksomhedsleder (referent)
Fra beboere og pårørende: Åse Prusse, Hanne Jensen, Kjeld Christensen, Jens Nielsen
Afbud: Anne og Mette Rugaard Nielsen samt Bettina Bredal
Fra Ældrerådet: Leif Jensen
Fra Eden Danmark: Karin Dahl, Aase Porsmose

Dagsorden
Formålet med det ekstraordinære BPR møde, var at drøfte og holde afstemning omkring Bjergbyparkens
status som Eden plejehjem.
Siden den 1. januar 2019 har ny ledelse på Bjergbyparken måtte prioritere at flytte fokus fra Eden arbejdet
til andre vigtige fokusområder. På daværende tidspunkt var Bjergbyparken i økonomiske problemer, havde
et meget højt sygefravær, lav trivsel og samarbejdsproblemer medarbejderne imellem samt fået to påbud
fra styrelsen for patientsikkerhed.
Det var den nye ledelses opfattelse, at der var opstået en kultur omkring Eden principperne, således at de
blev brugt mod deres hensigt og med uhensigtsmæssige følger for både beboere og personale.
Siden 1. januar 2019 har Bjergbyparken gennemgået en meget positiv udvikling, hvor de fleste af de
ovennævnte problemer er løst og der er blevet arbejdet meget konstruktivt med at finde løsninger, blandt
andet i samarbejde med BPR.
På sidste BPR møde inden Corona krisen, blev det besluttet, at der hen over foråret 2020 skulle tages
beslutning om fortsat status som Eden plejehjem.
Til mødet er også inviteret to repræsentanter fra Eden Danmark.

Debat
Ledelse og medarbejdere giver udtryk for bekymring over, at genoptage arbejdet aktivt med at sætte fokus
på Eden og principperne, da vurderingen er at den nødvendige kulturændring ikke er helt på plads i huset.
Det understreges, at det ikke som sådan handler om principperne i Eden konceptet, men mere det
plejehjem Bjergbyparken have udviklet sig til mens det var Eden plejehjem under flere forskellige ledere,
med flere uhensigtsmæssige forhold.
Anbefaling fra ledelse og medarbejder repræsentanter i BPR er derfor, at der holdes en længere pause for
Bjergbyparken som Eden plejehjem. Der henvises i øvrigt til, at alle plejehjem i Slagelse kommune arbejder
med kommunens Værdighedspolitik, som i høj grad afspejler flere af de samme områder som Eden gør.

De pårørende i BPR er meget dedikerede til ånden i Eden konceptet og mener, at den positive udvikling
Bjergbyparken har været igennem det sidste 1,5 år står så stærkt, at de er trygge ved at der på ny sættes
fokus på Eden, og at det kun vil bidrage positivt til beboeres og medarbejdes trivsel.
Åse Prusse har inden mødet været i dialog med flere Eden plejehjem, og medbringer meget positive
erfaringer fra de plejehjem, som hun deler med BPR.
Repræsentanter fra Eden Danmark fortæller, at en forudsætning for at man lykkedes med arbejdet med
Eden, er at ledelsen vil arbejdet og sørger for at det bliver prioriteret. Det pointeres, at fra ledelsens side, at
såfremt afstemningen resulterer i at Bjergbyparken fortsat skal være Eden plejehjem, så vil der naturligvis
blive arbejdet loyalt og professionelt, overfor denne beslutning.
Eden Danmark fremhæver også, at der har været nogle misforståelser omkring forhold der er blevet
opfattet som regler i henhold til Eden, eksempelvis uniformer og brug af kontaktpersoner. Det er muligt
både, at være Eden plejehjem og arbejde med den slags lokale beslutninger.

Afstemning








Ledelse og personale samt ældrerådsrepræsentant afgiver ikke stemme.
Åse Prusse stemmer for Bettina Bredahl via fuldmagt.
Jens Nielsen stemmer for Mette Rugaard Nielsen via fuldmagt.
Åse Prusse og Bettina Bredahl stemmer for at forblive Eden plejehjem.
Jens Nielsen og Mette Rugaard Nielsen stemmer for at forblive Eden plejehjem.
Kjeld Christensen stemmer for at forblive Eden plejehjem.
Hanne Jensen stemmer for at forblive Eden plejehjem.

Der er derved enstemmigt besluttet, at Bjergbyparken skal forblive Eden plejehjem.

Konklusion og aftaler
Efter sommerferien indkaldes der til et stort personalemøde, hvor repræsentant fra Eden Danmark samt
BPR deltager, med henblik på at drøfte hvordan Bjergbyparken bedst muligt kommer i gang igen med Eden
arbejdet, samt holder fokus på at bibeholde den gode udvikling og resultater opnået igennem det sidste 1,5
år.
Nye medarbejdere startet igennem de sidste 1,5 år kommer på kursus, når det er muligt i forhold til driften
af plejehjemmet.
Det understreges endnu engang fra ledelsens side, at der vil blive arbejdet loyalt og professionelt med
beslutningen og at udgangspunktet vil være, at finde en ny og bedre måde at udfolde principperne i Eden
på, som favner patientsikkerhed, omsorgspligt og de øvrige krav der er til drift af plejehjem fra statslig og
kommunal side.

