Referat af BPR møde Bjergbyparken den 24. februar 2020
Tilstede: Lajla Stockfleth, Betina Bentsen, Dorthe Simonsen, Åse Prusse Hansen(504), Hanne Hansen(240),
Eddie Hansen(240), Jens Nielsen((252) Leif Jensen(Ældrerådet), Keld Christensen(241).
Afbud: Bettina Bredal (243), BB Anne Rugaard Olsen, Mette Rugaard(248).
To pårørende til beboer på en afdeling deltog også som observatører. De var meget velkomne.
1. Godkendt. Aase havde flere bemærkninger og kommentarer.
2. Formand syg, så ingen drøftelser.
3. Daglig leder Lajla fortæller sammen med Bettina og medarbejderrepræsentanterne i BPR om
formålet med at organisere medarbejderne i andre teams. Det har været vigtigt, at der blev sikret
en kontinuitet på de tre afdelinger, derfor er der kun flyttet to medarbejdere ud af fire på hver
afdeling. Formål har endvidere været at give medarbejdere der ønskede nye udfordringer mulighed
for dette, samt matche beboerne bedre med medarbejdernes kompetencer. De nye teams har
været i drift i ca. 10 dage da mødet afholdes, og det er gået rigtigt godt.
4. Der opfordres til fra ledelsens side, at BPR søger at opfordre til at interesserede melder sig til at
deltage i etablering af ny venneforening. Det er meget vigtigt, at det er en frivillig indsats fra dem
der vil etablere en sådan, og der vil derfor ikke blive gjort noget aktivt fra ledelsens side for at finde
nye frivillige, da dette vil kunne misforstås.
Processen op til, at den nuværende venneforening lukkes drøftes.
5. Bettina anbefaler, at Bjergbyparken melder sig ud af EDEN medlemskabet. Baggrunden for denne
anbefaling er begrundet i, at det vurderes at der kan ske et skred i de basale pleje- og
sygeplejefærdigheder i medarbejdergruppen, som det sås i 2018, hvor Plejecentret fik flere påbud
fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Bettina betoner, at medarbejderne og ledelsen arbejder ud fra
nogle grundlæggende værdier der minder meget om de værdier EDEN konceptet er bygget op
omkring – men med en bedre og mere relevant balance i forhold til pleje og sygepleje.
Da BPR pga flere afbud ikke er nok medlemmer til at stemme om forslag, så udskydes en endelig
beslutning til det næste BPR møde.
6. Bjergbyparkens pædagog Heidi er i gang med et idekatalog til diverse aktiviteter på afdelingerne.
Bettina fortæller, at der vi nu er nået så langt i forhold til genopretningen af varetagelsen pleje og
sygepleje, at der er tid og overskud til at begynde at arbejde med at udvikle aktiviteter på
afdelingerne. Der kommer også den kommende tid flere SOSU elever, som vil kunne bidrage med
endnu flere aktiviteter og hygge på de tre afdelinger.
7. Det ser pt. fornuftigt ud med både økonomi og sygefravær. Dog skal der være særlig
opmærksomhed på, at lukning af de 11 midlertidige pladser har beskåret en del i både budget og
mulighed for en vis fleksibilitet, som har været økonomisk fordelagtigt for Bjergbyparken.

8. Ideer er velkomne. Bettina inviterer en fra det velfærdsteknologiske team til at deltage på næste
BPR møde for at give inspiration og viden om de muligheder der er indenfor dette område.
9. De to gæster fik en kort intro til Ældrerådets arbejde. Der orienteres endvidere om at Ældrerådet
har været på inspirationsbesøg i både Ålborg og Århus for at se på hvordan de der arbejder med
velfærdsteknologi. Det var to meget inspirerende ture.
Leif spørger til om klippekort bliver brugt på Bjergbyparken. Det bekræftes og det bekræftes også
at det registreres og at borgernes ønsker og behov i videst muligt omfang tilgodeses.

10. Der spørges til om der bliver fulgt op på de aftaler der indgås på BPR møderne. Det bekræft es, at
naturligvis følges der op på de aftaler der indgås. Hvis man er i tvivl, så opfordres til at spørge ind til
det hos Daglig leder Lajla.
Der skal lyde en opfordring til at hvis andre pårørende ønsker at deltage som observatør på BPR
møderne, så skal de være meget velkomne.

