Referat af møde i Plejecenterrådet den 20. februar 2019
Deltagere:
Formand for Fondsbestyrelsen Niels Friis-Hansen
Medlem af Ældrerådet Eve Hansen
Pårørende Jørgen Jensen (Karin B Jensen)
Beboer Juliane Bach
Teamleder Helle Day
Teamleder Mette Grüttner
Centerchef Maj-Britt Christensen
Køkkenchef Jens Kruse (deltog v. punkt 1)
Formand for Beboerrådet i Seniorcentret, Bodil Bruun Larsen
Afbud:
Pårørende Line Bach (Juliane Bach)
Beboer Grethe Hoppe
Referent: Jeanne Starum (administration)
Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation v. Centerchef Maj-Britt Christensen
Maj-Britt Christensen bød velkommen til Køkkenchef Jens Kruse, der
tiltrådte stillingen i december måned 2018.
Jens har en lang baggrund inden for hotel- og restaurationsbranchen og
er oprindelig uddannet kok fra Hotel D’Angleterre i København. Jens har i
en årrække haft for ansvar for driften af køkken og restaurant i Dansk
Design Center og har som forpagter i Gentoftehallen været med til at
udvikle sund mad til idrætslivet.
Jens glæder sig til de spændende opgaver i Lions Park, og vil blandt
arbejde på at udvikle en ”anretningsguide” til brug ved servering af
aftensmaden i plejecentret, som inspiration til personalet, og fordi
måltiderne, der serveres på plejecentret, er en vigtig del af hverdagen og
bidrager til at skabe livskvalitet for beboerne. Der er mange muligheder
for at skabe gode oplevelser i forbindelse med måltider, og det er vigtigt
at duften af mad og bagning spreder sig i plejecentret. Et eksempel er at
køkkenet leverer småkagedej, så personalet kan bage i Leve-BoMiljøerne. Enkelte afdelinger bager allerede, men det må gerne sprede sig
til de øvrige afdelinger.
Maj-Britt tilføjede at hun - sammen med Jens - vil have stort fokus på
brug af friske råvarer, mad til småtspisende og dysfagi (synkebesvær).
Samtidig blev det aftalt, at der oprettes et kostudvalg i plejecentret, idet
der ikke har været et fungerende kostudvalg igennem en længere
periode. Der vil blive informeret om dette til beboerne og om hvordan
man kan melde sig til kostudvalget.
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2. Mål for plejecentret i 2019
Der er udarbejdet faglige mål for plejecentret, der blev gennemgået af
Maj-Britt Christensen på mødet.
Blandt andet vil der i det kommende år være fokus på fastholdelse og
rekruttering af medarbejdere. Der er en forventning om, at der generelt
vil være mangel på uddannet personale i fremtiden, hvilket skyldes den
demografiske udvikling og et mindre rekrutteringsgrundlag. Et af midlerne
til fastholdelse er blandt andet tilbud om udvikling og uddannelse, ligesom
man vil se på opkvalificering af det nuværende personale. Der er for nyligt
ansat 2 sygeplejersker, der sammen med resten af sygeplejeteamet skal
bidrage til at styrke det sygeplejefaglige niveau. Derudover arbejdes der
på at ansætte en uddannelses- og udviklingssygeplejerske.
En pårørende understregede, at det er vigtigt for beboere, at der er fast
personale, og at der opbygges en relation mellem beboer og personale.
Maj-Britt fortalte, at der har været en periode, hvor der har været brug
for vikarer, men at man er i gang med at rekruttere faste medarbejdere,
og håber det vil have en positiv effekt.
Maj-Britt fortalte endvidere, at der skal være fokus på kerneopgaven, og
borgere skal opleve god kvalitet og opmærksomhed i hverdagen.
Derudover er der et ønske om at styrke samarbejdet med pårørende og
generelt have fokus på mad og måltider.
3. Drøftelse af emner som beboerne måtte have behov for at tage op:
mad, aktiviteter m.m.
Jørgen Jensen (pårørende) fortalte om aktiviteter efter aftensmaden.
Mange beboere er glade for aftenarrangementerne, hvor beboere ser
serier på TV, og der bliver serveret et glas Bailey. Serier har en god
længde, og mange er glade for gensyn med ”Matador” og ”Badehotellet”,
og det sammenhold det skaber med fælles oplevelser for plejecentrets
beboere. Med andre ord: Det er rigtig hyggeligt. Jørgen spurgte derfor,
om det er muligt at indkøbe et større TV. Maj-Britt Christensen ansøger
Lions Club Søllerød om midler til indkøb af et nyt/større TV til
plejecentret.
Derudover blev der efterlyst flere aktiviteter om eftermiddagen på
plejecentret.
Vedrørende information: Der er opsat en informationsskærm i
plejecentret, men den er ikke taget i brug. Opslagstavlerne er ofte
uoverskuelige, idet de er fyldt med mange forskellige informationer.
Maj-Britt fortalte, at hun vil arbejde på at udvikle kommunikationen i
plejecentret, og det er et mål at udarbejde en kommunikationsstrategi for
hele huset i 2019.

2

Den 12. marts er der en 100-års fødselsdag i Bygning A, og personalet er
involveret i planlægning af fejring og et arrangement der afholdes på
dagen.
Parkering ved Mariehøjvej: Det er ofte et problem for beboere, pårørende
og ambulancer at finde parkeringsplads ved indgangen til plejecentret,
Mariehøjvej 23. Det blev derfor aftalt, at personalet gøres opmærksomme
på, at de skal parkere på den store parkeringsplads. Efter mødets
afslutning er der opsat forbudsskilte ved indgangen til plejecentret. Det er
stadig muligt med af- og pålæsning.
Grønne områder / Parken: Stierne er belagt med grus, og er derfor svært
tilgængelige for plejecentrets beboere. Er det muligt at ændre
belægningen? Udskiftningen af belægningen vil udgøre en betragtelig
investering, og det blev aftalt at drøfte dette igen efter 6 mdr.
Kald: Når en beboer sender et kald fra boligen til personalet, for at få
hjælp, er det ikke muligt at få svar retur. Det betyder at en beboer skal
foretage endnu et kald, hvis der ikke svares i første omgang. Der blev på
mødet spurgt til hvor lang tid, der går fra et kald til at der
svares/reageres. På mødet blev der derfor diskuteret, hvorvidt det var
muligt at anvende et andet/nyt kaldesystem, og det blev aftalt at MajBritt Christensen undersøger alternative muligheder til det nuværende
kaldesystem.
4. Evt.
Maj-Britt Christensen foreslog at afholde åbent hus et par gange om året.
Åbent Hus i plejecentret skal være for beboere og deres pårørende, og
give mulighed for at fortælle mere om, hvad der sker i plejecentret,
ligesom det kan give mulighed for dialog med pårørende. Et Åbent Hus
kan eksempelvis have et tema: ”Mad” eller ”Musik” med madlavning i
grupperne eller musiske indslag.
Flere beboere ønsker at deltage i aktiviteter planlagt for seniorcentret. Er
dette muligt? Beboere der ønsker at deltage i seniorcentrets aktiviteter
kan kontakte trænings- og oplevelsescentret direkte.
I forbindelse med det forestående folketingsvalg vil det være muligt for
plejecentrets beboere at brevstemme i deres egen bolig. Plejecentret vil få
besøg af valgtilforordnede, der, med en mobil stemmeboks, besøger alle
beboere i deres bolig. Dette koordineres af personalet i
plejecentret/administrationen, der ligeledes informerer om dette, når dato
og tidspunkt for afstemningen er fastlagt.
Maj-Britt Christensen takkede de tilstedeværende for et godt møde.
Med venlig hilsen
Maj-Britt Christensen
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