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Hjemmet

Referat af møde i BrugerPårørendeRådet
mandag den 8.2.2016
Rådets medlemmer:

Finn Larsen, formand
Anne Nielsen, pårørende
Ina Skytte, pårørende
Vibeke Strange, pårørende
Kirsten Høj, pårørende
Hanne Ridder, Seniorrådet
Lene Tidsvilde Andreassen, DMH udpeget
Anni Engstrøm, beboer 16 E
Aijoe Karlsen, beboer 12 A
Kirsten Dahm, beboer 10 C
Olga Nielsen, beboer 1 C
Flemming Høj Jermiin, sekretær
Der forelå denne dagsorden:
Dagsorden:

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden.
Konstituering af Rådet efter afholdt generalforsamling.
Godkendelse af referat fra generalforsamling d. 17/11-2015
Information fra formanden.
Status på ældreområdet, Rødovre Kommune ved forstander.
Status på BrugerPårørendeRådets forretningsorden.
Orientering fra Seniorrådet.
Rådsmedlemmerne eventuelle emner og ønsker til drøftelse.

Der forelå afbud fra Ina Skytte og Vibeke Strange
Formanden bød hjertelig velkommen til de fremmødte. Han oplyste, at Ib Frederiksen,
pårørende, er trådt ud af Rådet, idet hans mor, Else Dahlbæk, også medlem af Rådet, er
afgået ved døden.
Han anmodede om 1 minuts stilhed til ære for afdøde.

Punkt 0. Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger – således godkendt.

Punkt 1. Konstituering af Rådet efter afholdt generalforsamling.
Rådet konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

Finn Larsen, formand
Kirsten Høj, næstformand
Anne Nielsen, pårørende
Ina Skytte, pårørende
Vibeke Strange, pårørende
Hanne Ridder, Seniorrådet
Lene Tidsvilde Andreassen, DMH udpeget
Anni Engstrøm, beboer 16 E
Aijoe Karlsen, beboer 12 A
Kirsten Dahm, beboer 10 C
Olga Nielsen, beboer 1 C
Formanden blev valgt med akklamation. Formanden indstillede Kirsten Høj, pårørende, som
kandidat til næstformandsposten. Kirsten Høj modtog valg og valgtes med akklamation som
næstformand.
Punkt 2. Godkendelse af referat fra generalforsamling 17.11.2015
Ingen bemærkninger. Således godkendt og ophøjet til protokol.
Punkt 3. Information fra formanden.
a)Formanden orienterede om: Med henvisning til forretningsorden for BRP, udarbejdet af
kommunen, fandt han, at Rådet har for lidt indflydelse på Kostmøderne, som DMH har
inkorporeret i hver gruppes månedlige beboermøde. Han holder øje med referaterne fra disse
beboermøder og finder ikke, at der er den fornødne dialog om kosten.
Forstanden erindrede om, at for DMH er det helt afgørende, at de, som har indflydelse på
kostens sammensætning er de, som skal spise dem, mens det er køkkenets ansvar, at kosten
er lødig, veltillavet og tilpasset målgruppen.
Der er udviklet en betydelig bredde i udvalg af specialkoster og antallet af daglige måltider, og
det er målet, at der i efteråret skal publiceres et temahæfte om kosten.
DMH har naturligvis ønske om at støtte den mødestruktur, som også BRP kan se sig selv i, og
forstanderen foreslog en forsøgsordning, hvorefter beboermøderne på en etage samles i et
møde, hvor køkkenet deltager og hvor et fast punkt på dagsordenen er kosten.
Forslaget blev positivt modtaget af BRP, som vil få en oversigt over disse mødedatoer og have
mulighed for at møde op til møderne. Ordningen træder i kraft pr. marts måned 2016.
Formanden konstaterede herudover, at han fandt, at madserveringen er blevet bedre, maden
varmere ved servering, og at spisesituationen alt i alt er forbedret.
b)Formanden gav udtrykte for, at skrifttyper på madsiden er for små. Forstanderen pegede på,
at siden udprintes i A-3 størrelse og vil i øvrigt bære ønsket videre til sekretæren, som
udformer beboerbladet.

c) Formanden noterede sig med tilfredshed, at flisearealet foran hovedindgangen er rettet.
d) Formanden gentog fra tidligere møder sin utilfredshed med, at der ikke afholdes samordningsmøder med DMH’s bestyrelse og oplyste, at han har kontaktet også DMH’s næstformand,
men ikke har opnået det ønskede.
e) Formanden spurgte til DMH’s stillingtagen til at montere sprit-desinfektionsenheder ved alle
ind- og udgange. Forstanderen orienterede om, at husets sygepleje-ansvarlige og hygiejneansvarlige er i dialog med Sundhedsmyndighederne, som skal tages med på råd forud for
beslutning.
f) Formanden udtrykte ønske om, at man som gæst til arrangementer skal kunne læse
menuen, forud for at man tilmelder sig. Forstander gav tilsagn om at udsende menuen til alle
grupper, til pårørendes orientering. For påskefrokosten vil menuen blive indrykket i
beboerbladet. Og dette vil DMH bestræbe sig på fremadrettet.
g) Formanden udtrykte utilfredshed med, at tider på turene ikke fremgår af beboerbladet.
Forstanderen gav tilsagn om at tilstræbe, at dette huskes fremadrettet.
h) Formanden ønskede oplyst, hvordan man tilvælger TV-kanaler ud over Grundpakken.
Forstanderen oplyste, at dette fremgår af Velkomstbrochuren, og at sekretæren for plejen i
øvrigt gerne bistår hermed.
i) Formanden ønskede at blive orienteret om etablering af vinterhave.
Forstanderen oplyste, at der ikke vil blive etableret sådanne i leve/bo gruppernes
fællesarealer, og at forslaget om eventuel etablering i indgangspartiet vil blive forelagt
bestyrelsen til beslutning. BRP tog informationen til efterretning. Formanden pointerede, at
han fastholder ønsket om at låne fællesareal på 3. etage til vinterhave.
j) Formanden foreslog, at der ansættes en kok i køkkenet. Forstanderen oplyste, at
medarbejderstabens sammensætning er et anliggende for ledelse og bestyrelse. En kok er
aktuelt ikke relevant i et køkken som DMH’s.
Punkt 4. Status på ældreområdet, Rødovre Kommune.
Forstanderen orienterede om udviklingen i ældrebefolkningens sammensætning og de afledede
konsekvenser, dette har for kompleksiteten i plejens opgaver, for leve/bo gruppernes
muligheder for at kunne fungere som hidtil, og om hvad den nuværende hospitals-politik for
udskrivning af patienter har for plejehjemssektoren generelt: der opstår flere og flere sygehuslignende opgaver, som har betydning for opgaveløsningen på et plejehjem.
BRP tog redegørelsen til efterretning.
Punkt 5. Status på BrugerPårørendeRådets forretningsorden.
Formanden erindrede om, at Rådet har ændret valgperiode, så man kun er valgt for ét år ad
gangen.
Punkt 6. Orientering fra Seniorrådet.
Hanne Ridder oplyste, at der den 6. maj er møde i Seniorrådet. Hun foreslog, at DMH inviterer
det samlede Seniorråd til præsentations- og dialogmøde, hvilket forstanderen takkede ”ja” til

og vil arrangere.
Punkt 7. Rådsmedlemmernes eventuelle emner og ønsker til drøftelse.
Hanne Ridder vil gerne have beboerbladet tilsendt. Dette aftaltes.
Der blev fremsat ønske om at lave tilfredshedsundersøgelse om den varme mad. Dette
aftaltes.
Formand og næstformand ønsker mulighed for at kontrollere den varme mad ved af og til selv
at møde op til aftensmad.

