Referat af
BPR-møde d. 28/8 2017
Rådets medlemmer:
Finn Larsen (formand)
Lise Due Kay, pårørende (næstformand)
Anne Nielsen, pårørende
Vibeke Strange, pårørende (afbud)
Kate Føltved, pårørende
Hanne Ridder, Seniorrådet
Jeanette Andersen, DMH-udpeget (afbud)
Anni Engstrøm, 16 E
Bent Andersen, 12 E
Erik Skytte, 12 C
Flemming Høj Jermiin, sekretær
Der forelå denne dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra forrige møde den 8. maj 2017.
Orientering fra formanden.
Orientering fra forstander. Aktuel status i ældreområdet i Rødovre og på Dorthe Mariehjemmet,
herunder klippekortsordning m.v.
5. Orientering fra Seniorrådet.
6. Eventuelle emner eller temaer, Rådets medlemmer ønsker drøftet.
7. Evt.
Formanden bød velkommen.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Ingen bemærkninger. Godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referatet fra forrige møde den 8. maj 2017.
Formanden pegede på, at han har undersøgt, om det er korrekt, som oplyst, at der i 2016 var
arrangementer i haven. Det er det ikke, ønskede han orienterede om. Med denne oplysning blev
referatet godkendt.
Ad 3. Orientering fra formanden.
Orienteringen tog form af en påpegning af følgende pointer:


Formanden har opdaget en fejl i forrige nummer af beboerbladet: der manglede et tændt
stearinlys i forhold til at tre mennesker var afgået ved døden.




















Formanden efterlyste mærker på skabene, således at det kan ses, hvor man skal trykke på en
kontakt, hvis man have markisen op/ned. Disse kan monteres nu.
Formanden udtrykte ros over at, der er iværksat montage af værdigbokse i alle boliger.
Forstander oplyste, at der pågår en ”afprøvning” i gruppe A for at søge at udvikle en praksis,
der samtidigt øger sikkerheden omkring opbevaring af værdigenstande og beskytter
personalet mod at blive involveret/mistænkeliggjort i situationer, hvor der opstår uenighed om
pengebeløb el. lign.
Formanden efterspørger oversigt over beboermøder i andet halvår 2017. Forstander
tilkendegav, at de kan oplyses i næste beboerblad, idet årshjul for 2. halvår netop er
færdiggjort.
Formanden finder, at der skal flere grønsager i maden.
Formanden har iagttaget, at der serveres Frokost uden at personalet har handsker på. Andre
rådsmedlemmer har også oplevet dette. Man fandt, at der muligvis er behov for en opstramning
af praksis på området. (Spørgsmålet er efterfølgende undersøgt mere detailleret. Se side 13 i
beboerbladet).
Formanden havde set, at Taastrup Kommune har været i TV-avisen, fordi de har indført floorball
som en aktivitet. Det foreslår han også indført her i huset. Forstander tilkendegav, at
spørgsmålet er på næste ledermødes dagsorden, hvori det vil blive drøftet, om de eksisterende
aktiviteter (herunder erindringsdans) skal suppleres med floorball.
Formanden konstaterede, at ingen beboere har holdt sommerferie. Forstander oplyste, at to
mindre hold har fastlagt miniferie i september/oktober.
Formanden udtrykte utilfredshed over, at fællesareal på 3. sal ikke anvendes. Andre
rådsmedlemmer kunne supplere med, at dette ikke altid er tilfældet, og forstander pegede på,
at det er en faglig vurdering, balanceret af i en dialog med de pågældende beboere, der afgør,
hvordan man arrangerer sig i større eller mindre grupper til spisning.
Formanden gav udtryk for, at årets Skt. Hans fest havde været meget veltilrettelagt og
velafviklet. Måske skal der justeres på tidspunktet for båltænding? -Af hensyn til at flest mulige
beboere kan være med.
Formanden pegede på, at der jævnligt lugter af mad (fra restauranten) i trappeopgangen.
Forstander oplyste, at der arbejdes på at mindske generne i samarbejde med ventilationsfirmaet.
Næste møde er den årlige generalforsamling den 13. nov. kl. 15:00, hvorfor formanden
opfordrer til, at medlemmerne ”slår på tromme” for at interesserede kan melde sig som
kandidater til rådet.

Ad 4. Orientering fra forstander. Aktuel status i ældreområdet i Rødovre og på Dorthe
Mariehjemmet, herunder klippekortsordning m.v.
Forstander orienterede om:




Dorthe Mariehjemmets økonomi er anstrengt. Dorthe Mariehjemmet vil komme ud af året med
underskud. Hovedårsagen er for stort lønforbrug. Dette er forårsaget af dyrere medarbejdere
og stort vikarforbrug. På det nært forstående bestyrelsesmøde vil dette problem være mødets
centrale tema, og som ét element heri vil sygefraværet blive inddraget, idet det fortsat er et
fokusområde at holde lavt sygefravær.
En medvirkende faktor til den anstrengte økonomiske situation er endvidere, at i alt kr. 2 mio.
nu er øremærkede (nemlig penge fra Værdighedsmilliarden og fra Klippekortsordningen),
hvorfor disse midler kun frigøres mod tilfredsstillende dokumentation.
Det forstående kommunalvalg kan registreres i den store interesse, der er for ældreområdet i
disse uger. Der havde været initiativer i retning af at holde valgmøde her på adressen; men
dette er nu ”taget af bordet”.





Medarbejdere fra kommunen vil -når vi er tættere på valgdagen – komme til Dorthe
Mariehjemmet og forestå valghandling.
Stillingen som leder af Visitionsafdelingen i kommunen har været vakant i nogle måneder, men
kommunen har netop oplyst, at man sammenlægger visitation og hjælpemiddelenhed under én
leder.
Den indførte klippekortsordning er et nyt dokumentationskrav, som Dorthe Mariehjemmet skal
honorere. Dette nye dokumentationskrav er aktuelt en udfordring i perioden, hvor huset er ved
at komme godt ud af den ret skrøbelige sommerferieperiode, som det glædeligvis kan
konstateres er afviklet uden større problemer.

Ad 5. Orientering fra Seniorrådet.
Hanne Ridder oplyste, at der i sommerperioden ikke har været afholdt møder i Seniorrådet, hvorfor
hun ikke havde ny information herfra. Det er det kommende kommunalvalg, der især fylder i
Seniorrådet, som står foran at mange rådsmedlemmer træder af.
Ad 6. Eventuelle emner eller rammer, Rådets medlemmer ønsker drøftet.
Disse temaer blev påpeget af rådsmedlemmer:




















Det nye dørparti i ”glastårnet” fungerer fortsat ikke tilfredsstillende!
Nødkald: Der har været en oplevelse af, at man skal trykke alt for hårdt på nødkaldet, og at et
nødkald ikke fungerede. Omvendt: når dette var i orden, havde et rådsmedlem positiv erfaring
med, at kaldene gik fint igennem.
Rådsmedlemmer har konstateret, at personalet har haft meget travlt hen over sommeren og ser
frem til, at ferieperioden nu er overstået! Personalet ikke mindst i weekends har været
pressede.
Hakkebøffer er for hårde. Kan dette ikke bedres?
Der er markiser, som ikke fungerer, uagtet at der er arbejdet meget på forbedringer.(Løse
markiser fastgøres/repareres når lift igen er på adressen)
Rådsmedlemmer ønsker oplyst, hvilken frekvens der er på rengøring i boligerne, idet der hen
over sommeren muligvis er behov for kvalitetstjek af dette. (Der er ugentlig rengøring i
boligerne. I særlige tilfælde hyppigere; men i ferieperioden har der været boliger, hvor den
ugentlige rengøring ikke har fundet sted)
Der er ikke den optimale synlighed omkring de tilrettelagte ture og hvem, der kan være med,
ligesom man måske bør se på balancen mellem korte og længere ture. Der er nogle beboere,
som meget ofte er med på ture (Der vil være den forskel at nogle beboere oftere er med, mens
andre aldrig eller sjældent er med. Det er OK. Men det er ikke OK, hvis kapaciteten ikke svarer
til behovet. Altså at beboere afvises med henvisning til, at ”der er optaget”. Det skal der
arbejdes med!)
I forrige møde omtaltes en til tur til Cirkus Arena. Info om denne vil komme i Mariehønen.
Et rådsmedlem peger på, om der muligvis er behov for øget fokus på mundhygiejne.
Nyt flag.
Også pårørende er påvirkede af, at der opholder sig alkoholikere bag ejendommen og ”unge
rødder” foran ejendommen. (Der er allerede taget kontakt til Vestegnens politi og et skilt om
”Privatområde” er bestilt.)
Et rådsmedlem peger på, at Alzheimerforeningen har lanceret en ny app for mennesker med
demens. (Husets udviklingssygeplejerske vil blive bedt om at tage stilling til, om Dorthe
Mariehjemmet kan drage nytte af den)
Et rådsmedlem pegede på, at ”Livsplakat” kan være et nyttigt værktøj (Ledelsen har i
forbindelse med udarbejdelse af strategiplan for de kommende år besluttet at indlede arbejdet
med livshistorier. Dette vil blive indledt i efteråret)
Ref: FHJ

