Referat af BPR-møde d. 5/2/2018
Rådets medlemmer:
Finn Larsen (formand)
Lise Due Kay, pårørende (næstformand)
Anne Nielsen, pårørende
Kirsten Birch, pårørende
Ole Birch, pårørende
Jeanette Andersen, DMH-udpeget
Sørine Hinnerfelt, DMH-udpeget
Anni Engstrøm, 16 E
Bent Andersen, 12 E
Nancy Bramsfort, 16 A
Grethe S. Olsen, 2 D
Flemming Høj Jermiin, sekretær
Der forelå denne dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden.
Konstituering af Rådet efter afholdt generalforsamling.
Godkendelse af referat fra generalforsamling d. 13/11/2017.
Orientering fra formanden.
Status på ældreområdet, Rødovre Kommune ved forstander.
Ældreudviklingen i ældresektoren, Dialog.
Orientering fra Seniorrådet.
Drøftelse af mulighederne i klippekortsafdelingen.
Rådsmedlemmerne eventuelle emner og ønsker til drøftelse.

Formanden bød velkommen og takkede for fremmøde. Han udtalte et ”æret være deres minde” for de
29 beboere, som i 2017 er afgået ved døden på Dorthe Mariehjemmet, og udtrykte derefter et æret
være Eriks minde, idet medlem af BPR, Erik Skytte få dage forud for mødet var afgået ved døden.
Ad 1: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt, således at mødet kunne afvikles i henhold til denne.
Ad 2: Konstituering af Rådet efter afholdt generalforsamling.
Genvalgt som formand og med akklamation blev Finn Larsen.
Genvalgt som næstformand og med akklamation blev Lise Due Kay.

Af Dorthe Mariehjemmet er udpeget Jeanette Andersen og Sørine Hinnerfelt. Taget til efterretning.
Formanden oplyste, at der ikke foreligger oplysninger om, hvem Seniorrådet i Rødovre har udpeget
eller vil blive udpeget. Jeanette Andersen har ferie; Sørine er på kursus. Begge derfor forhindrede i
dagens møde.
Ad 3: Godkendelse af referat fra generalforsamling d. 13/11/2017.
Referat fra generalforsamling godkendt.
Ad 4: Orientering fra formanden.
Formanden orienterede om følgende:












Han har konstateret, at det ny dørparti i glastårnet ikke altid fungerer tilfredsstillende. (Det ved
Dorthe Mariehjemmet, og der er løbende arbejdet med problemstillingerne).
Den frivillige chauffør (Mogens) har henvendt sig til formanden: den store bus trænger til
rengøring. Forstander pegede på, at den type henvendelser bør formanden afvise at gå ind i og
henvise til der, hvor de hører hjemme, nemlig til aktivitetsmedarbejder (Tanja) eller
Serviceteamleder (Vibeke).
Formanden foreslog, at der hænges oplysninger på afdelingslederens dør på 3. sal om, hvor
pårørende kan få fat i en leder, når stillingen er ubesat. (Dette vil ske).
Formanden havde truffet sognepræst Niels Jørgen Østergaard på 3. sal og var chokeret over, at
denne ikke vidste, at Finn Larsen er formand for BrugerPårørendeRådet. (Det tog forstander til
efterretning og tilkendegav, at han ikke føler sig forpligtet til at sikre, at præster eller
bestyrelses medlemmer har viden om, hvem der er formand for BPR).
Rådet vil gerne ved, hvem der sidder i Dorthe Mariehjemmets bestyrelse. Det fremgår af husets
infoskærme, men det aftaltes, at der med dette referat tillige medsendes en liste over
bestyrelsens 9 medlemmer.
Formanden genoptog et tidligere emne: nogle halvårlige samordningsmøder mellem BPRformand og bestyrelsesformand var ophørt. Rådet opfordrer til åbenhed mellem de to organer
og foreslå en dialog.
Formanden har ved en lejlighed argumenteret for, at der laves floorball. Han udtrykte undren
over, at det ikke er effektueret. Forstander oplyste, at aktiviteter for beboerne er nogle, der
besluttes af fagpersoner: udviklingssygeplejerskeren, aktivitetsmedarbejdere og andre
relevante medarbejder.
Der vælges de aktiviteter, disse fagfolk aktuelt finder bedst og mest relevante. Der er ingen
planer om at beslutningskompetence om dette flyttes andre steder hen.
Formanden undrede sig over at det skulle koste kr. 200,- at deltage i en cirkuslandtur. Han
fandt, at det må kunne gøres billigere. Det blev aftalt, at Rådet får en orientering om hvordan
man er nået frem til den fastsatte pris.
Rådet vil gerne kende udvælgelseskriterierne for, hvem der kan være med på sådan en tur, og
opfordrer til, at aktivitetsmedarbejderen lavet et indlæg til beboerbladet om de tanker, der
ligger bag.

Ad 5: Status på ældreområdet, Rødovre Kommune ved forstander.
Forstander oplyste, at Rødovre aktuelt er hårdt presset på plejehjemspladser. Ventelisten bliver
længere, særligt på grund af neddrosling af kapaciteten på Ørbygård. Det influerer på såvel niveau for
at få bevilling og dermed på den dagligdag, der kan etableres i et plejehjem.
Rødovre er søsat et initiativ med fokus på maksimal involvering. Følg med i lokalpresse m.v. omkring
dette. Dorthe Mariehjemmets økonomi for 2017 vil komme ud med underskud. Det har medført, at der
skal nedlægges en stilling i ledelsen og en i rengøringen, samt ske andre organisatoriske ændringer.

For bestyrelsen har det været betydende, at der ikke sker afskedigelser i plejepersonalestaben. Hen
over der kommende måneder vil omorganiseringer kunne iagttages.
Ad 6: Udviklingen i ældresektoren, Dialog.
Der sker i disse år det, at mennesker, som får bevilliget en plejehjemsplads, hyppigere har mentale
alderssvækkelser end fysiske. Konsekvensen af der er, at man nok har legemlig kraft til at klare sig,
men er skrøbelige mentalt. Derfor bliver det daglige liv i et plejehjem præget af færre kræfter til det
sociale samspil med andre og flere situationer, hvor mennesker ikke magter at forstå – hvor man er,
hvem man er og hver der sker. Fra Folketinget er f.eks. ”Værdihedsmilliarden” et forsøg på at
adressere dette vilkår.
Ad 7: Orientering fra Seniorrådet.
Punktet udgår.
Ad 8: Drøftelse af mulighederne i klippekortsafdelingen.
I forlængelse af tænkningen om værdighed er indført en ordning, hvis formål er at understøtte størst
mulig selvbestemmelse. Den såkaldte klippekortsordning.
Ordningen er administrativ tung og udfoldet af det vilkår, at personalet er væsentlig mere belastede af
pleje og dokumentationsopgaver og har derfor mindre råderum til individuelle aktiviteter. Rådet
opfordrede til, at der skrives om ordningen igen i beboerbladet.
Ad 9: Rådsmedlemmerne eventuelle emner og ønsker til drøftelse.
Møder i 2018 blev fastlagt til 28. maj, 27. august kl. 14.00 og 12. november kl. 15.00 (årets
generalforsamling).
Nogle medlemmer tilbød sig som frivillige til oplæsning eller ledsageordning. Forstander vil
foranledige, at aktivitetsmedarbejderen inddrages m.h.p. at tage mod tilbuddet.
Formand, Ole Birch og forstander arrangerer et møde vedr. tyveri og modforanstaltninger, herudover
anvendelsen af værdibokse.
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