Referat af BPR-generalforsamling d. 12/11/2018
Deltagere fra rådet: Finn Larsen (formand), Lise Due Kay (næstformand), Kirsten Birch (pårørende),
Ole Birch (pårørende), Sørine Hinnerfeldt (DMH- udpeget) Bent Andersen 12 E, Nancy Bramsfort, 16 A,
Grethe Olsen 2D, Daisy Filipsen (udpeget af Seniorrådet),
Desuden deltog Henrik Nord (forstander).

Der forelå denne dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Præsentation af Rådets medlemmer.
Valg af dirigent.
Formandsberetning om Rådets arbejde i det forgangne år.
Valg af pårørende til Rådet.
Valg af beboere til Rådet.
Status på Dorthe Mariehjemmet ved forstander.
Eventuelt.

Ad 1: Præsentation af Rådets medlemmer.
Formand Finn Larsen bød velkommen til de fremmødte og præsenterede rådets medlemmer.
Ad 2: Valg dirigent.
Lise Due Kay blev foreslået og valgt som dirigent. Lise konstaterede som det første, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Ad 3: Formandsberetning om Rådets arbejde i det forgangne år.
Formand Finn Larsen aflagde sin formandsberetning for det forgangne år:
I perioden har der været 32 beboere, som er afgået ved døden (heraf 2 medlemmer af BrugerPårørende-Rådet)
Formand og næstformand har deltaget i 2 prøvespisninger, og kan konstatere, at maden er blevet
bedre og varmere.
Der har været problemer med dørene, som ikke ville lukke ordentligt. Dette ser ud til at virke nu.
Det har tidligere været et stort problem, at der handles narko omkring plejehjemmet. Problemet ser
ud til at være aftagende. Nu er der en del personer, som drikker øl bag ved plejehjemmet.

Bruger-Pårørende-rådet har i den forgangne periode foreslået en sansehave samt muligheden for
floorball. Begge dele blev afvist af plejehjemmets ledelse.
Der har været en del tyverier fra beboere. Der er dog færre nu end tidligere. Dejligt at ledelsen har
fokus på dette og forsøge at gøre noget ved problemet.
Dorthe Mariehjemmet har haft kommunalt tilsyn, som konkluderede at alt er godt, og at beboerne
bliver plejet efter forskrifterne. Jeg mener dog – som formand for Bruger-Pårørende-Rådet – at dette
tilsyn er sminket, og at beboerne ikke får den pleje, de skal og bør. Herunder mener jeg at
medicinhåndteringen er under al kritik og meget lemfældig.
Bruger-Pårørende-Rådet har længe bedt om at der opsættes magnettavler med navne på personalet i
de enkelte grupper.
Mange pårørende vil gerne deltage som frivillige på nogle af udflugterne. Et problem er, at de i givet
fald selv skal betale for maden. Det har Bruger-Pårørende-Rådet påpeget flere gange.
Formanden sluttede med at takke personalet for en stor og god indsats gennem årene.
Der var herefter enkelte kommentarer fra de fremmødte til formandens beretning:
En pårørende spurgte om brandsikkerheden i huset er i orden. Formanden svarede, at sprinklere og
andet brandudstyr bliver checket med jævne mellemrum af brandvæsenet.
En anden pårørende har en fornemmelse af, at der bliver færre og færre aktiviteter i huset. Formanden
svarede herpå, at forstanderen i sin orientering vil komme ind på aktivitetsniveauet og planerne
herfor.
Forstanderen takkede formanden for mange års indsats og for godt samarbejde, og overrakte en buket
blomster på plejehjemmets vegne.
Ad 4: Valg af pårørende til Rådet.
Lise Due Kay, Kirsten Birch og Ole Birch blev alle genvalgt.
Ad 5: Valg af beboere til Rådet.
Bent Andersen (12E), Grethe Olsen (2D), Nancy Bramsfort (16A) blev alle genvalgt. Herudover blev
Grethe Rasmussen nyvalgt.
Ad 6: Status på Dorthe Mariehjemmet ved forstander.
Forstander Henrik Nord præsenterede husets nye ledelse, som udover forstanderen består af
Udviklingssygeplejerske Ulla Thanning og souschef Anne Munk (starter 1. december). Ledelsen
ønsker at styrke aktiviteterne i huset, både de ugentlige busture samt dans og fællessang og de
sædvanlige fester, som DMH er så berømte for. Herudover ønsker ledelsen at styrke aktiviteterne for
de mandlige beboere samt inkludere omverdenen i aktiviteterne i huset. Et eksempel herpå var i
sidste uge, hvor en 7. klasse fra den nærliggende skole var på besøg for at læse eventyr for husets
beboere. Ledelsen ønsker udover kontakten til kommunens skoler, at få etableret et samarbejde med
Lokalhistorisk Forening.
Dagligdagen på Dorthe Mariehjemmet er lige nu præget af et nyt journalsystem, som er ved at blive
indført i hele Rødovre Kommune (plejehjemmene og hjemmeplejen). Alle medarbejdere har været på
kursus og mange medarbejdere har fået udleveret tablets til registrering i det nye system. Herudover
har ledelsen meget fokus på madens kvalitet og dens betydning for den enkelte beboers udvikling.
I 2019 fylder Dorthe Mariehjemmet 50 år, og det håber vi at kunne fejre i løbet af året.

Lise Due Kay efterlyste et organisationsdiagram med den nye organisation. Henrik Nord lovede, at
dette vil blive sendt til det nye Bruger-Pårørende-Råd, så snart det er udarbejdet.
Ad 7: Eventuelt.
Daisy Filipsen orienterede fra Seniorrådet om høring af kommunens kvalitetsstandarder samt
kommunens ældrepolitik.
Sørine Hinnerfeldt fortalte, at der vil blive afholdt julehygge for beboere og pårørende torsdag den 29.
november 2018 kl. 13.30 til 15.30.

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.
Referent: Henrik Nord

