Referat fra BPR-møde den 6/2 2017
Deltagere:
Rådets medlemmer:
Finn Larsen (formand)
Anne Nielsen, pårørende (afbud)
Vibeke Strange, pårørende
Kate Føltved, pårørende (afbud)
Lise Due Kay, pårørende
Hanne Ridder, Seniorrådet
Jeanette Andersen, DMH-udpeget
Anni Engstrøm, 16 E
Aijoe Karlsen, 12 A
Bent Christensen, 12 E
Erik Skytte, 12 C (afbud)
Flemming Høj Jermiin, sekretær

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden.
Konstituering af Rådet efter afholdt generalforsamling.
Godkendelse af referat fra generalforsamling d. 14/11/2016.
Orientering fra formanden.
Status på ældreområdet, Rødovre Kommune ved forstander.
Ældreudviklingen i ældresektoren, Dialog.
Orientering fra Seniorrådet.
Rådsmedlemmerne eventuelle emner og ønsker til drøftelse.

Ad 1: Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger. Således godkendt.
Ad 2: Konstituering af Rådet efter afholdt generalforsamling
Formanden oplyste, at Kate Føltved mundtligt har givet udtryk for at være indstillet på at
påtage sig næstformandsjobbet. I hendes fravær aftaltes at kontakte og søge bekræftet.
Alternativt tilbød Lise Due Kay at stille sig til rådighed.
(Efterfølgende: Lise Due Kay er indtrådt som næstformand)

Rådet er således konstitueret med Finn Larsen som formand og Lise Due Kay som
næstformand.
Ad 3: Godkendelse af referat fra generalforsamling
Ingen bemærkninger. Godkendt.
Ad 4: Orientering fra formanden
Formanden refererede til Beboerbladets oplysninger om at boligselskabet har
ombygget/renoveret markiseanlægget. Han foreslog, at der gøres en indsats for at
synliggøre, hvor afbrydere til betjening er placeret.
Formanden oplyste, at der muligvis er periodevise fejl på kaldeanlægget foran glastårnet;
måske særligt efter automatisk døråbning slutter kl. 17.00. Forstander gav tilsagn om at
anlægget undersøges.
Han fandt, at taxa og andre har vanskeligt ved at finde plejehjemmets hovedindgang og
anbefalede, at man overvejer, hvordan skiltning m.v. kan forbedres.
Han orienterede om, at han en lørdag har valgt at ”prøvespise” beboernes mad. Det havde
forekommet ham veltillavet og velsmagende og tilpas varm. Da han tog anden gang, var det
ikke særlig varmt.
At holde den varme mad varm har haft det foregående råds opmærksomhed, og han fandt, at
det også bør have det nye råds særlige interesser. Han var klar over, at de enkelte grupper
serverer maden enten i kantiner eller på fade, sådan som hver gruppe selv vælger det, hvilket
han respekterer.
Han havde iagttaget, at når personalet både skal anrette til mennesker, der vælger at spise i
egen bolig og til de, som ønsker at spise sammen i fællesopholdsarealet, kan dette være en
faktor, der spiller ind.
Jeanette Andersen, sosu-ass., orienterede om opgavens omfang og hvordan man er meget
opmærksom på at maden skal være varm og at personalet har som opgave også at skabe en
rar stemning omkring den fælles spisning.
Forstander erindrede om, at det nu er vedtaget at bruge flere ressourcer omkring
aftensmadsituationen via Rødovres valg af, hvordan man ønsker at anvende den såkaldte
”Værdighedsmilliard”. Det betyder konkret, at der er en medarbejder mere til rådighed i
aftensmadsituationen. Han gentog endelig Dorthe Mariehjemmets principielle udgangspunkt:
at det vil være beboernes mening og oplevelse af maden, der vejer tungest omkring såvel
menu som den samlede spisesituation. Rådet drøftede forslag om fortsat at fokusere på at sikre
varm servering f.eks. ved at få maden leveret i to separate madcontainere: til fællesspisning
og til individuel servering i boligerne.
Rådet pegede også på vigtigheden af, at maden fremtræder indbydende og lækker.
Formanden fandt, at der er færre fælles oplæsninger end tidligere. Dette beklagede han. Fra
andre rådsmedlemmer blev tilkendegivet, at man har en anden oplevelse.
På forespørgsel forklarede forstander, at hver måneds Soireé afholdes på 1. sal a.h.t. den
skærmede afdeling, gruppe B, hvis beboere har behov for at aktiviteterne findes tæt på egen
bopæl.
Formanden oplyste, at han har modtaget meddelelser om, at bærbare Nødkald ikke fungerer.
Selvom man trykker på Nødkaldet, kommer ingen ansatte. Sosu.hj. Jeanette Andersen
orienterede om, at kald kommer frem på medarbejdernes telefoner i den rækkefælge, de
indløber til computeren. Hvis en beboer imidlertid trykker mange gange, eller ”holder
knappen nede”, kan man blokere for andres kald. Dette kan give forsinkelse, ligesom det er

vigtigt, at forstå, at der jævnligt vil være den situation, at medarbejderen er i gang med en
anden opgave. Der er ikke en situation, hvor der er personale, som sidder og venter på
nødkald. Derfor vil man opleve, at der kan gå nogle minutter, inden en medarbejder kommer.
Hun tilføjede, at personalet kender beboerne så detaljeret, at man ved, hvem der kan have
svært ved at huske, hvordan man bruger anlægget på den bedste måde.
Forstander orienterede om, at der er løbende overvågning af Nødkaldeanlægget, bl.a. med
en log-optagning samt halvårlige serviceeftersyn. Det kan således af logbogen ses, hvem der
trykker på kaldet mange, mange gange. Foranlediget af drøftelsen vil han dobbelttjekke, at
anlægget fungerer som det skal. (Efterfølgende: alle funktionaliteter i anlægget er efterset og
fungerer. Det har de gjort uden afbrydelse siden serveren brød ned og blev udskiftet, nævnt i
forrige referat, hvor det blev beskrevet, at man ikke kunne få kontakt fra indgangsdøren til
høstfest.)
Formanden anbefalede, at menuplanen i Beboerbladet skrives med større skrift.
Han udtrykte anerkendelse af at der i bladet er præsenteret en oversigt over aktiviteterne i
2017, og anden rådsmedlemmer udtrykte ros til bladet, som man læser med glæde og
opfordrer alle pårørende til at læse.
Formanden opfordrede beboere og pårørende til at møde frem til BPR’s åbne møde (”generalforsamlingen”). I forrige møde var ganske få mødt frem.
På forespørgsel oplyste forstander, at ledelsen netop har indledt drøftelser om mulighederne
for en eller flere småferier til næste sommer for beboere, der magter dette.
Formanden fandt, at nogle ture, arrangeret af Dorthe Mariehjemmet er for dyre. Forstander
oplyste, at som en af bestræbelserne på størst mulig variation, ville der af og til være ture som
er dyrere end andre, men at det naturligvis alene er den pågældende deltager/beboer, der
kan beslutte, om man vil bruge f.eks. kr. 125 på en tur eller billet. En beslutning om at ikke at
ville deltage (fx p.g.a. pris) er lige så udmærket som en beslutning om at fravælge den
pågældende tur.
Formanden tog en tidligere sag op igen: hvis man er med som pårørende: hvorfor forærer
Dorthe Mariehjemmet ikke en sandwich til en sådan pårørende?
Forstander genopfriskede den hidtidige næstformands synspunkt: hvis ikke én selv: hvem
skulle dog ellers betale for ens mad? Han understregede, at en sandwich selvfølgelig ikke er
et problem, heller ikke økonomisk. Det afgørende er det principielle: dette, at man som
pårørende til en beboer på Dorthe Mariehjemmet har lyst til at være sammen med sin
far/mor/ægtefælle, herunder tage på tur eller måske på restaurant med sin far/mor/
ægtefælle… indebærer vel ikke, at det er en naturlighed i, at andre skulle betale for ens mad?
Deltager man som frivillig eller medarbejder forholder det sig anderledes.
Ad 5 og 6: Status på ældreområdet, Rødovre Kommune ved forstander/Ældreudviklingen
i ældresektoren, Dialog
Forstander orienterede om:
 Ombygning af Ørbygård er i gang, hvorved antallet af plejehjemspladser i kommunen
samlet set er reduceret. Dette har dog hidtil ikke medført længere venteliste til
plejehjemsplads.
 Mellem praksislæger og Kommunernes Landsforening er efter lang tids forhandlinger
indgået aftale om samarbejdet vedr. fælles journalsystem, således at udviklingen af
Fællesjournal og ikke mindst FællesMedicinKort kan intensiveres. Formålet er større
gensidig informationsudveksling og færre fejlkilder.



Rødovre Kommune har peget på 2017 som et år med fokus på ”Sammen om Rødovre”.
Dorthe Mariehjemmet vil koble sig på dette projekt.

Ad 7: Orientering fra Seniorrådet
Seniorrådsmedlem Hanne Ridder oplyste, at der er nyvalg til Seniorrådet til januar, idet
kommunalbestyrelsen ikke har ønsket at valget afvikles samtidigt med efterårets
kommunalvalg.
Mange nuværende Seniorrådsmedlemmer genopstiller ikke, herunder heller ikke Hanne
Ridder, som har siddet med i 20 år.
Ad 8: Rådsmedlemmernes eventuelle emner og ønsker til drøftelse
 Et rådsmedlem pegede på at vaskbare betræk på stole og sofaer er hensigtsmæssigt.
Forstander oplyste, at betræk er allerede i stort omfang vaskbare og gav tilsagn om at
gennemgå samtlige siddemøbler for at sikre, at alle møbler fortsat fremstår, som DMH
ønsker det.
 Rådet anbefaler, at der arbejdes med at skabe større synlighed om, hvordan det
vurderes, hvem der deltager i turene.
 Rådsmedlem, beboer Aijoe Karlsen meddelte, at hun af helbredsmæssige årsager
ønsker at udtræde af Rådet.
Mødet hævedes.

Ref: FHJ

