B R Ø N D B Y

K O M M U N E

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN
Ældrecentret Æblehaven
Guldborgvej 6
2660 Brøndby Strand
Tlf. 43 28 27 09
E-mail: ablehaven@brondby.dk

Referat fra Bruger- og pårørenderådsmøde d. 28/11 -19
Deltagere: Lone Kruse (LK), Tove Balslev (TB), John Johansen (JJ), Helle Corse
(HC), Lizzie Persson (LP), Ivan Priess (IP), Karin Bredgaard (KB), Bianca Dahl
Ringby (BR) områdeleder i område F og Britta Pedersen (BP) referent og centerleder
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Den gode historie
Orientering ved formand.
Orientering ved centerleder
Ældretilsynets rapport - hvis den er kommet
Planlægning af dato for valg i marts samt hvem er egentlig på (valg liste vedlagt og OBS rigtig mange er på valg)
6. Emne fra sidste møde: Indflytningsinformation drøftelse af behov (Den gode
indflytning vedlagt)
7. Evt.
Mødet starter med velkomst til IP samt præsentation. IP fortæller at han vil arbejde
på at Bruger- og Pårørenderådet i Æblehaven bliver det bedste Råd.
Af referatet fra sidste møde fremgik ikke at LP også deltog i mødet
Ad 1: HC med familie har igen i år planlagt og inviteret til småkagebagning i hus 2
d. 8/12 – invitationen er lagt ud til alle i huset. Der bliver forberedt 4 slags, men er
der nogen der har lyst til at medbringe dej til andre slags er det velkommen.
KB – fortæller at en af hendes bekendte havde sat meget pris på den måde der blev
taget afsked med afdød beboer.
LK – Dejligt at der er en der har ordnet haven
IP – Der er kommet nyt porcelæn i hus 4 og det er pænt at se på
Ad 2: Det kan være bøvlet at skifte læge, men fandt ud af at få en formular i administrationen, som så kunne afleveres på Rådhuset.
Har været til møde i referencegruppen og her var der fokus på pårørende og pårørendesamarbejdet.
Ad 3 -4: Den nye pjece omkring Bruger- og Pårørenderåd er i trykken og vil blive
uddelt til alle boliger når den er i hus.
Udviklingssygeplejerke Tina Hedegaard har opsagt sin stilling med udgangen af
året.
Administrations kontor har åbent for ekspedition - mandag til fredag kl. 10-12.
Telefonekspedition - mandag til torsdag kl. 9.00-15.00, fredag kl. 9.00-14.00

Ældretilsynets rapport er ikke kommet. I forbindelse med den mundtlige tilbagemelding ved tilsynet fik vi meget ros, og vi skal fortsat arbejde med dokumentationen. Den har været i faktuel høring så den må være på trapperne og bliver lagt på
hjemmesiden. Vi mangler fortsat det kommunale tilsyn fra BDO.
IP vil gerne vide om det er fagpersoner eller politikkere der foretager tilsynet. BP
fortæller at Brøndby Kommune har indgået kontrakt med BDO om at varetagen opgaven og at det er fagpersoner
Ad 5: Valget fastsættes til 19/3 kl. 16.30 - 17.30 med kaffe og kage som vanlig.
Valgliste gennemgås. Jens og Tove Balslev genopstiller ikke. Alle øvrige der er på
valg genopstiller. Opslag om valg sættes op som vanlig, det bliver op til valget ”slået” op på informationsskærmene og BP skriver i lederen i Æblebladet i februar
Ad 6: Beskrivelse af hvordan den gode indflytning i Æblehaven skal foregå er
medgivet, som information. BD fortæller at i forbindelse med det arbejde er der luget ud i meget information p.b.a. feedback på hjemme- og indflytningsbesøg. Det
gav anledning til kort almen drøftelse omkring indflytning: LK pointerede at bortset
fra alt omkring det der sker når en er død, så er indflytningen en meget svær tid.
TB mener det vil være en idé at fortælle om alt det der skal være plads til i boligen:
f.eks. bleer og medicin – der er ikke meget plads tilovers til ”egne” ting
LK foreslår at der er link til Kvalitetsstandarder på ÆHs hjemmeside
Enighed i at sætte indflytning på dagsordenen igen til drøftelse af videre arbejde
Ad 7: Der bliver rejst spørgsmål om brug af bælte – en god idé for at beskytte beboerne. BD og BP forklare om lovgivning på området
Mærkningsmaskine til fri afbenyttelse – BD forklare at det ikke er muligt, der kan
laves aftale om mærkning.
LK – det kunne være rart hvis hun som pårørende kunne se når der var rapporteret
en UTH. BD fortæller at vi ikke skal dokumentere i journalen når der er rapporteret
UTH. BP fortæller at hvis fejlen har medført skade vil hun blive informeret – langt
de fleste UTH er heldigvis uden skade til følge. Hvis hun selv har oplevet at der er
lavet fejl og er i tvivl om at/hvad der er rapporteret har hun selv mulighed for at
rapportere hændelsen. Det aftales at vedhæfte referatet den tidligere omdelte informationspjece.
BP har ligeledes valgt at indsætte nedenstående link, hvor der beskrives lidt mere
om kampagnen med at få pårørende til at rapporterer
https://stpk.dk/da/nyheder/2018/ny-kampagne-flere-patienter-og-paaroerende-skalrapportere-utilsigtede-haendelser/
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