Referat fra Bruger- pårørenderådsmøde på Ældrecenter Hvissinge
Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 14.00-15.00
i Ældrecenter Hvissinges café

Medlemmer:

Kirsten Madsen (beboer afd. 2), Karen Larsen (beboer afd. 3),
Randi Borup Bartels (pårørende afd. 2), Kitty Sørensen
(pårørende afd. 2), Kirsten Eriksen (observatør for seniorrådet),
Ole Meilby (pårørende afd. 2), John Kryger (pårørende afd. 2)
Christina Sørensen (centerleder), Annette Elsberg (ledende
økonoma) Sisse Skjødt (centerleder)

Fraværende:

Kirsten Eriksen (John Bach i stedet), Christina, Lotte, Karen, Ole

Referent:

Annette

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af
dagsorden og referat
fra sidst

Rettelse: Madpakkehuset ligger imellem afd. 2 og 3.
Madpakkehuset skal bruges til udflugter på
matriklen.

3. Orientering fra
køkkenet

Køkkenområdet er fra politisk side underkastet en
analyse, udført af konsulentfirmaet BDO med
henblik på en millionbesparelse. Rapporten kommer
til politisk behandling d. 23/4-20.
Beboerne på Ældrecenter Hvissinge vil formentlig
ikke komme til at opleve de store ændringer, da alle
de undersøgte scenarier beholder et
produktionskøkken på Ældrecenter Hvissinge.

4. Orientering fra
ledelsen

•
•

Christina Sørensen har haft orlov, men er
tilbage på arbejde fra d. 27/2-20.
Det første Marte Meo (personcentreret
omsorg) hold er færdiguddannet, der starter
et nyt hold (6 medarbejdere) i næste uge.

Derudover søges der penge til at uddanne et
hold mere.
•
•
•

Købmanden er genåbnet d. 25/2-20.
De frivillige holder Torsdagsbar i pejsestuen
hver anden uge kl. 15-17.
Frisøren på Ældrecenter Hvissinge er lukket.
Mobilfrisører kan bruges i stedet.

5. Beboernes opsparing
af tid
Kitty

Pengene fra klippekortsordningen indgår i det
almindelige budget fremover. Afdelingerne prøver at
opfylde beboernes ønsker og behov.

6. Eftermiddagskaffe –
tid
Kitty

Ønske fra beboere og pårørende om at
eftermiddagskaffen serveres kl. 14.45.

7. Næste møde

26. maj 2020 i Caféen

8. Eventuelt

•

•

•
•

Hvis pårørende ikke har mulighed for at
ledsage til hospital-/lægebesøg, besluttes det
ud fra en faglig bedømmelse om
plejepersonalet skal ledsage.
Pårørende udtrykker bekymring om, at
beboerne for ofte mister deres faste
kontaktperson.
Loftlifte er etableret i alle boliger.
Beboerne får kun udleveret medicin, når
lægen har lagt recepten på FMK (fælles
medicin kort).

