Lindelse d. 6/2-20

Referat af Bruger-/Pårørendemøde d. 4/2-20.
Tilstede: Bente Arnsted, Bent Larsen, Annette Jørgensen, Jytte Lund, Tina Kruse
Afbud: Asger Larsen
Referent: Tina Kruse
Undertegnede startede med at forklare, hvorfor der ikke er så mange til dagens møde.
Desværre er brugerrepræsentanten gået bort for nylig og en af pårørenderepræsentanterne har mistet sin
ægtefælle og ønskede ej at deltage i dagens møde.
Undertegnede orienterede derefter om triagering, som er startet på plejecentret.
Triagering er en metode til hurtigt at klarlægge hvilke beboere, der har behov for yderligere
opmærksomhed i en periode grundet forskellige ting, herunder ændret psyke, helbredstilstand etc.
Det har været spændende at komme i gang med, men er også tidskrævende, da det kræver en del
dokumentation.
Ligeledes orienterede undertegnede om, at der mellem jul/nytår har været en udbrud af Noro-virus, som
har givet nogle beboere og medarbejdere dårlig mave og opkast, hvorfor der har været indført specielle
regler ift hygiejne og værnemidler.
Dette har været lidt svært for enkelte beboere at forholde sig til, men i det store og hele er det gået fint og
udbruddet blev hurtigt inddæmmet og afsluttet – stor ros til personalet.
Rengøringspersonalet er varslet ned i tid som et led i besparelserne og den ene er påbegyndt de færre
timer og den anden starter op på det nye timetal til marts.
Tilkøbsydelserne er blevet prisjusteret og er nu væsentligt billigere for beboerne end hidtil, hvilket
naturligvis er til glæde for parterne til dagens møde.
Priserne justeres x1/årligt og der er ingen der ved, hvordan det vil se ud til næste år.
Klippekortsordningen, som de fleste af beboerne er glade for, bortfalder som udgangspunkt med
udgangen af 2020, da tilskuddet fremadrettet vil blive lagt som et bloktilskud.
Der er ingen der ved, hvordan Langeland Kommune vil forvalte dette endnu.
Der var stor enighed blandt dagens mødedeltagere om, at terapien har mange tilbud i hverdagene og at
det dækker en stor del af beboernes behov for stimuli og oplevelser.
Både musikterapeuten samt diætisten er opsagte, da deres puljeansættelser udløb i 2019.
Dette er både beboere og personale kede af, da de var gode sparringspartnere i hverdagen.
Undertegnede orienterede også B/P-rådet om behovet (og ønsket) for at renovere dele af plejecentret.
Bl.a. er der et stort ønske om et vindfang ved hovedindgangen, da der altid er koldt og til tider glatte gulve
i mellemgangen mellem terapien og spisestuen, hvilket potentielt set kan skabe farlige situationer for
både beboere samt medarbejdere.

Ligeledes er der udfordringer med huller i taget, som skal udbedres snarest (der er tilkaldt en tømrer til
denne opgave) samt nogle vinduer, der trænger til at udskiftes.
Dagens møde sluttes af med en tak for det forgangne år og en løs snak omkring forskellige ting bordet
rundt.
Der er udsendt årshjul til medlemmerne og dagsorden følger.

Venlig hilsen

Tina Schmidt Kruse
Plejecenterleder
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