Referat af ekstra møde den 19. oktober 2021 i BPR på Kristiansminde
Mulige deltagere: Gitte Wallin Limkilde (i dennes fravær Grethe Frahm-Christensen), Ebba
Nielsen, Christina Ebbesen, Jette Schjoldan, Hermand Pedersen, Anne Gregersen
Tilforordnet fra Ældrerådet: Fleming Friis Larsen
Gæst: Mette Heidemann, Direktør for Social, Job og Sundhed i Roskilde kommune
Afbud: Fleming Friis Larsen, Christina Ebbesen
1.
Velkomst, godkendelse
af dagsorden, og
præsentations
runde
2.
Tema:
Tilsynsrapporter

Anne bød velkommen. Vi præsenterede os hele vejen rundt for vores
gæst, Mette Heidemann.
Dagsordenen godkendt.

Der er i dagsordenen 5 bilag:
(1) Tilsynsrapport, reaktivt tilsyn den 17.06.2021
(2) Afgørelse om påbud
(3) Pressemeddelelse fra Roskilde kommune
(4) Tilsynsrapport, afsluttende på reaktivt tilsyn den 17.06.2021
(5) Tilsyns rapport fra BDO på uanmeldt tilsynsbesøg den
08.09.2021
Grethe gennemgår rapporterne og vi drøfter indholdet i temaer samt
hvordan vi som BPR forholder os. Om vi vil lave et møde for pårørende,
hvor vi også rejser dette med tilsynsrapporterne.
Grethe ridsede tidsforløbet op fra det reaktive tilsyn, der var kommet i
stand på 2 bekymringshenvendelser til Styrelsen for patientsikkerhed:
En fra Alzheimerforeningen og en fra en pårørende. Grethe gennemgik
rapporterne (Det reaktive tilsyn, som består af Ældretilsynet og det
sundhedsfaglige tilsyn samt tilsynet ved BDO), som alle ligger på
Kristiansmindes hjemmeside.
Grethe delte sin gennemgang op i ældretilsyn og sundhedsfagligt tilsyn
og informerede om, at Sundhedsstyrelsen altid ledsager et påbud med en
læringsproces. Afsnittet ’Ældre og demens’ under Sundhedsstyrelsen er
derfor i kontakt med Kristiansminde med henblik på dette.
Grethe informerede om, hvordan man har arbejdet med de påbud, der
var afgivet.
Mette Heidemann informerede om, at kommunen, efter at formanden for
BPR var informeret om rapporterne, gik ud med pressemeddelelsen.
Grethe understregede, at hun ønsker, at beboerne får den pleje samt
sygepleje, som de har behov for, og at udvikling af samarbejdet mellem
Kristiansminde og pårørende har høj prioritet. Sidstnævnte via
samarbejdet med BPR og ved f.eks. at skabe fora, hvor man kan
diskutere forskellige emner. Der kan f.eks. nedsættes forskellige grupper

med personale, pårørende og eventuelt beboere. Det kunne f.eks. være et
Kostråd.
Ebba og Grethe gav en kort orientering om et møde i hus 4 mellem
nogle pårørende og Grethe og Ebba (repræsentant for BPR). Mødet var
kommet i stand på initiativ af en pårørende. Der havde været en god og
åben dialog om mange problemstillinger og med input til det fremtidige
arbejde. Dette tager både Grethe og BPR med i det videre arbejde.
Hermand informerede om, at Ældrerådet også har drøftet rapporterne.
BPR havde en indgående drøftelse af indholdet i alle rapporter.
Der blev fra BPR rejst kritik af, at BPR ikke var blevet inddraget
tidligere i processen med det reaktive tilsyn.
BPR glade for, at der nu bliver lagt vægt på trivslen for beboerne og på
et positivt og nært samarbejde med de pårørende. Det er os som
pårørende, der kender beboerens DNA og liv og fortid.
BPR ønsker også fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø. Kristiansminde
skal være et godt sted for personalet at arbejde – det vil gøre
Kristiansminde til et godt sted at bo.
BPR udtrykte tilfredshed med, at der løbende kommer mere information
fra ledelsen end førhen.
BPR afgav et ønske til Mette Heidemann: At der fra forvaltningens side
ydes hjælp til at få Kristiansminde til at lyse som fyrtårnet i indsatsen
for borgere med demens og deres pårørende.
BPR ønsker på et tidspunkt også en indvielse af Kristiansminde som
demenscenter for at sætte fokus på dette.
Der var enighed om at se beboeren som et helt menneske, der har et
meningsfuldt liv her på Kristiansminde. Det er det, vi sammen vil
arbejde henimod.
Det blev besluttet at BPR og Kristiansminde sammen arrangerer et
møde for pårørende. BPR vil på næste møde den 2.11.2021 forberede
dette.
Vi inviterer sundheds- og omsorgschefen med til et sådant møde. Grethe
kontakter hende.
Mødet er foreløbig planlagt til at være onsdag den 24. november 2021
kl. 17 – 19.
Indholdet bliver en afrunding af arbejdet med tilsynsrapporterne og
endnu vigtigere en fremadskuende del om samarbejdet mellem
Kristiansminde og de pårørende.
Når mødet er tilrettelagt, vil der blive sendt en invitation ud.

3.
Orientering fra
formanden

Anne informerede om, at hun har været i kontakt med flere pårørende,
som også efter tilsynsrapporternes afslutning, har haft kedelige
oplevelser på Kristiansminde. Der vil altid fra Annes side lyde en
opfordring til at kontakte ledelsen på Kristiansminde i sådanne
situationer.
Kristiansmindes Venner havde arrangeret en fin eftermiddag søndag
den 15.10.2021. Avisudklip fra arrangementet sendes ud med referatet.
Stor tak til Kristiansmindes venner fra BPR.

4.
BPR's økonomi. Budget /
regnskab

5.
Orientering fra ledelsen

7.
Næste møde – Tema?

8.
Eventuelt

Vi skal søge frivilligmidler inden 1. november 2021.
Kan vi også søge for Hyrdehøj? De kan ikke nå det.
Ebba og Anne aftaler en dag, hvor vi hjælpes ad med at få søgt både til
Kristiansminde og Hyrdehøj.

Grethe informerede om, at rekrutteringsudfordringerne fylder rigtig
meget i organisationen. Det betyder meget. Kristiansminde må trække
meget på afløsere, hvilket ikke er optimalt, da disse ikke når at få det
vigtige kendskab til beboerne. Det er et landsdækkende problem.
Roskilde kommune arbejder med udfordringen.
Grethe oplyste, at man ser meget på de enkelte ansøgere, og indimellem
ansætter ansøgere, der ser ud til at have talent, men mangler den faglige
uddannelse. Så må de uddannes hen ad vejen.
Der er ansat en pædagog, som starter 1. december 2021, og det skal
udvikles i fællesskab, hvad arbejdet skal være.
Grethe og Anne taler sammen om eventuelle nye måder at rekruttere på.

Næste møde er aftalt til den 2. november 2021 kl. 15.00 – 17.00.
Tema: ’Samarbejdet mellem brugere og personale’.

Anne undersøger muligheden for et suppleringsvalg, da vi har ledige
pladser. Det kan eventuelt afvikles samtidig med det påtænkte møde for
pårørende.

