Referat af møde den 5. april 2022 i BPR på Kristiansminde
Mulige deltagere: Anders Christensen, Ebba Nielsen, Christina Ebbesen, Jette Schjoldan,
Hermand Pedersen, Anna Jørgensen og Anne Gregersen
Tilforordnet fra Ældrerådet: Fleming Friis Larsen
Afbud: Christina
Punkt nr.
1.
Velkomst og
godkendelse af
dagsorden
2.
Tema

Punktets indhold
Formanden bød velkommen og dagsorden blev godkendt.

Opsamling fra pårørende mødet den 7. marts 2022.
Fleming har omtalt mødet i Ældrerådet, hvor der var stor interesse.
Godt, at der kom så mange. Inspirerende. Vi vil gerne gøre det igen.
Der var mange pårørende, men ikke mange fra alle huse, dette også fordi der
på det tidspunkt var Corona. Men hvert hus var repræsenteret.
Forslag om at sende opsamlingen til Betina Arendt. Det gør Anders.
Drøftelse af etikken i at udveksle oplysninger mellem personale og pårørende
og funktionen af fuldmagter.
Fagligt årshjul:
Anders oplyste, at man kaster sig ind i at være et fagligt fyrtårn for demens.
Indfører et årshjul for opkvalificering. Hver måned får et fagligt tema (eks.
Medicinhåndtering, hygiejne, forebyggelse af fald, Marte Meo,
dokumentation, samarbejd med pårørende, kontaktperson) hvert fagligt tema
får 3-4 læringsaktiviteter, som den alle medarbejder skal igennem.
Medarbejderne skal være kompetente i deres opgaveløsning og skal arbejde
med deres faglige udvikling. Dette sættes i gang i år.
Forskellige drøftelser i.f.t. dette, bl.a. ønske om at pårørende informeres om
forløbet i dette årshjul i nyhedsbrevet.
Kommunen har her indgået et samarbejde med ZBC om kurser, som vil blive
benyttet i årshjulet, og hvor kommunen betaler for kurset, uden at det
belaster det enkelte plejehjems økonomi.
Kontaktperson:
Der er arbejdet med det på Kristiansminde, og det kunne være første tema fra
pårørendemødet, der blev taget fat på, da det var et stort ønske og det kan
kvalificere arbejdet på Kristiansminde.
En af de ting, der blev spurgt til på mødet var, hvilke forventninger
Kristiansminde har til de pårørende. En snak om forskellen i relationen
mellem de professionelt ansatte/beboeren og de pårørende/beboeren.
Hver kontaktperson har ca. 3 beboere, de er kontaktpersoner for.
Vi tog en runde på de ønsker, der dels kom frem 7/3 til kontaktpersonerne, og
hvilke ønsker BPR har til kontaktpersonerne.

Lige nu er der kun kontaktpersoner i dagvagten – det kunne måske ændres, så
der også er en i aftenvagten. Et ’team’ - kontaktperson.
Pårørende sætter stor pris på at blive informeret om de små glæder, der kan
være for beboeren i dagligdagen.
Anders vil gerne bruge BPR til at drøfte retningslinjerne for kontaktpersoner,
så vi i BPR ligesom kan ’trykprøve’ de idéer der kommer frem.
Kommunikation:
I referatet er en række forslag til udvidelse af kommunikationen, så vi som
pårørende bedre kan følge med i beboernes hverdagsliv.
Der blev spurgt til muligheden for et system, hvor de pårørende kan se noget
af det, personalet skriver. Fleming og Hermand oplyste, at der er noget
forsøg i gang med en app. Fleming undersøger det.
BPR er glad for, at der er kommet gang i Kristiansminde Tidende.
Fotos af medarbejderne op i husene.:
Anders vil tage det op i LMU.
Husmøder:
Dette er en god idé. Den venter vil lidt med, og skulle nogen have lyst til at
arrangere noget, kan vi i BPR kontaktes, eller Anders kan kontaktes.
Marte Meo:
Anders vil arbejde på snart at få lavet et arrangement for pårørende om
Marte Meo metoden, og hvordan der arbejdes med metoden her på
Kristiansminde.
Der var spørgsmål til, om man arbejder med KRAP-modellen. Anders
oplyste, at Roskilde kommune har besluttet at arbejde med Marte Meo
metoden. Anders informerede om Tom Kitwood modellen – se evt. billederne
af en blomst på Kristiansminde.
Hjemmesiden:
Den er ikke opdateret løbende. Anders tager dette op med kommunen.
Ønske om teleslynge i caféen. Der er bevilget penge til nyt lydanlæg, så det
kommer.
Opsamlingen fra mødet den 7.3.2022 er et arbejdsredskab, vi vil genbesøge
og fortsat lade os inspirere af.
Der var spørgsmål til Anders om, hvordan man udvikler relations
pædagogikken, og hvordan man tænker sig, at man kan arbejde med den, så
borgeren får en høj livskvalitet. Vi aftalte, at dette tager vi op, når vi igen
skal drøfte kontaktperson ordningen.

3.
Orientering fra
formanden

a. Folder om BPR
Folderen om det tidligere BPR blev omdelt. Vi vil gerne lave en
lignende. Anders har en medarbejder, der kan lave dette.
Ebba, og Anne laver forslag til tekst, der rundsendes til BPR til
kommentar, hvorpå Anders får det. Der bliver taget til næste møde.
b. Pårørendehenvendelser
Formanden har siden sidste møde haft 2 pårørendehenvendelser. Den
ene vedrørende Sansehaver og suppleringsvalg.
Den anden mere alvorlig om en pårørende, der savnede støtte i.f.t.
flere ting, bl.a. natlig uro. Dette gav anledning til at spørge til
vagtplanerne og bemandingen om natten og i særlige tilfælde.
Anders oplyste, at nattevagterne er skåret ned fra 6 til 5 på baggrund
af økonomiske beregninger. Anders har nu fundet penge til at ansætte
6 nattevagter igen, så der hele tiden er en nattevagt i hvert hus og
mulighed for at tilkalde en, når man skal være 2 om en beboer.
Anders har haft møde med Betina Arendt og økonomien om, at på
Kristiansminde er der behov for flere nattevagter, fordi det er
demente, der bor her. Anders arbejder på at få flere midler til
bemandingen i nattetiden. Anders har fuld opbakning i.f.t. dette
arbejde fra BPR.
c. Christina Ebbesen trækker sig fra BPR.
d. Forsøg på rekruttering: Jobcenter og ZBC Social- og Sundhed laver
snusekurser for ledige ind i plejesektoren. FOA, 3F visiterer til det.
Dette håber vi, kan være en hjælp til at rekruttere interesserede til
branchen.

4.
BPR's økonomi. Regnskab for 2021
Budget /
regnskab
Ebba gennemgik regnskabet for 2021. Regnskabet for 2020 og 2021 er sendt
til kommunen. Der er et overskud på 66.584,40, som vi formentlig skal
returnere til kommunen. Ros til Ebba for arbejdet.
Ebba og Jette sørger for nogle påskeplanter til fællesrummene.
5.
Orientering fra
ledelsen

a. Den aktuelle situation på Kristiansminde.
Naja vender tilbage fra barsel 25.4.22 og skal være afdelingsleder for
hus 8 og daghjemmet.
Der er ansat en leder i hus 10: Rasmus Andersen fra 1. maj 2022.
Anders søger stillingen som centerleder.
b. Suppleringsvalg til BPR i maj måned.
Der er således 4 ordinære medlemmer (Ebba, Jette, Hermand og
Anne) og 1 stedfortræder (Anna).
Vi kan altså yderligere vælge 3 ordinære og 6 stedfortrædere.

c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.

l.
m.

n.

Anders arbejder videre med dette. Der er en beboer, der ønsker at
stille op.
Mundbind: personalet skal benytte det i.f.m. den personlige pleje.
Pårørende skal bære mundbind i fællesarealerne.
Anders vil fremover skrive rundt både i Kristiansminde Tidende og til
medarbejderne, når der er nye retningslinjer eller sikre, at nye
retningslinjer italesættes i de relevante fora for medarbejderne.
Anders laver et nyhedsbrev til medarbejderne ca. en gang om
måneden.
Bussen er lavet, så den kører nu. Der vil blive lavet ture ud af huset.
Næste tur er hus 6, der kører til Malerklemmen.
På sidste plejecenterleder møde blev økonomien gennemgået.
Personalenormeringen på Kristiansminde er den højeste pr. plads i
Roskilde kommune. Også højere end Oasen og Gundsø. BPR finder
bestemt ikke, at normeringen på Kristiansminde er for høj – dette
tager Anders med til næste møde.
Covid-19. Ikke flere smittetilfælde, så udbrudshåndteringen er
stoppet. Det er så godt, da det har krævet rigtig mange ressourcer.
Corona-pas kræves ikke mere ved besøg på Kristiansminde.
Rekruttering og fastholdelse: Betina Arendt sat gang i første store
projekt for at tilføre flere faglærte medarbejdere: 100 nye faglærte på
100 dage. Anders er med i arbejdsgruppen. Der har været workshop
for alle ledere på ældre området og socialområdet, hvor der kom
idéer frem. Det er en målrettet indsats i Roskilde kommune. Der er
ikke noget konkret endnu, men der bliver sat penge af til det.
Der er ansat en fastholdelseskonsulent i Roskilde kommune, og
Anders har møde med denne i starten af maj måned. Anders forestiller
sig, at det faglige årshjul kan være en del af fastholdelsen.
BPR nævnte, at lønnen er en del af fastholdelsen.
Der blev spurgt til dobbeltvagter. Anders enig i, at det lige nu bliver
brugt for meget. Der er ca. 10 faste stillinger, der ikke er besat p.t.
Der laves fælles stillingsopslag, hvor man søger sommerferieafløsere.
Byrådet har besluttet, at CO2 aftrykket skal reduceres med 25 %
inden 2024. Det indebærer en ny fødevarepolitik på plejecentrene, så
der fra 1.3.2022 er særlig opmærksomhed på madspild og en ugentlig
vegetar ret. Mere kylling og svin og mindre oksekød. Lad Anders det
vide, hvis det giver udfordringer.
Det blev her nævnt, at lyset ofte brænder uden grund.
2021 var der en stor budgetoverskridelse. Der er nu ansat en ny
budgetchef 1.4.2022.
Anders nævnte en flok nye medarbejdere fra 1.3.2022. Velkommen!
Enkelte opsigelser har der også været – afgang til efterløn og pension
samt enkelte, som har fundet andet arbejde. Opfordring til, at dette
fremover kommer i Kristiansminde Tidende.
Anders søger centerlederstillingen.

6.
Næste møde –
Tema?

Næste møde er den 24. maj 2022.
Foreslået tema: Sansehaver og udenomsarealer.
Anders og Anne forbereder temaet sammen. Vi kommer til at arbejde med det
over et stykke tid. Hermand opfordrede til at vi også taler sanserum. Dette vil
vi også tage op.
Det årlige møde med besøg af Kristiansmindes venner.
De inviteres til mødet den 24. maj 2022.

7.
Eventuelt

Fleming informerede om,
- at Ældrerådet skal på rundtur til alle plejehjemmene her i foråret.
- Gå langsomt grupper i samarbejde med Jakobs kirken, der
arrangerer forskellige ting: Gå hold, fællessang, sang ved kirkelige
handlinger, erindringsværksted, trompetspil lillejuleaften. Et godt
supplement til de aktiviteter, Kristiansmindes Venner laver.
Anna informerede om, at der blev valgt nye ind i Kristiansmindes Venner, så
de har overlevet. Det er BPR meget glade for!

Referent: Anne

