Referat af møde den 25. januar 2022 i BPR på Kristiansminde
Mulige deltagere: Grethe Frahm-Christensen, Ebba Nielsen, Christina Ebbesen, Jette Schjoldan,
Hermand Pedersen, Anna Jørgensen, Anne Gregersen
Tilforordnet fra Ældrerådet: Fleming Friis Larsen
Gæst: Anders Christensen, afsnitsleder, stedfortræderfunktion
Afbud: Christina Ebbesen, Jette Schjoldan
1.
Velkomst og
godkendelse af
dagsorden

Vi byder vort nye medlem Anna Jørgensen, der ønsker at være suppleant,
velkommen med en præsentationsrunde.
Anna har sin gang i hus 12, og har været med siden Kristiansminde blev
bygget. Anna er med i Kristiansmindes Venner som kritisk revisor.
Velkommen til Anders Christensen, afdelingsleder (stedfortræder) som
dagens gæst.
Der indsættes et pkt. 5B med nyt fra BPR- medlemmer og Fleming.

2.
Tema

Der er ikke besluttet noget tema til dette møde.

3.
Orientering fra
formanden

Der har været løbende kontakt mellem ledelsen på Kristiansminde og
Formanden for BPR om Corona situationen.
Pårørende Mødet den 24.11.21 om samarbejdet mellem pårørende og
Kristiansminde måtte aflyses p.g.a. Corona. Hvornår kan vi afvikle det?
En kort drøftelse af, hvornår det vil være godt at holde mødet i.f.t. Corona.
Vi besluttede at holde det mandag den 7. marts kl. 17-20 og vi serverer
sandwich. Grethe og Anne opdaterer og udsender invitationen. Samme
koncept som sidst med behørig Corona hensyn.

4.
BPR's økonomi. Ebba informerer om tilskuddet fra frivilligpuljen. Vi søgte 44.000 og vi har
Budget /
fået 38.000. Til både Kristiansminde og Hyrdehøj. Hyrdehøj har fået valgt
regnskab
et BPR, så Ebba og Anne finder ud af, hvordan Hyrdehøj får sin andel af
midlerne.
Fleming informerede om, at der også er en særpulje til særlige aktiviteter.
Kristiansmindes Venner har søgt om at få kr. 8.000 til aktiviteter.
Dette bevilgede BPR.
Ebba og Anne laver regnskab til kommunen for 2020 – 2021.
5.
Orientering fra
ledelsen

Emner fra sidste møde:
- Fremmødet i hver vagt

- Faggruppesammensætning
Derudover Kerneopgaven og de værdier, der knytter an til dette
Grethe informerede om, at Mette Olander er tiltrådt som direktør for
området Social, Job og Sundhed.
11.2.21 starter Betina Arnt som Sundheds- og omsorgschef. Begge super
kompetente folk.
Fredag den 28.01.22 tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som
opfølgning på påbuddene fra sidste sommer.
Kristiansminde har arbejdet intensivt med påbuddene og forventer, at de
bliver ophævet.
Der har været arbejdet med hjemmesiden, så den signalerer, at vi er en åben
organisation, som samtidig præsenterer KRM med tilbud mm. BPR er enige
i, at den er blevet bedre. Anders og Grethe har været på kursus og lært,
hvordan hjemmesiden kan redigeres
Husavisen er kommet i gang. Det har være mange positive
tilbagemeldinger. Den skal udkomme omkring 1. marts igen.
Mails løbende til pårørende giver også positive tilbagemeldinger.
BPR roste for at informationsniveauet er øget.
Der har været arbejdet med en faglig standard for modtagelse af ny beboer.
Den træder i kraft 1. februar 2022. Formålet er at skabe en god, tidlig
kontakt. Grethe og en social- og sundhedsassistent har arbejdet med den.
I 2021 søgte vi midler via Thora og Harald Olesens Fond dels til lydanlæg i
cafeen samt Qwiek.up, som er et velfærdsteknologisk produkt særligt
udviklet med henblik på at øge velværen for beboere på plejehjem.
Produktet giver mulighed for at skabe en oplevelse i alle typer rum gennem
projektioner på væg eller loft ledsaget af lyd. Vi fik penge til det vi søgte.
Dejligt. Vi glæder os til at sætte dette i gang og til at skabe flere gode
oplevelser for beboerne.
Bussen aflader konstant. Der er indhentet tilbud på at etablere et lader stik
til kr. 17.000. Kristiansminde vil rigtig gerne ud at køre med beboerne.
Fleming oplyser, at der er 10 % puljen i kommunen, som har midler til
sårbare ældre, som kan søges ekstra. Anders og Grethe laver en ansøgning
med tilbuddet fra Toyota. Skrive hvad problemet er og sende til Fleming, så
ekspederer han den videre. Får vi afslag her, kan vi søge i Ældresagen i
deres pulje til sårbare ældre.
Kerneopgaven og værdierne:
Ledelsesteamet har arbejdet med Kristiansmindes kerneopgaver. Det kan
samles i én sætning:

”Skabe et værdigt og meningsfuldt hverdagsliv i samspil med beboernes
kære”
De værdier, der knytter an til kerneopgaven er bl.a.
- Omsorg
- Respekt
- Individualitet
- Inklusion
Det vil komme til at fremgå af hjemmesiden og skal gælde hele vejen rundt,
både i.f.t. beboere, medarbejdere og pårørende.
Punkterne fra sidste møde om Fremmødet i hver vagt og
faggruppesammensætning:
Sidste år blev der overskredet på personaleforbruget, bl.a. p.g.a.
sammenlægningen af Asterscentret og Kristiansminde samt Corona
situationen. Der er for 2022 udkommet et budget, som skal overholdes.
Huset bemandes som udgangspunkt som følger – variation opstår if ledige
boliger mm.:
Aften: 4 i hvert hus. Hus 8 dog med 5.Hertil kommer en sygeplejerske /
SSA som løser sundhedslov på tværs af husene.
Nat: 1 i hvert hus.
Dag: 5 - 6 p i hvert hus.
Hertil kommer x antal elever.
Hvert hus tilstræbes i dagvagt at være sammensat som følger:1
sygeplejerske, 2 assistenter og et antal hjælpere / andre talenter.
Der er fortsat udfordring med rekruttering. Ved ny ansættelser ses også på
den enkeltes personlighed og talent for at indgå i relationer. Der er pt.ca. 20
ledige stillinger. Det er hovedsageligt i aftenvagt, der er ledige stillinger.
Der blev spurgt til det bevilgede lys i en afdeling og til om kommunens
budget på social og omsorgsområdet er underfinansieret, eller om det ser
nogenlunde ud nu.
Grethe mener, at det er en stor lederopgave at anvende de bevilgede midler
fornuftigt og styre personaleforbruget i.f.t. det behov beboerne har og at det
skal klares med budgettet for 2022. Sygefraværet har i 2021 været 6 %,
hvilket er ret lavt.
De er gået i gang i hus 8 med lyset, hvilket var en ekstra bevilling.
Der er givet midler til at skifte loftsbelysning på hele centergangen.
5. b.
Orientering fra
BPRmedlemmer

Hermand informerede om borgerforslag om bestyrelser på alle kommunale
plejehjem i stil med skolebestyrelser, og altså lidt større kompetence.
Hvordan vil man i Ældrerådet forholde sig til dette?
Fleming er enig i at bestyrelser på plejehjem vil være en god idé, men der er
ikke sket så meget siden november. Men der er jo forslag fra regeringen om
at komme med en ny ældrelov, hvor det måske kan komme med. Ældrerådet
inviterer Astrid Kragh til et møde i Roskilde, som formentlig bliver

offentligt. Ældrerådet i Roskilde ser positivt på bestyrelser på det enkelte
plejehjem for at styrke selvstyret.
Ældrerådet har møde med Sundheds- og omsorgsudvalget 2 gange årligt, og
har i denne nye valgperiode anmodet om et snarligt møde, da alle er nye
medlemmer i udvalget.
Ældrerådet drøfter at holde et fællesmøde med alle BPR i kommunen.
Fleming orienterede om bog fra Ældresagen v/Fleming 300 gode råd til
pårørende. Sendt rundt til orientering.
6.
Folder om BPR

7.
Pårørende
ambassadør /
Fællesskabsfor
midler
8.
Næste møde –
Tema?
Møderække i
foråret.

Forslag om at lave en folder om BPR.
Vi vil lave en folder. Næste gang tages der fotos og vi laver en folder.

Inspiration fra et kursus med Ældrerådet v/ Fleming.
Vi har haft det oppe sidst, hvor Hermand orienterede om det.
Fleming orienterede om, at en tredages tur til alle plejecentre er udskudt
p.g.a. Corona. Fleming tager det op igen, når turen har været gennemført.

De næste møder i BPR er fastsat til den 05.04.22 og den 24.05.22.
Tema: fra vores allerførste møde resterer 1 tema:
Ældre skal have gode og ordentlige forhold. Et godt og sundt liv.
Sanserum/Sansehave.
Dette bliver temaet på næste møde.
I dag løser Energi og Ejendomme opgaven med at vedligeholde udenoms
arealerne.
Vi beder Fleming tage op med Sundheds- og omsorgsudvalget om, hvordan
de ser på Kristiansminde som demenscenter, også i.f.t. sanserum og
sansehave. Der kunne også være fonde, der kan søges.
Det er også muligt at få en havearkitekt ud at kigge på det.
Vi kunne måske kigge imod nogle andre kommuner, hvor der er
demensplejecentre og hvem har man haft til det.
Vi sætter et fast punkt på fremover, som hedder Orientering fra medlemmer
i BPR.
Der kan afholdes suppleringsvalg i maj måned, så det tager vi også op på
mødet den 5. april 2022.

9.
Eventuelt

Anna informerede Grethe om en harmonikaspiller, der kan komme i
afdelingerne.

