Referat fra mødet på Kristiansminde den 7. marts 2022 om
samarbejdet mellem Kristiansminde og pårørende
Hvem deltog
Fra Roskilde kommune deltog Sundheds- og omsorgschef Betina Arendt.
Fra Kristiansminde deltog
Ø Konstitueret centerleder/ afdelingsleder hus 8 og Seniorhøjskolen Anders Christensen
Ø Afdelingsleder i hus 4 og 6 Annica Prehn
Ø Konstitueret afdelingsleder i hus 10 og 12 Marlene K. Larsen
Fra Bruger Pårørende Rådet (BPR) deltog
Ø Formand Anne Gregersen, pårørende i hus 10
Ø Kasserer Ebba Nielsen, pårørende i hus 10
Ø Medlem Hermand Pedersen, Interessent
Ø Stedfortræder Anna Jørgensen, pårørende i hus 12
Ø Tilforordnet fra Ældrerådet i Roskilde kommune Fleming Friis Larsen
Der var således 2 medlemmer af BPR, der ikke kunne deltage.
Pårørende
Ø Der var pårørende fra alle huse, og der var udover BPR medlemmerne 15 i alt.
Velkommen
Konstitueret centerleder Anders Christensen bød velkommen. Formand for PBR, Anne
Gregersen indledet mødet med et oplæg om arbejdet i BPR.
Anna Jørgensen fortalte om Kristiansmindes Venner og deres arbejde for at skabe glæde for
beboerne på Kristiansminde. Der kan godt være flere med i Kristiansmindes Venner.
Der bliver et suppleringsvalg til BPR i maj måned. Der komme yderligere information ud.
Gennemgang af tilsynsrapporterne
Konstitueret centerleder Anders Christensen gennemgik rapporterne og oplyste, at der den 18.
januar 2022 var et opfølgende tilsynsbesøg, og at påbuddet på baggrund af dette hæves.
Anders fortalte om de indsatser, der har været på Kristiansminde på baggrund af rapporterne.
Rapporterne er tilgængelige på Kristiansmindes hjemmeside.
Der var fra de pårørende mange gode spørgsmål til rapporterne, bl.a. til dagligdagen på
Kristiansminde, til Kristiansminde som Roskilde kommunes fyrtårn inden for demens, til
kontaktperson ordningen, og til personale normeringer.
Drøftelser i husgrupper
Efter en kort pause med lidt mad og drikke, havde vi drøftelser i husgrupperne.
Det stillede spørgsmål var: Hvad kunne du tænke dig mere af i samarbejdet?
På omstående side er de tilbagemeldinger, der kom ud af det.
Disse emner vil BPR tage op på næste møde, som er den 5. april 2022, for sammen med
ledelsen at vælge ud, hvilke temaer, der skal arbejdes videre med, hvordan og hvornår.
Mange tak for alles meget aktive og konstruktive deltagelse
Jeg vil gerne sig alle deltagerne mange tak for Jeres meget aktive og konstruktive deltagelse i
mødet. Hvis nogen har spørgsmål til arbejdet i BPR, er I altid velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Anne Gregersen
Formand for BPR, Kristiansminde
Telefon 52248662; Mail anne4gregersen@gmail.com
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Gruppedrøftelser
Det stillede spørgsmål var: Hvad kunne du tænke dig mere af i samarbejdet?
Hus 4 og 6
- Hvilken forventninger har pårørende til en kontaktperson.
- Billeder af en medarbejder, så pårørende kan se personalet og hvilken kontaktperson deres
kære er tilknyttet.
- Faglig årshjul – Kan pårørende se, hvilket tema der arbejdes med i hver mdr.
- Marte Meo – kunne vi lave et arrangement.
- Vennerne kommer den 20. marts 2022 – De ser gerne flere pårørende tilmeldinger.
-

Samarbejde
Whiteboard tavle til at skrive aktiviteter på samt hvilket måltid der serveres
Hvilke forventninger har kontaktpersonen til den enkelte pårørende
At der markeres dagligt med et billede af det personale, som der har haft de
pårørendes kære på den pågældende dag
Samarbejde imellem husene så beboerne i de forskellige aldersgrupper kunne have
gavn af hinanden
Vi taler om, at en SSA har det overordnede ansvar for alle beboerne og har det
medicinske ansvar sammen med lægen. Pårørende ønsker klar besked på, hvem de har
som fast kontaktperson og hvad dennes funktion er
En tavle med overblik over de fastansatte o gerne med billede.

Hus 8
Liste til pårørende ved ny beboer med praktiske ting – hvem kan kontaktes?
- Boligstøtte
- Varme
- Lægeskift
- Indflytningssyn
- Indboforsikring
Kontaktpersoner
- Ringes op
- Holde kontakt
- Hvordan arbejder vi med mødet mellem pårørende og kontaktpersonen? (hvis man
kommer efter kl. 15 møder man måske aldrig kontaktpersonen)
- Elcykler – rickshaw – bus
- Konkrete aftaler, som er vigtigt for den enkelte
Må pårørende låne bussen?
Meningsfulde hverdagsliv – hvad er meningsfuldt – bruge de pårørende – fokus på livshistorie
Efterskoleelever på plejehjem
Samarbejde med daginstitutioner, skoler, m.m. + besøgsdyr
Yngre med demens
- Badehotellet frem for Morten Koch
- Anden generation med andre interesser
- Har spist andre måltider
Kritik af maden fra MA
Pårørendegrupper
– ægtefæller
- Børn
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Hus 10 og 12
Ønsker / idéer:
- Klare udmeldinger om, hvilken indgang man må benytte
- Fotos af medarbejderne ophængt i hvert hus et godt sted
- Kommunikation mellem Kristiansminde og pårørende
o Hvad sker der for den enkelte
o Vurderinger
o Det levede liv
o Hvad oplever den enkelte
o Sundhedsfaglige / plejefaglige planer
o Opfølgningssamtaler med kontaktpersonen hver 3. måned
o Synlig ledelse
o Kinabog
o Opfølgning på aftaler
o Døgnrytmeplan – information til pårørende
o Kontaktpersonordningen tydeliggøres og forventningsafstemmes (VIGTIGT!)
- Husmøder / Hyggeaftener / søndagskaffe i hvert hus både med og uden beboere, så vi
kan lære hinanden at kende, både pårørende, beboere og personale.
- Tøjet – der sker forbytninger – hvordan fungerer mærkeordningen?
- Bevidst brug af fjernsynet - det kører bare
- Udendørs aktiviteter – cykle / gå (Marlene nævnte noget om cykelpilot uddannelse –
det skal måske italesættes og tilbydes)
- Teleslynge i Caféen ved andre arrangementer, så alle kan høre, hvad der bliver sagt
- Marte Meo metoden – arrangement om det
- Personaleomsætningen – information om dette
- Hjemmesiden hele tiden være opdateret og vise aktiviteterne
- Ernæringsråd
-
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