GENTOFTE KOMMUNE
PLEJE & SUNDHED

Ordinært møde i Beboer- og pårørenderådet på Ordruplund d. 7. februar 2019

1. Formand Merete Stephens bød velkommen og der var en kort
præsentationsrunde. Marianne Løvdahl blev valgt som mødeledere.
2. Referatet blev godkendt uden kommentarer.
3. Opfølgning på emner fra pårørendemødet d. 19.9.18
 Mere brug af dagligstuer: Dagligstuerne bliver brugt mere efter der kommet nye
smart Tv’er som er doneret af Lions Club. Beboerne nyder at se den danske
filmskat.
Musikanlægget er brudt sammen på første sal. Derfor er der ikke musik i
spisestuen pt. Der skal købes et nyt.
 Beboernes motion og træning: Det aktiverende team laver forskellige ting som
lege og sang. Vi Går ture med beboerne. Nogle beboer bruger fysioterapeut.
Det er individuelt. Vi prøver i det omfang vi har mulighed for det om torsdagen at
have f.eks. stolegymnastik for de beboer der kan og vil. Det er frivilligt at
deltage.


Klippekort: 2018- vi har brugt stort set det hele minus 10 klip. Vi skal også
registrere 1. kvartal 2019 og vi afventer hvad der fortløbende skal ske mht.
klippekortsordningen.

4. Orientering fra beboere
Beboerne spørger indtil Omsorgstandplejens rolle – Marianne orientere om at
der er tandklinik på Jægersborghave og Ordrupskole.
Omsorgstandplejens funktion er at sørge for en tyggefunktionen og at beboerne
ikke har ondt i tænderne, samt mundhygiejne.
Beboerne spurgte til den nye TV ordning. Denne blev forklaret.
Der var ros til den nye vinduespudser.
5. Orientering fra ledelse/medarbejdere
a. Personaleoversigt blev uddelt og gennemgået
b. Ombygning af Tranehaven starter op d. 11.2.19
c. Rapport om risikobaseret tilsyn fra styrelsen fra
patientsikkerhedsstyrelsen blev gennemgået. Det gik rigtig godt og der
var ingen anmærkninger på Ordruplund.
d. Arbejdstilsynet har også været på tilsyn og de var meget tilfredses med
Ordruplund.

e. Ny ind- og udflytningsprocedure for plejeboligerne blev gennemgået. Den
bliver fremadrettet udleveret ved indflytning. Dette synes alle er den rigtige
procedure.
6. Orientering fra pårørende
De pårørende orienterede at de er rigtig glade for udflugterne og koncertaftnerne for
beboerne. Der var stor tak til personalet for arrangement den 24.12. og d. 31.12. De
pårørende synes at det var en rigtig god adventsfest der blev afholdt for pårørende
og beboer. - og lydniveauet var perfekt.
7. Else orientere at der ikke er kommet referat fra sidste seniorrådsmøde.
8. Orientering fra de frivillige
Karin orientere at der har været møde blandt de frivillige, og det er blevet besluttet
at frivillig Flemming kommer i ulige uger om onsdagen og tager nogle af beboerne
med på bustur. Det kan være en tur i dyrehaven, Eremitageslottet, en tur ned af
strandvejen. Etc. Der er samlet ind på tiltag fra Jimena frivillig så der vil blive
arrangeret en ekstra fest for beboerne som de frivillige arrangere. Den årlige
sommer havefest bliver i år d. 26. maj 2019
9. Eventuelt.
Det blev besluttet at der ud over et bankkontonummer, som pårørende kan benytte
til at overføre ”lommepenge” til deres pårørende på Ordruplund, også skal oprettes
mobilepay således pårørende via deres mobil kan indbetale på depotkonto.
Marianne orientere GK gerne vil inddrage borger og have input fra borger vedr.
kommunikation fra forvaltningen til borger for at forbedre denne. Man kan som
borger melde sig til denne arbejdsgruppe. Invitationen blev delt ud.
Der er kommet forslag fra en pårørende vedr. en ”byttecentral”. Der er nogle af
beboerne på Ordruplund der går meget rundt og de kan indimellem komme til at
flytte rundt på andre beboeres ejendele. Som forsøg vil vi lave en plads for fundne
sager så prøver vi det af. Så kan alle stille de ting de finder, der ikke er beboerens
og man kan lede i ”fundne sager” hvis man mangler noget.
Obs datoer for resten af årets møder.
Mødet afsluttet.

De næste møder i Beboer- og pårørenderåder er:
Torsdag d. 4. april 2019 kl. 14.30 til 16
Torsdag d. 8. august 2019 kl. 15 til 16.30
Torsdag d. 21. november 2019 kl. 15 til 16.30

