Referat af beboer- og pårørendemøde den 22.11.2018
Plejecenter Bredebo

Dagsorden:
1. Velkommen v. plejecenterleder Tina Bardrum.
• Præsentation af nye afdelingsledere
2. Afdelingsleder Sabina Skotte Jensen, DKM/køkkenet fortæller om maden i jul og nytår mm
3. Præsentation af plejehjems læger på Bredebo
4. Nyt tiltag: Bredebo Vennerne v/Tommy Wedel
5. Nyt fra ledelsen: a. små køkkenvagter. B. Åben dør hos ledelsen og husmøder
6. Evt.

Velkomst v/ plejecenterleder Tina Bardrum.
Linda Østergaard Nielsen præsenterede sig som ny afdelingsleder i Syd 1. sal og syd st., demensafd. Linda
er uddannet sygeplejerske og startede den 1. august 2018.
Kristen Nordenbæk præsenterede sig som ny afdelingsleder i Nord 2. sal og Syd st., psykiatri. Kirsten er
uddannet sygeplejerske og startede den 1. oktober 2018.
Tine Woldby præsenterede sig som afdelingsleder i Nord 1. sal og rengøring. Tine er uddannet
sygeplejerske og har været afdelingsleder på Bredebo i 4 år.
Tina Bardrum præsenterede sig som plejecenterleder. Tina har været leder i Kommunen i 12 år og har også
tidligere været på Bredebo.

Afdelingsleder Sabine Skotte Jensen nyt fra DKM/køkkenet
Ad 2. Sabina Skotte Jensen præsenterede sig som afdelingsleder i DKM (Den Kommunale Madservice).
Hun fortalte om special kost til beboere med synkebesvær (dysfasi). Kosten har været afprøvet på
Virumgård og skal implementeres på de øvrige plejecentre i løbet af 2019. På Bredebo starter indsatsen i
januar måned 2019 med et samarbejde mellem køkkenet, afdelingerne og den kliniske diætist. Fra uge 4-7
arbejder køkkenet med retterne og i uge 6-7 får personalet vejledning af den kliniske diætist. I uge 8
forventes dysfasikosten at være implementeret.
Dysfasikost er lavet af rigtige råvarer og smager som rigtig mad.
Der vil være fokus på ændringer i beboerens vægt og alle beboere vil blive screenet og vejet.
I 2019 vil der også være fokus på mad med et lavere fedtindhold.
Alle såvel pårørende som beboere er velkomne til at henvende sig til Annika Larsen i køkkenet.

Pårørende: ingen valgmuligheder til den kolde mad og efterlyste grøntsager.
Pårørende: ønske om at personalet deltager i måltiderne og taler med beboerne
Pårørende: efterlyste dialog/mulighed for at kommunikere med køkkenet.
Pårørende: efterlyste en kvalitetsmæssig forbedring af maden, som opleves fed og sej.
Pårørende: ønske om at maden bliver tilberedt i afdelingerne, så der dufter af mad og skaber hjemlig
hygge.
Opmærksomhed på at alle afdelinger har en køkkenkommunikationsbog, som alle er velkomne til at skrive
i. Annika samler alle kommentarerne sammen og tager det til efterretning.

Præsentation af plejehjemslæger
Bredebo har indgået aftale med praktiserende læger Aske Hjardem Taudorf og Line Skjold om at være
fasttilknyttet læger for de 2 demensafdelinger: Nord 1. sal og Syd 1.sal. Begge læger har interesse i demens.
Hvis beboere i de 2 afdelinger ønsker at skifte læge kan det ske på borger.dk.
Lægerne kan også tilbyde undervisning og sparring med personalet.

Bredebo Vennerne v/Tommy Wedel
Tommy Wedel fortalte om Bredebo Vennerne som er en nystiftet støtteforening, som arrangerer
forskellige former for musikalsk underholdning. Kunstnerne er professionelle og skal have betaling.
Foreningen vil søge fonde og efterlyser personer, som har erfaring med at søge fonde.
Man kan melde sig ind i støtteforeningen Bredebo Vennerne for kr. 150 årligt. Foreningen efterlyser også
frivillige eller personer, som har lyst til at donere en koncert.
Første underholdning er nytårskoncert den 13. januar og den 10. februar kl. 14.30 er der underholdning
med Chilli Chicks.
Arrangementerne er åbent for alle. Hvis beboere ønsker at komme i cafeen og høre koncerten, kan de for
bestille plads hos Tommy Wedel, 40856160.
Pårørende: fantastisk initiativ

Nyt fra ledelsen
I 2019 får vi fortsat midler fra en statslig pulje til de små køkkenvagter i weekender.
Den første torsdag i hver måned fra kl. 15.30-17.30 holder lederne ”Åben Dør”. Det betyder, at alle er
velkomne til møde op eller ringe til lederne uden forudgående aftale.
Som noget nyt vil der blive holdt Husmøder i hver afdeling. Første gang bliver den 23. januar 2019.
Invitation til julearrangementerne ligger i hver bolig.
Pårørende: Hvad gør Bredebo, når personalet er syge?
Svar: Dels har vi et korps af faste afløser og dels hjælper medarbejderne hinanden på tværs af afdelingerne.
Vores personaleomsætning er ikke speciel stor og vi værner om vores personale. Ønsker en medarbejder at
flytte til en anden afdeling, forsøger vi at imødekomme vedkommendes ønske.
Opfølgning fra sidste møde vedr. ældreanalysen: resultatet bliver politisk behandlet og det er politikerne
der beslutter, hvad der skal arbejdes med.
I begyndelsen af 2019 bliver der etableret Wi-Fii i Syd.
Pårørende: Bredebo er et godt sted at være og beboerne er glade for at bo her.

EVT
Tak for et stort og arrangeret fremmøde.
Næste møde i foråret

Mvh Ledelsen

Referent Astrid Clausen

