Referat af beboer- og pårørendemøde den 27.03.2019.
Plejecenter Bredebo

Dagsorden
1. Velkommen v/plejecenterleder Tina Bardrum
2. Køkkenchef Annika Larsen fortæller om maden i Påsken og der er mulighed for at
stille spørgsmål til Annika.
3. Præsentation af plejehjemslæger på Bredebo.
4. Information om Pusterummet og Madklub v/Lillan Albeck.
5. Nyt fra ledelsen
a. Information om tilsyn
b. Information om aktiviteter
c. Ny hjemmeside under opbygning.
d. Ansættelse af flere sygeplejersker.
e. Roskildesyge på Bredebo.
f. m.m.
6. Evt.

1. Velkommen v/ plejecenterleder Tina Bardrum
Plejecenterleder Tina Bardrum bød velkommen.
2. Køkkenchef Annika Larsen fortæller om maden i Påsken.
Til Påske bliver der serveret traditionelle påskeretter.
Beboerne har mulighed for at ønske en særlig menu til deres fødselsdag. Giv gerne
køkkenet besked en uge forvejen.
I køkkenet på hver afdeling er der en køkken-kommunikationsbog. Alle er velkomne til
at skrive om generelle ting til køkkenet. En gang om ugen læser Annika beskederne.
Har I personlig/private bemærkninger er I velkomne til at kontakte Annika, tlf.
45976184.
Stor ros fra pårørende vedr. dysfasikosten.
Der er fokus på måltidet og på hvilken hjælp den enkelte beboer har behov for til f.eks.
at smøre mad, dog under hensyn til hygiejnen.
Ønske fra en pårørende om at der sidder pårørende i Måltidsråd.
3. Præsentation af plejehjemslæger.
Lægerne i Agervang, v/praktiserende læger Line Skjold og Aske Hjardem Tudorf, holdt
en power point præsentation af dem og deres lægeklinik. www.agervang.dk
De er plejehjemslæger for afdeling Nord 1. sal og afdeling Syd 1. sal, hvor de vil være i
tæt dialog med deres patienter og personale.
Alle der ønsker at skifte til de 2 læger kan gøre det og der er åben for tilgang for
beboerne. Alle beboerne på Nord 1. sal og Syd 1. sal vil få et orienteringsbrev om
plejehjemslægerne.

5. Nyt fra ledelsen.
a. tilsyn:
Bredebo har haft besøg af BDO, som laver tilsyn på Kommunens Plejecenter. Vi fik
vurderingen tilfredsstillende og følger op og implementerer de tiltag, som de
anbefaler.
Fødevarestyrelsen har også været på besøg og havde ingen kommentarer.
b. aktiviteter:
Nye tiltag ifbm fysiske aktiviteter bl.a. motionshold tirsdag og torsdag kl. 10, lettere
siddegymnastik ”ved dagens start” og faste gåture.
Beboerne bliver samlet i hold, således at grupperne bliver homogene.
Beboerne deltager efter eget ønske og behov samtidig med at balancen mellem at
stimulerer og overstimulere opretholdes.
På afdelingerne og på hjemmesiden findes der opslag om faste aktiviteter. Derudover
laves der også mange spontane aktiviteter.
Vi har købt en parallelle cykel med el-motor så beboerne kan komme ud og cykle
sammen med en medarbejder, pårørende eller andre interesserede.
Der afholdes dansecafé en gang om måneden i caféen, hvor beboere kan komme ud og
danse eller sidde og nyde musikken.
Forslag fra pårørende om at tage billeder af aktiviteterne, så de pårørende kan se, hvad
der foregår.
Der er ikke noget lovkrav om, at der skal laves aktiviteter på plejecentre.
Vi er i gang med at lave livshistorie for de beboere, som er interesserede og i den
forbindelse opfordres pårørende til at komme med billeder, som fortæller lidt om
beboerens interesser og som giver mening for beboeren. Livshistorien, som kan
hænges op i boligen, kan bruges som udgangspunkt for små samtaler.
Klippekortsordningen eksisterer fortsat men i en mindre udgave, hvor aktiviteterne
ikke længere skal dokumenteres. Det frigiver tid fra administration til aktivitet og
samvær med beboerne.
Pårørende: stor ros til personalet, som har gjort en kæmpe indsats for en god
indflytning.
Pårørende: har stor tillid til personalet. Det kan være svært som pårørende at
overdrage sin kære til fremmede.
c. ny hjemmeside:
Hele Lyngby-Taarbæk har fået ny hjemmeside.
Power Point præsentation og gennemgang af Bredebos nye hjemmeside. Siden er
fortsat under opbygning.

d. ansættelse af flere sygeplejersker:
Vi har ansat sygeplejersker, da det for tiden kan være vanskeligt at rekruttere social-og
sundhedsassistenter.
e. roskildesyge:
Fødevarestyrelsen har undersøgt maden og konstateret, at det ikke var den der
forårsagede roskildesygen.
Ros fra pårørende til håndtering af hele situationen samt stort informationsniveau.
4. Information om Pusterummet og Madklub v/Lillan Albeck
Lillian kæmper for at pårørende bliver inddraget i så meget som muligt.
Lillian fortalt om Pusterummet, som er et mødested for pårørende til demensramte
samt om Madklubben, som er en del af Pusterummet, hvor pårørende kan spise
sammen. Der blev delt pjece rundt og de ligger også i indgangspartierne.
Lillian underviser bl.a. demensvenner.
Alle er velkommen til at kontakt Lillan.
Pårørende: Tak til Lillan for at kæmpe de pårørendes og dementes sag.
6. evt:
Der er Åben Dør til ledelsen i maj og juni samt Husmøder på afdelingerne senere på
året.
Tak for et stort og engageret fremmøde

Referent Astrid Clausen

