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Godkendelse af referat
fra sidst!

Beslutning

Præsentation af Per Skovbjerg,
Kærvang.
Referat godkendt

Alle
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Nyt fra Område Ørsted

Orientering

Der er fokus på indsatsplanerne i
henhold til rapporten fra Socialt
Tilsyn Midt. Berno og Annette har
konkretiseret, hvad planerne skal
indeholde. Indsatserne skal beskrives
mere detaljeret og der skal
dokumenteres.

Annette

Vi arbejder med struktur - dels for
den enkelte borger, som skal have
den dagsstrukturplan men også for at
medarbejderne har et redskab til at
strukturere og koordinere deres
arbejdsopgaver.
Vi har fokus på implementering af de
nye bestemmelser omkring tilsyn på
det sundhedsfaglige område. Vi
følger op på utilsigtede hændelser og
arbejder på at nedbringe/undgå disse

i samarbejde med social- og
sundhedsassistenterne.
I samarbejde med Auning Kultur- og
Idrætscenter er der lavet en
ansøgning om midler til svømning.
Der er fint samarbejde med dem - se
desuden artikel i Djurslandsposten
denne uge.
Peter fortæller om den positive
oplevelse, han har haft til sæson
afslutningen på svømning, og giver
udtryk for, at det vil være
forfærdeligt, hvis svømning ikke
fortsætter.
Der har været møde med formanden
for HATS og Kirsten Bytoft om
teater. Det starter op i maj og
forventes at blive en fast aktivitet
over en periode.
Der er afholdt
medarbejderudviklingssamtaler,
opfølgningsmøder og møder mellem
kontaktteams og pårørende.
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Rapport fra Det
sociale tilsyn Midt

Diskussion af forældrepårørendedelen i rapporten

Der er udarbejdet et høringssvar som
vedhæftes dette referat.

Orientering

Regnskabet for 2016 viser et
merforbrug på ca. 153.000. svarende
til 0,8 pct. Som er inden for 5 pct.
grænsen for overførsler.

).
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Regnskab 2016
Budget 2017

Annette/Bo

Der er ingen besparelser på området,
så budgettet er blot fremskrevet i
forhold til afdelingsleder og antal
brugere.
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Temadag
oktober

Indhold?
Hvem skal inviteres?

Det aftaltes at aflyse John Zeuthen og
finde en anden foredragsholder.

Alle
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Når borgerne er på
ferie.

Orientering om, hvad
borgerne betaler og
hvad feriepuljen
dækker.

Borgere betaler deres andel af alle
udgifter i forbindelse med ferien,
mad, husleje, entrebilletter m.m.
Feriepuljen betaler personalets andel.

Annette
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Julearrangement for
personale.

Pårørende har hørt, at
julearrangementet
belaster bosted
Ørsteds regnskab.
Hvor meget betaler
bostedet til
arrangementet?

Forbruget til julefrokost har været
inden for det tilladte i forhold til
kommunens regler og normer.

Bo/Annette
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Evaluering af Grenåaftenen, herunder
vedtægter til BPR?

Evaluering af
arrangementet.

Bo har fået til opgave at udarbejde en
model for det fremtidige BPR
samarbejde, forskellige scenarier blev
vendt.
Pårørende i BPR er tilfredse med
opdeling af møderne i Område
Ørsted.

Bo

Brugerdelen

Afholdes på Skovvang
Brugerne informerer om
det, de finder aktuelt
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Orientering om processen
omkring revidering af
vedtægter..

Camilla, Malene og Susanne fortalte
om Kandisfesten, ferieplaner,
Sølundsfestival og ønsker for
udflugter. De glæder sig alle til at
spille teater igen.

Til voksen/plejeudvalget
Høringssvar til det eksterne tilsyns rapport for Område Ørsted
Pårørenderådet ønsker at give udtryk for, at det er positivt, at der nu gøres en indsats for at
kompetenceudvikle personalet.
Der bør fremover stadig være fokus på metoder til at nedbringe antallet af magtanvendelser og utilsigtede
hændelser.
Trods rapportens ordlyd omkring sygefravær og personaleflow er det rådets opfattelse, at der de sidste år
har været alt for stor personaleudskiftning og sygefravær, som resulterer i borgernes utryghed og daglig
uro. Rådet ønsker at give udtryk for, at også personaler, der er rejst, gjorde en ihærdig og kvalitetsmæssig
god indsats på bostedet.
Grundet en meget stram normering på voksen-handicapområdet medfører fravær og udskiftninger færre
personaler i vagtplanerne, som igen medfører færre muligheder for at tage individuelle hensyn i hverdagen.
Rapportens meget rosende omtale af de fysiske rammer forstår rådet ikke. Rapportens bemærkninger af
især Kærvang baseres på en enkelt borgers udsagn.
Rådet mener ikke, at 6 lejligheder på Skovvang samt lejlighederne på Kærvang er tidsvarende. Det er ikke
værdigt, at borgerne skal leve et helt langt liv i et rum. Ældreboliger er til sammenligning boliger, som den
enkelte borger bor i i et begrænset livsafsnit, men her er det en livslang bolig for den enkelte. Rapporten
beskriver lejlighederne som to-rums, men lejlighederne består af et rum med et skab som rumdeler. Skabet
går ikke til loftet, og det er ikke muligt at lave separat sovetemperatur ved sengeafsnit.

Rådet anbefaler, at lejlighederne renoveres, så den enkelte lejlighed får separat soveafsnit, men
udfordringen er, at lejlighederne kun er på 46 m2 i alt, og en ny skillevæg vil give andre problemstillinger
bl.a. i forhold til skabe og garderobe. Rådet henstiller til, at der opføres nye, tidssvarende boliger til
formålet i Norddjurs Kommune, som tilgodeser at borgerne kan få separat soverum.
Aktivitetscentret er en god nyskabelse, som fremmer den enkelte borgers velvære og sociale kompetencer.
Det er rådets opfattelse, at der stadig skal være fokus på at opfylde den enkelte borgers behov i centret.
Flere borgere har svært ved at magte den megen støj, der er i rummene, når der er mange tilstede, og det
vil være hensigtsmæssigt, at der kan planlægges med færre brugere i centret. De nuværende 34 brugere
skønnes at være for mange, set i forhold til brugernes funktionsniveau med mange kørestolsbrugere.
På BPR.s vegne
Lonni Drachmann

