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Referat fra pårørende råds møde
1. Godkendelse af dagsorden: - dagsorden er godkendt
Præsentationsrunde bordet rundt.
2. Pårørendepolitikken, er den kendt af alle medarbejderne?
Ledelsen vil planlægge introduktion til medarbejderne af hovedpointerne.
Ledelsen vægter de pårørende som de vigtigste samarbejdspartnere i en
borgers liv.
Pårørende rådet er enige i at pårørende er vigtige medspillere i borgernes
liv ift. økonomi og loven og de kender borgernes livshistorie.
Vi taler ligeledes om driftsbudget og overordnet økonomi under dette
punkt, og pårørende rådet giver udtryk for gerne at ville orienteres om
dette.
3. Datoer for kommende møder
Forslag fra ledelsen om møder på følgende datoer;
26/1, 25/5, 28/9 og valg møde i oktober som afholdes i forlængelse af
dialog møde fx med oplægsholder udefra fremadrettet.

Der har tidligere også været møde med de pårørende, vi taler om at gøre
det i forbindelse med dialogmødet i første omgang.

4. Planlægning af kommende dialog møde
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Vi aftaler at være i løbende dialog ift. dialog møde og valg i år, om det
kan lade sig gøre eller ej i forhold til covid19
5. Indløbsaftaler vedr. vaskemiddel, allergi mærkning blå krans, hvilke krav
stilles hertil?, vedligehold af vaskemaskiner og tørretumblere
Det er undersøgt, og vaskepulver er svanemærket og der er ikke parfume
i, men det er ikke allergi mærket. Det aftales at Helle undersøger om
der findes andre muligheder. Hun vender tilbage til os, og så kontakter
vi kommunen omkring at skifte.
Vedligeholdelse af vaskemaskiner og tørretumbler i borgers lejligheder,
hvem ejer dem og hvem skal vedligeholde dem tales der om, og hvem
skal rengøre og vedligeholde maskinerne, er det pædagogerne eller er
det service der skal vedligeholde.
Det undersøges ved boligforening, og pårørende rådet hjælper med at
kigge i lejekontrakt, hvem der ejer maskinerne og er ansvarlige for vedligehold.
Der skal laves en god retningslinje for, hvordan vi holder maskinerne ved
lige og hvem der kan gøre det.
Vi kan samtidig lave en kort introduktion af, hvordan vasketøj skal håndteres.
Vi taler om vedligholdelse af personlige hjælpemidler, hvem der varetager
dette, fx rengøring af kørestole, er der noget samarbejde med hjælpemiddeldepotet, det undersøger ledelsen.

6. Lægeordning - huslæge og herunder teknologi til videokonsultation uden
fremmøde
Vi arbejder med at få et samarbejde op at køre med et lokalt lægehus,
såfremt det kan være gunstigt. Der vil ikke blive tale om, at borgerne
SKAL skifte læge, det er blot en overvejelse.
I vores system kan vi som fagpersoner kommunikere med lægerne via et
system, som hedder MED com, dette fungerer rigtig godt. Susanne undersøger, om det kan lade sig gøre med video konsultation.
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7. Låsesystemer
Det er blevet således, at ikke alle døre står åben om natten, men det skal
være sådan at alle borgere kan komme ud, så der er lavet en god løsning.

8. Opdatering af hjemmeside
Vores sekretær i område Grenå har mulighed for at opdatere hjemmesiden.

9. Evt.
Mikael informerer om, at central køkken fra mandag i næste uge flyttes til
Skovstjernen.
Pårørenderådet fortæller om nogle af traditionerne der er på Skovstjernen, som Grundlovsfest og Lucia.
Pårørende råd fortæller også om Kandis fest, der normalt er i marts måned. Vi taler om at lave en synligt årshjul med aktiviteterne.
Der har også været aktivitetskalender for hver måned, det taler vi om
kunne være en god idé at gøre igen.
Der er oprettet ikke et beboerråd, vedtægterne siger 4 beboere, det vil vi
arbejde med i starten af 2021.
Vi taler om, at vi skal være undersøgende på, hvordan det er mest praktisk
at kommunikere med personalet skriftligt, om det er på mail eller sms,
det er vi undersøgende på.

Referent: Susanne Espersen
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