Bruger- og pårørenderådet
Møde nr. 02
Tidspunkt: den 14. februar 2019, kl. 16.30-18.00
Sted: mødelokalet på 1. sal
Deltagere
IngeLise Schmidt, formand Iesing@mail.dk
Ulla Parnset, beboerrepræsentant
Jørgen Sørensen, pårørende jsranders@youmail.dk
Hans Skannrup, pårørende hans@skannrup.dk
Marianne Kolind, pårørende PMNL@mail.tele.dk
Ivan Hammer Sørensen, ældrerådsrepræsentant ihs@primanet.dk
Linda Rindal, medarbejderrepræsentant
Laila Frederiksen, afdelingsleder lsf@norddjurs.dk
Karina Kreutzfeldt, plejecenterleder Farsøhthus/Møllehjemmet
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Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Orientering fra ledelsen på Farsøhthus:
Dialogmøde: Anne Ahrensbach, souschef i Sundhed og Omsorg-afdelingen. Deltager fra
kommunen. Der har været uanmeldt kommunalt tilsyn den 04.12.18 - rapporten vedhæftes.
Anne gennemgik tilsynsrapporten. Tilsynet har to ”ben”, de kigger på ydelser efter
serviceloven og ydelser efter sundhedsloven.
Tilsynet havde interviewet 2 beboer og talt med 2 medarbejdere.
Ligeledes blev der gennemgået journaler ved 5 borger med forskellige
sygdomsproblematikker.
Det som tilsynet oplevede var et velfungerende plejecenter, beboerne er tilfredse med at bo
her, og føler de har mulighed for at få den hjælp, de har behov for. Beboerne kan dog mærke
der er færre ressourcer efter besparelserne.
Medarbejderne er glade for at arbejde her, men italesætter ligeledes, at de oplever, at de
gerne vil gøre mere for og med beboerne end, de kan nå.
Bruger- og pårørenderådet tilkendegiver, at det er en flot rapport.
Tilsynet fandt, at der i 2019 skal arbejdes med dokumentation m.h.t., at de aftaler, der laves
mundtlig omkring lægekontakt, også anføres i journalen.
Budget 2019/2020-besparelser: De berørte medarbejdere er nu opsagt. Det har været en
proces i samarbejde med LMU.
Her er der blevet set på, hvilke medarbejder (kompetencer) der har kunnet løse flest opgaver
i henhold til kvalitetsstandarterne.
Der vil - i den kommende tid - blive lavet en arbejdsgruppe, der skal arbejde med ”nye”
arbejdsopgaver, hvordan kan vi arbejde smartere med fortsat fokus på det gode arbejdsmiljø.
De midlertidige nedsættelser i serviceniveauet fortsætter indtil voksen/plejeudvalget har
afholdt møde i marts. Derefter yderligere information.

Efter branden-opbygning: Genopbygningens delen – der har været i udbud – her er valget faldt
på Hans Kirk. Det er kommunens forsikrings selskab (Gjensidige), der har stået for
udvælgelsen
Den 18.02.19 begynder de med arbejdet på 1. Øst, derefter bliver det resterende lavet.
Forventes færdig til sommer.
Brugerpårørendepolitikken: Bruger- og pårørenderådet er ikke tilfreds med den korte varsel
m.h.t. høringssvar til brugerpårørende politikken. Derfor vil de se på det ved en senere
lejlighed.
Orientering fra formanden:
Ingerlise fortalte om et kursus, hun og andre fra Farsøhthus vennerne havde været på om
demens, og hvordan det er at være pårørende til en demens ramt.
Hvilke tiltag man kan gøre feks. musikterapi, fysisk og mental træning.
Der var ligeledes oplæg af Bente Jernved om min ”Livshistorie” Et program (lukket system),
hvor man kan lægge erindringer, billeder ect. ind, således det kan hjælpe med at fortælle
historien om den dementes liv. Findes på mlh.dk
Til sidst var der information fra en jurist fra Ankestyrelsen, som fortalte om love og regler
(værgemål ect.)
En god og informativ dag.
Evt.:
Ivan: Der har tidl. været talt om på bruger- og pårørenderådet, at fortovet til Farsøhthus ikke
er egnet til kørestolsbruger eller borgere med rollatorer. Ivan har italesat problematikken
m.h.t. fortovet på udvalgsmøde i miljø og teknik.
Der afventes tilbagemeld.
Ingerlise: Forespørgsel fra Kaj, hvornår kan samlingssalen benyttes igen til lysbilleder?
Samlingssalen forventes at være klar til sommer ca. 01.07.19, der kan desværre på
nuværende tidspunkt, ikke vises lysbilleder andre steder, da det kræver en stor skærm.
Hans: Kan man benytte fysioterapeuten i huset til behandlinger?
Fysioterapeuten i huset er ansat til at arbejde med rehabilitering. På lige fod med andre
borgere skal man henvises og visiteres til terapeuterne i eks. genoptræningsafdelingen i
Auning, hvis man ønsker decideret behandling af fysioterapeut.
Jørgen: I.P. Farsøhts fond, hvad er der blevet af den?
Fonden blev nedlagt for 2-3 år siden.
Referat fra brugerpårørenderådsmøder vil fortsat komme på hjemmesiden, da flere beboere
ikke har adgang til computere, kommer referatet fremadrettet i alles postkasser.
Karina Kreutzfeldt/Laila Frederiksen
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