Referat af beboer- og pårørenderådsmøde d. 13. juni 2019
Pårørende (P), beboer(B), seniorrådet(S) og medarbejder(M)
Deltager:
Berit Kronby(forstander), Inge Hee(seniorrådet), Joan Malmvig (pårørende Egelunden), Christian
Andersen (beboer Egelunden), Bettina Jepsen ( suppleant - beboer Egelunden), Birthe
Bjerrum(beboer Egelunden), Jørgen D. Siemonsen( formand - pårørende Kastanjelunden), Inge
Jensen(beboer Kastanjelunden), Susanne Jacobsen( beboer Kastanjelunden), Dragica
Colak(afdelingssygeplejerske Egelunden), Lykke Brønderslev (pårørende Egelunden), Lis
Sørensen(pårørende Kastanjelunden), Hanne Rosenbech( medarbejderrepræsentant
Kastanjelunden),
Afbud: Charles Jacobsen (pårørende Kastanjelunden), Uffe Staulund (beboer Kastanjelunden), Per
Thomsen (suppleant - beboer Kastanjelunden/pårørende Egelunden)), Grete Pedersen (Observatør –
beboer Kastanjelunden), Mona Andersen (medarbejderrepræsentant Egelunden)
Ad. 1 Velkommen
Berit Kronby og Jørgen D. Siemonsen byder velkommen.
Ad. 2 Valg af ordstyrer og referent
Referent: Dragica Colak, Afdelingssygeplejerske Egelunden
Ordstyrer: Jørgen D. Siemonsen, formand - pårørende Kastanjelunden.
Ad. 3 Godkendelse af referat fra mødet den 22. november 2018
Status på kommende mad udbud automatisk på dagsorden.
Springvand – Jørgen D. Siemonsen melder ud, at han ikke er nået videre med projekt.
Ad. 4. Risikobaseret tilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsynsrapport i Plejeboliger, Rygårdcentret, vedlagt.
Rapporten bliver gennemgået og kan læses på Rygårdcentrets hjemmeside.
Ad. 5. Brandsikring på Rygårdcentret
Berit orienterer, at Rygårdcentrets Brandsikring lever op til de lovmæssige krav.
Der er løbende brandtilsyn hvert år. Brandanlægget bliver testet hver uge, og vi holder brandøvelser
på alle afdelinger og vagter på skift x 2 årligt.
Alt personale skal bestå brandtest x 1 årligt samt deltage i Rygårdcentrets undervisning ved
ansættelse og efterfølgende løbende.
Vi har suppleret det med brandundervisning og rigtige brandøvelser med 3 x 3 timers undervisning,
som er købt hos Beredskab Øst, i år.
Der er brandslukningsudstyr i alle afdelinger og flugtveje, svarende til lovkrav.
Beboer der ryger, bliver screenet ved indflytning og efterfølgende ved ændringer i adfærd. Der vil
komme forskellige tiltag, alt afhængig af screening. Alle beboer i Kastanjelunden, der ryger, har
fået installeret Fire Eater
Vi bruger ikke længere levende lys.
Konklusion: Vi har et sikkert beredskabssystem.

Ad. 6. Eventuelt
Susanne Jacobsen har sendt en mail med forskellige punkter.
Fremover skal der være en deadline for modtagelse af emner til evt.
a) Leder for maj – dette står til leder til juni i denne månedsavis – Berit vil bringe det videre
til redaktion.
b) Hjertestarter – er sat på alle kommunale institutioner i Gentofte Kommune (kommunal
bestyrelsens beslutning) – er på hjertestarter appen.
Alt nøglepersonale i alle vagter er oplært til hjerte-lungeredning manuelt, og samtlige
personale vil modtage undervisning i hjertestarter. Vi har haft kontakt til hjerteforeningen og
der er planlagt x 2 undervisning i juni måned.
På længere sigt vil alt personale blive oplært i dette.
c) Mangel på personale – Susanne oplever udskiftning i personalegruppen, især mhp.
kontaktperson. Berit informerer om rekrutteringsudfordringer samt fastholdelse af
medarbejder som opleves på landsplan samt de forskellige tiltag vi er i gang med, men at
hun vil bede personalet i afdelingen have øget obs. på information til den enkelte beboer.
d) Madudbud – Inger Hee informerer, at der arbejdes med ny madudbud inden 1. januar 2020,
til de udeboende.
Beboer oplever stadig udfordringer med tilberedning af mad. Berit opfordrer at snakke med
køkkenpersonale/lederen med det samme, således tager vi straks hånd om dette.
e) Lunden – stor ros til Lunden mhp. tilbud og hygge, der skal arbejdes videre med belysning i
Lunden.
f) Ernæring – Lis stiller spørgsmål om hvem holder øje om beboer spiser nok. Alle beboer
bliver vejet x 1 mdr., og hvis der er ernæringsproblemer, så vil beboer bliver vejet oftere, alt
ud fra handleanvisningen, samt evt. kontakt til kommunens diætist. Hanne supplerer, at
personalet altid har fokus på mad og måltider, da fleste beboer på Rygårdcentret er i
risikogruppe.
g) Parkeringspladser – Lykke har observeret ukrudt som ikke bliver fjernet fra og omkring
parkeringspladserne. Berit følger op på dette med Teknisk service.
Indgivelse til emner til evt. til næste møde senest den 01.09.2019.
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