Referat beboer- og pårørenderådsmøde
Tirsdag 17. maj 2022
Deltagere:
Lykke Brønderslev, pårørende (P) Egelunden, formand
Berit Kronby, forstander
Kirsten Lieberoth, beboer (B) Kastanjelunden 12-1
Susanne Jacobsen, Kastanjelunden 10-3
Steen Skovsted, Kastanjelunden 6-3
Suppleant: Hanna Christensen, Kastanjelunden 10-9
Mette Schou Møller, beboer Egelunden 216
Kjeld Krog, beboer Egelunden 213
Inge Lis Juul Petersen, beboer Egelunden 101
Charles Jacobsen, pårørende Kastanjelunden
Mogens Nielsen, Seniorrådet (SR)
Laila Mørch Kirmanen, afdelingssygeplejerske, Kastanjelunden
Fraværende:
Dragica Colak, afdelingssygeplejerske, Egelunden
Josephine Halse, medarbejderrepræsentant (M), Egelunden
Peter Bjerrum, pårørende Egelunden
Corinna Hjejle, beboer Egelunden 118
Dagsorden
1. Velkommen
2. Valg af referent og ordstyrer
Berit
3. Ombygning og genhusning, status ved Chalotte Wøhlk, specialkonsulent, Gentofte Ejendomme
(GE):
Her gennemgik Charlotte, hvad der bliver fremlagt af plan for genhusning. (se bilag ’Genhusning i
forbindelse med ombygning på Rygårdcentret 2024-2025’, udsendt 12. maj 2022)
Charlotte gennemgik processen til dato. (Se vedlagte materiale)
Der var et ønske om at se billeder af tilsvarende pavilloner, dette aftalte vi kunne blive aktuelt, når
det bliver besluttet 30. maj. Herefter vil referencegruppen, bestående af Hanna, Charles og Mogens,
mødes med byggeudvalget, og vi vil sammen lægge en plan for dialog herom.
Af andre spørgsmål blev der svaret på, at de nye boliger vil blive administreret af et boligselskab.
Der var spørgsmål om den fremtidige husleje o opbevaring af møbler under genhusning, Berit tager
disse spørgsmål videre og vil sikre svar, når dette er muligt. Vi drøfter det igen i referencegruppen.
Der var et spørgsmål om, Thorkel Badens Vej kunne blive asfalteret, da den er meget hullet og
dermed usikker at gå og køre på med rollator og kørestole. Berit taler med GE.
4.

Orientering fra Berit:

4.1.

Borgertilfredshedsundersøgelse

Pleje & Sundhed i Gentofte Kommune gennemfører en borgertilfredshedsundersøgelse på
ældreområdet i samarbejde med analysefirmaet Epinion. Undersøgelsen bliver bl.a. gennemført
blandt:
•
Beboere i Gentofte Plejeboliger og i de selvejende plejeboliger
•
Den primære pårørende til beboere, som bor i en af kommunens plejeboliger.
Formålet med undersøgelserne er at blive klogere på, om der er noget, vi kan blive endnu bedre til.
Undersøgelserne gennemføres i løbet af maj og juni 2022, og det er frivilligt, om I vil deltage. Alle
resultater vil blive behandlet fortroligt, og det vil ikke være muligt at se, hvem der svarer hvad.
Beboerne vil få besøg af en erfaren interviewer fra Epinion, som stiller spørgsmålene i beboerens
egen bolig. De pårørende modtager en invitation med link til spørgeskemaet via Digital Post eller
som fysisk brev, hvis de er frameldt Digital Post.
4.2.
Drømmekommuneprojekt
Ældresagen og Gentofte Kommune har indgået et samarbejde om projektet Drømmekommune, hvor
vi sammen skal indfri borgernes drømme. Gentofte Kommune har valgt, at projekt
Drømmekommune skal sættes i gang på Rygårdcentret. Senere når projektet er afprøvet, skal det
udbredes det til andre plejeboliger i kommunen.
I alt sin enkelthed går projektet ud på at udvikle et dialogværktøj, således at vi sammen finder ind til
drømme og ønsker og så sammen med personalet, frivillige, pårørende eller andre se på, hvorledes
kan vi få liv i nogle af drømmene.
Vi er så småt i gang og vil til efteråret afprøve dialogværktøjet. I hører nærmere.
5. Eventuelt.
• Der spørges til alle de pc’er, der står i et rum i terapien: Det er social- og sundhedsit-lokale, der er flyttet til Rygårdcentret. Det er blandt andet her der undervises i
Nexus, som er vores elektroniske omsorgsjournal.
• Der er et ønske om, at beboer-pc i Kastanjelunden får en ny plads. Laila ser på det
med Teknik.
• Hvordan går det med rekruttering: det er fortsat en udfordring. Aktuelt har vi gang i
en proces, hvor vi ser på, hvordan vi gør vores stillingsopslag mere attraktive, og på,
hvordan vi kan anvende sociale medier målrettet i rekrutteringen. Der arbejdes
målrettet med kompetenceudviklingen for dermed at klæde medarbejderne bedre på
til den kompleksitet, der er i beboernes sygdomme.
• Der er ønske om, at rygmaskinen i foyeren rykkes ud fra væggen, Berit ser på det.

