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1. Velkomst ved Plejecenterleder Charlotte
Charlotte byder velkommen og introducerer til de tre politikere, der
er kommet fra Social- og Sundhedsudvalget.
Dagsordenen gennemgås.
2. Nyt fra Lundehaven
o Brandtilsyn
Der har været ekstra brandtilsyn på plejecentrene, grundet en
brand på et plejecentre i Jylland. I første omgang blev vi bedt
om at fjerne alle møbler fra fællesarealerne, derfor har der i
en kortere periode været meget tomt. Her på Lundehaven har
vi sprinkleranlæg, brandalarmer og varmeføler, og dermed er
vi bedre sikret end andre plejecentre.
Vi er i gang med at søge om dispensation, således at vi forsat
må have stole og borde stående i flugtvejene, hvis de ikke er
lavet af brandbart materiale. Vi håber snart, at have hyggelige
kroge til beboerne. Der er stor politisk bevågenhed fra politikerne og fra Social- og Sundhedsudvalget også.
Kåre Harder-Olesen fortæller, om udvalgets arbejde med og
omkring denne problematik. Det er vigtigt at plejehjemmene
ligner et hjem og ikke ser institutionelle ud.
o Fællesskabsindsatsen ved Charlotte
Ensomhedsindsatsen handler om at afhjælpe ensomhed
blandt ældre borgere som kommer udefra. Vores aktivi-

tetsmedarbejder Rose skal bruge 50 % af sin tid til ensomhedsindsatsen. Det betyder, at aktiviteterne kan mærkes
hos beboerne på Lundehaven. Det er
hjemmeplejen som opspore ensomme borgere, som nu får
muligheden for at deltage i aktiviteter her på Lundehaven.
Det er ved eftermiddags aktiviteterne, hvor borgere ude
fra bydes velkommen og kan komme og deltage. De fleste
formiddags aktiviteter er kun for beboerne på Lundehaven.
o Opkrævning for aktiviteter mm. ved Charlotte
Vi har ikke en aktivitetskonto mere, da vi ikke må administrere beboernes penge. Derfor skal beboerne selv betale
for nogle af de aktiviteter de deltager i, og vil blive opkrævet på beboerregningen. Dette er en overordnet beslutning, som vi i C-SS skal følge.
Der er en undring fra pårørende vedr. at personalet (især
aktivitetsmedarbejdere) nu skal opkræve beboerne for små
ydelser, og at det ikke længere går via aktivitetskassen.
Kåre Harder-Olesen fortæller, at han mener at det er et revisionsspørgsmål og ikke en beslutning i SSU, men et krav
fra revisionen, at vi ikke længere må opkræve beboerne
for aktiviteter på forhånd. Kåre undersøger dette nærmere
og giver svar til Charlotte.
Fra 01.01.19 ligger beboeropkrævningen på Lundehaven.
Henvendelser omkring beboeropkrævningen og opkrævning fra Ballerup Kommune skal ske til Lundehavens kontor.
o Personalesituationen ved Afdelingssygeplejerskerne
Birgit, afdelingssygeplejerske på 2. sal
På 2. sal er der en ledig sygeplejerskestilling i dagvagt. Vi
har dog ikke så let ved at få sygeplejersker ind, men vi er
fortrøstningsfulde.
Lise W. Andreasen, afdelingssygeplejerske på 1. sal
På 1 sal er der en ledig aftenvagt assistentstilling, som er
dækket ind til og med maj måned. Der er stillingopslag
slået op i dag vedr. denne stilling til besættelse 01.06.19.
Overordnet er vi i fuld gang med ferieplanlægning og forsøger at få lidt ekstra afløsere ind i planen, da vi næsten
altid kan bruge en ekstra hånd eller to i sommerferien.
Maria Johannesen, ny kvalitets- og udviklingssygeplejerske
pr. 01.03.19. Kommer fra en stilling i Glostrup Kommune.
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Er uddannet sygeplejerske, har diplom i demens, og er uddannet i ernæring. Har en masse kompetencer. Er pt. i
gang med at sikre ufaglærte og afløsere er klar til arbejdet
i sommerferien. Vi byder velkommen til Maria.
Tilsyn
På Lundehaven har vi haft 2 tilsyn, hvor begge er gået
godt. Det ene af dem var et nyt tilsyn på serviceloven –
Ældretilsynet - er kommet til, og som omhandler patientsikkerhed. Dette tilsyn har fokus på om vi arbejder systematisk bl.a. med fald, ved medicinering og triage. Det gik
rigtig godt, og vi blev efterfølgende inviteret til at fortælle,
hvordan vi forberedt os på et møde i Styrelsen for Patientsikkerhed. Ældretilsyn (Styrelsen fra patientsikkerhed) var
meget begejstret og vi har fået den bedste karakter og har
ingen fejl. Det betyder ikke, at det er en sovepude, men vi
er blevet meget inspireret af tilsynet. Tilsynet havde en
meget dialogbaseret tilgang, som vi efterfølgende har lært
meget af. Det sidste tilsyn, vi har haft glæde af, var det
Kommunale tilsyn som kommer en gang om året. De kommer og kigger på nogle af samme parametre som nogle af
de andre tilsyn, bare med en anden vinkel. (Serviceloven).
Det kommunale tilsyn var som ved de andre tilsyn tilfredse.
Stort tillykke fra Social- og sundhedsudvalget.
Kåre fra SSU fortæller, at alle plejecentrene er steget i karakter i tilsynene.

3. Status på aktiviteter og frivillige ved aktivitetsmedarbejder
Rose fortæller om, hvilke aktiviteter, som vi på Lundehaven har gang i. Lundehaven er et hus med liv og glade
dage. Vi laver mange aktiviteter og nedenstående er blot
et lille udpluk af dem:


Herregruppen / Drengeklubben: vi er godt i gang. Vi
ser film, er på ture og er i gang med at snedkerere.



Familiebanko om aftenen – det er for beboere, pårørende og fra folk udefra.



Fredagsbar – beboerne får en lille én og en svingom.
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Vi har ture til Rødovre Centrum og til andre steder.



Fastelavn – med tøndeslagning og fastelavnsboller



Maleri-udstilling – der fremvises malerier på mødet.
De har været udstillet i beboerkøkkenerne på afdelingerne.



Have-tema i Aktivitten: vi planter kartofler, mange
krydderurter, grøntsager, er på planteskole mm. Beboerne har navne på deres planter, så de kan følge
udviklingen.



Vi har haft smykkedag i Aktivitten, hvor beboerne
skal ave smykkerne på til vores forårsfest 22. maj,
hvor vi har Vikinge-tema.

Lundehavens aktivitets månedsskema ligger på hjemmesiden. Rose oplyser, at de aktivitet der er markeret med en
grøn stjerne, er tilbud til ensomme borgere ude fra. Beboere samt pårørende er også velkomne til at deltage i disse
aktiviteter. Der er ca. 20 frivillige, der er tilknyttet Lundehaven, deres store indsats med at hjælpe ved arrangementer samt ved ture ud af huset, er en stor hjælp for alle
i huset. Vi byder deres store hjælp hjertelig velkommen.

4. Nyt fra beboerne/pårørende
Kommentar fra pårørende vedr. beretning fra kolonituren i
sommeren 2018. Det var skrevet meget levende og et meget passende niveau. Det var meget indlevende at læse.
Det var rart, at man som pårørende også kunne følge med
på en anden måde.
Ros fra pårørende til Lundehaven. Der er glæde og aktivitet. Det fokuspunkt, som ledelsen i Lundehaven har nu er
dejligt og rart. Stor ros og det smitter også til pårørende.

5. Eventuelt
Intet under eventuelt.
Charlotte takker for fremmødet og et godt møde.
På gensyn i oktober måned.
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