Referat af beboer- pårørenderådsmøde
Nymosehave 25.05.2021
Repræsentanter:
Formand:

Per Rasmussen, Berthe 1. sal

Næstformand:

Niels H. Kragh-Nielsen, Aulaen 1. og 2. sal, bolig 110

Beboere:

Pia Tollesen, Aulaen 1. og 2. sal, bolig 102
Rene P. Jensen, Aulaen 1. og 2. sal bolig. 208
Niels Riskær Schmidt, Berthe 1. sal, bolig E07
Kirsten B. Andersen, Berthe Stuen, bolig D03

Pårørende:

Anne Marie Krag, Berthe Stuen
Bent Weibel, Aulaen Stuen og C gangen
Lena Thomassen, Aulaen Stuen og C gangen

Suppleant:

Tine Beck, Aulaen 1. og 2. sal

Seniorrådet:

Per Bjarvin

Forstander:

Pia Ramsgaard

Medarbejdere:

Jane Absalonsen, stedfortrædende forstander & daglig leder for
Aulaen stuen og C-gangen
Laila Hoen, daglig leder, Aulaen 1. og 2. sal
Tove Puck, daglig leder, Berthe 1. sal
Lena Jungemann, afdelingssygeplejerske Berthe stuen

Fraværende:

Pia Tollesen, Bent Weibel

Referent:

Tove Puck
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Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Nyt fra huset

3. Opgradering af brandsikkerheden i huset

4. Fremtidige møder

5. Eventuelt

Ad. 1
Pia bød velkommen – herefter en præsentationsrunde. Tove Puck er referent.

Ad.2
Personalesituationen i huset:
Vi oplever en stigende udfordring i forhold til rekruttering af kvalificerede medarbejdere.
Det er gældende i alle plejeboliger. Vi gør os umage med at udarbejde stillingsopslag. Der
er få ansøgere, og mange har ikke de kompetencer, vi efterspørger.
Vi har en opmærksomhed på, at de nye medarbejdere får en mentor, så de har en kollega,
som de har en særlig relation til, når de har spørgsmål, undrer sig eller andet relevant.
Der spørges til, om medarbejderne fortsat kommer på kurser. Både nye og ”gamle”
medarbejdere kommer fortsat på relevante kurser.
Aulaen og C-gangen: Der er ansat 2 nye sygeplejersker – 1 i hver gruppe. Vi mangler
fortsat 1 social- og sundhedsassistent og 1 gruppeleder om aftenen og 1 social- og
sundhedsassistent om dagen i Lailas gruppe. Vi har haft stillingsopslag på flere gange,
uden held. Vi arbejder videre med rekrutteringen. Vi har modtaget flere kompetente
ansøgere til sommerferieafløsning.
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Berthe: Vi har pt. ingen ledige stillinger. Der er ansat 2 nye nattevagter. Vi kommer snart til
at mangle 1 sygeplejerske og 1 social- og sundhedsassistent, da vi har 2 medarbejdere,
der skal på barsel. Vi er i gang med rekrutteringen.
Der bliver spurgt til, hvordan vi får identificeret forbedringer, når medarbejderne holder op.
Lederne holder fratrædelsessamtaler med de medarbejdere, der stopper. Vi har flere
medarbejdere, der skal på videreuddannelse eller er gået på efterløn/ pension.

Corona:
Vi har nu levet med corona siden marts 2020. Det har påvirket både beboere, pårørende
og medarbejdere. De fleste beboere er vaccineret 2 gange, der kommer enkelte nye
beboere, der endnu ikke er vaccineret eller kun er vaccineret 1 gang. Mange af
medarbejderne er vaccineret.
Vi skal stadig bruge værnemidler, og vi anbefaler de pårørende at blive testet, inden
besøg aflægges på Nymosehave. Vi har siden oktober 2020 haft et tilbud til
medarbejderne om at blive testet x 2 ugentligt. på Nymosehave.
En beboer fortæller, at det har været en svær tid, især da beboerne ikke kunne få besøg.
Beboerne synes, at medarbejderne har gjort meget for at understøtte besøg bedst muligt
med telt, udendørsbænke og indendørs besøgsrum. Det har været rigtigt dejligt med
musik og andre aktiviteter i haven.
Det er svært for beboerne, at de ikke kan se ansigtet på medarbejderne, når de anvender
mundbind.
Det er ved fælles hjælp fra både beboere, pårørende og medarbejdere, at vi har holdt
corona fra beboerne. Vi ved endnu ikke, hvornår pårørende kan opholde sig på
fællesarealerne og i haverne.
Der udtrykkes stor tilfredshed med nyhedsbrevene. Seniorråds repræsentanten
anerkender medarbejdernes store indsats, som fremgår af nyhedsbrevene.

Kulturaktiviteter:
Folketinget har afsat en pulje til at understøtte virksomheder og aktører inden for
oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang under corona, og som samtidig kan bidrage
til, at ældre og udsatte borgere kan gøre brug af aktiviteter som teaterforestillinger,
koncerter, museer, ture m.m. Det betyder, vi får nogle penge, som vi kan bruge til
kulturaktiviteter. Vi har bl.a. bestilt et cirkus, der kommer til Nymosehave i september, og
underholdning 26. maj. Vi har en opmærksomhed på at tilbyde et bredt repertoire, da vi
har beboere i mange aldersgrupper.
Der bliver i huset arbejdet med aktiviteter i små grupper. Vi har bl.a. en øget
opmærksomhed på tilbud til herrerne, da vi har fået flere mandlige beboere.
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Vandskade på Berthe:
15. marts 2021 havde vi en stor vandskade på Berthe. Det var et vandrør, der var
sprunget på loftet på Berthe 1. sal. Der var et fint samarbejde på tværs af huset –
beboerne blev hurtigt evakueret væk fra området med vand. Der er endnu en del
fugtskader, både på A- og B-gangen, som der arbejdes på at udbedret.

Elevatorer og demenssikring:
Der har været en del udfordringer med begge elevatorer i Aulaen ved Stolpehøj 148. De
fleste dele i den store elevator skulle nu være skiftet, og der er kommet nyt gulv i begge
elevatorer.
I forhold til demenssikringen i den store elevator arbejdes der med 2 løsninger. Knapperne
i elevatoren er sværere for nogle beboere at betjene. Der bliver arbejdet på, at de
beboere, der af forskellige årsager ikke kan betjene panelet i elevatoren, og som har
behov for let tilgængelighed i at komme ud af huset, får en fjernbetjening.

Ældreboligerne:
Ældreboligerne har som sådan ikke noget med Nymosehave at gøre, men byggeriet har
givet mange støjgener, da bygningen i skolegården og ved Stolpehøj 148 ligger meget tæt
på Nymosehave
Bygningen ved Stolpehøj 148 er ved at være færdig. Der forventes indflytning i løbet af juli
måned. Bygningen i Skolegården er endnu ikke helt færdig. Der forventes indflytning
omkring 1. september.
Der er henholdsvis 16 boliger ved Stolpehøj 148 og 8 boliger i Skolegården.
Der er en forespørgsel om, der bliver gjort noget for afskærmning af de altaner, der ligger
meget tæt på Nymosehave. Det vil Pia gå videre med.
En fordel kan være, at vi måske kan forvente lidt mere lys ved 148, hvor der altid har
været meget mørkt.

Ad. 3
Opgradering af brandsikkerheden i huset
Der arbejdes med opgradering af brandsikkerheden i hele huset, hvilket giver store støjog støvgener. Der er bl.a. sat glasvægge og brandgardiner op i aulaen. Vi afventer
opsætning af folie på både Berthe og i Aulaen. Vi forventer, opgraderingen er færdig i juni
måned.
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Ad. 4
Fremtidige møder
Tirsdag 29. juni kl. 16.00.

Ad. 5
Eventuelt
Der er ønske fra beboerne på Berthe stuen om at få flere grøntsager og mere frugt. Lena
og Tove går videre med dette.
Der spørges til, om der er teleslynge i Cafe/ Køkken. Pia undersøger nærmere.

Dialogkort til samarbejde mellem ældreplejen og pårørende fra Sundhedsstyrelsen
Der arbejdes med dialogkort i 2 grupper på henholdsvis Berthe og Aulaen og C gangen.

Output Berthe:
Samarbejde:
Der er et godt samarbejde – man bliver altid mødt med forståelse af medarbejderne, små
ting bliver tilrettet. Der bliver lyttet og handlet. Det opleves, at der er mange nye
medarbejdere. Nymosehave er et uddannelsessted med sygeplejestuderende og socialog sundheds hjælper/assistent elever (3-4 ad gangen i hver enhed). Nogle af studerende/
elever er kun hos os i et par uger.

Tryghed:
Beboerne er ikke utrygge. Vigtigt med kontinuitet og struktur. For pårørende er det vigtigt,
at medarbejdende er stille og rolige frem for at nå det, der står på skemaet. For nogle
beboere er det vigtigt, at medarbejderne siger til beboerne, at det er dem, der er på
arbejde, og at det er pågældende, der skal hjælpe beboeren den dag.

Output Aulaen og C-gangen:
Hvordan man synes om stedet og aktiviteter:
Beboerne glæder sig til at være sammen med deres pårørende også på fællesarealerne.
Det er dejligt, at fredagsklubben er startet igen; en klub med socialt samvær, og hvor der
hygges til et glas vin.
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Dejligt med blomster ved hovedindgangen.
Der er ønske om oplæring af pårørende til duo-cyklen. Om søndagen er der ikke
medarbejdere i Klubben. Det kunne være dejligt, hvis flere beboere kom ned i Klubben, så
vi kan hygge os sammen alligevel. Flere beboere, tænker der nok ikke sker noget, og
bliver i deres egen bolig.
Der er enighed i rådet om, at det var fint at arbejde med dialogkortene i små grupper. Det
giver en struktur på, hvad det er, vi taler om.
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