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Velkomst og oplæg v. Anne Marie Damgaard:
Dejligt, at så mange deltager.
Også velkommen til Bruger- pårørenderådet: Else Marie Krog pårørende repr., Leif
Hornshøj repr fra Ældrerådet.

Vedrørende praksisnær kompetenceudvikling i demens
Der har været rigtig mange demenskurser og tiltag indenfor
demensindsatsen i Holstebro kommune. Årsagen er at vi bliver flere
og flere demente og vores plejeboliger er ofte beboet af
demensramte. Demens er en sygdom , der ikke kan laves faste regler
for den daglige indsats i modsætning til f.eks et brækket ben.Det er
derfor vigtigt, at personalet arbejder meget sammen omkring
indsatsen overfor den enkelte demensramte. Det at have fælles
handling og mål kommer i den fælles refleksion . Derfor har man
valgt at dette demensprojekt skal have udgangspunkt i de fælles
reflektioner og fælles viden om demens .Alle skal på kursus i flere
omgange. Specielt samarbejdet omkring indsatsen og læring af
refleksion med hinanden. En sygeplejerske fra hvert sted skal
gennemgå et diplommodul i demens

Vedrørende sygeplejefaglige optegnelser i FSIII
Vi har nu arbejdet med et nyt omsorgssystem i et år. Det har
været hårdt at skulle lære et helt nyt system at kende. Der
har virkelig været en udfordring for alle parter. Heldigvis har
forberedelserne været fine og personalets engagement
fint.Så vi er ved at være i mål. Vi havde kommunalt tilsyn for
nogen tid siden og de havde kun få anmærkninger til vores
dokumentation. Alle personaler er i øjeblikket på
opfølgningskursus.
Vedrørende kompetenceudvikling i plejeboligerne
Alle assistenter og hjælpere har fået udleveret en mappe til
personlig kompetenceudvikling. I den står der hvilke
funktioner man kan kompetenceudvikles til indenfor
uddannelserne.Det betyder, at sygeplejerskerne kan
uddanne hjælpere og sos. assistenter til funktioner, der
normalt varetages af sygeplejersker
Vedrørende brandøvelser
Der har været en del plejehjemsbrande i Danmark og bl.a.
også i Holstebro. Foranlediget af disse forfærdelige uheld

har vi i Holstebro kommune fokus på brandsikkerheden. Alle
personalemedlemmer har muligheden for at gennemgå et
brandkursus på nettet. Kurset er lavet af Tryg fonden.
Derudover har vi fremskyndet vores brandøvelse – den vil
foregå den 3.12 hvor en fra brandvæsenet kommer og
gennemgår en brandøvelse.
Vedrørende modtagebesøg
Regionen gennemfører i øjeblikket et projekt vedrørende
udskrivelse og opfølgning på indlæggelse af ældre borgere.
Projektet skal medvirke til sikre at folk der udskrives fra
sygehuset ikke bliver genindlagt igen. Når en ældre borger
udskrives fra sygehuset vurderer lægen hvilken indsat der
skal være efterfølgende. En af de indsatser involverer os i
samarbejdet.Det drejer sig om modtagebesøg hvor
sygeplejerskerne hurtigst muligt efter udskrivelsen
kontakter den udskrevne person og dennes pårørende med
henblik på et møde hvor der bliver aftalt indsats og foretaget
målinger som er helt konkret fastlagt i forhold til projektet.
Vennekredsen
Som en kilde til rigtig mange gode oplevelser har vi
vennekredsen. De har trofast et arrangement hver måned
f.eks en længere udflugt til fælles valgte steder. Derudover
afholder de banko for både beboere og folk udefra. Her
tjener de mange penge ind til fornøjelser for os. De kommer
flere gange om året og laver mad til beboerne – en vigtig
tradition er skidne æg til påske. Vi er simpelt hen så
taknemmelige for deres store indsats
Vennekredsen gennemgår den lange liste af arrangementer,
der har været i år – hvor udflugterne har gået hen osv.
Hverdagen på Center Vest v. Annette.
Vi har indført gymnastik på Center vest. Det har vi meget
glæde af. Mange er glade for at deltage.
Samarbejdet med børnehaven er fortsat en succes. De store
børn kommer over en gang om måneden. Der er forskellige
arrangementer som at presse blomster, tegne sammen,
Der har været afholdt afdansningsbal for vores
erindringsdans. Det var en dejlig formiddag hvor vi fik
Brunch og en dejlig glad sving om.

DIALOG
 Orientering vedrørende klippekort og tilkøb- der har
været lagt brochurer hos den enkelte beboer,
 Kunne man udnytte det, at man bor så tæt på
børnehaven noget mere – måske med besøg hos
hinanden, samarbejde om projekter
 En beboer ønsker rundstykker om søndagen – så der er
forskel på dagene.
 Der ytres ønske om at få markiser op ved terrassedøren
hos nogle beboere. Når solen skinner bliver det meget
varmt.

