Dialogmøde krohaven 24.10.2018

Velkomst og oplæg v. Anne Marie Damgaard:
Dejligt, at så mange deltager. En særlig velkomst til Maj-Brit som er vores
plejeboligsygeplejerske. Hun blev ansat 1. april og har i den grad været med til at sikre
et godt arbejdsmiljø i huset. Vi er rigtig glade for at hun er blevet vores sygeplejerske.
Hun er faldet godt til hos alle. Majbrit vil senere præsentere sig selv .
Også velkommen til Bruger- pårørenderådet: Mette Bille 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 4.12 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 skal de mødes i morgen omkring en god kop kaffe og
snakke om ”gamle dage” – og sikkert også lidt om alle
helgens dag – der er i hvert fald bestilt spøgelseskager.
Hver torsdag har vi fællessang en time hvor Rita spiller til på
harmonika
Der er en tradition med vennekredsen jeg også holder meget
af det er at vi en gang om året – gerne i august mødes i
Thorsminde hvor vi serverer frisk stegt fisk – torskekæber,
fiskefrikadeller og rødspættefiletter i den røde hal. Alle går
glade og mætte fra bordet. Og selve turen til og fra
Thorsminde er en god oplevelse – næsten alle har jo været
vant til at komme i Thorsminde. Håber det bliver en tradition
de næste mange år.
MUSIKTERAPEUT

Som en appelsin i vores turban har vi her i krohaven været
så heldige at få tildelt nogle timer med en musikterapeut fast
det næste 1½ år . Han hedder Frederik og er uddannet cand.
mag i musikterapi. Han er rigtig dygtig og god til at få kontakt
med de beboere han arbejder med. Han kommer hver fredag
og når han er l huset holder han over middag en seance hvor
alle er velkomne – også pårørende. Lige i øjeblikket arbejder
han på at omstille sit arbejde – han arbejder tre forskellige
steder , udover Krohaven er han i Struer og på Mellemtoft.
Når han er helt på plads med det laver han et opslag og
inviterer til fælles sang/musik fredag med et konkret
tidspunkt.
ERINDRINGSDANS
I Krohaven har vi meget glæde af erindringsdans der
afholdes afdansningsbal den 12.12. her bliver der gjort
meget ud af påklædning og klargøring til festen. Der bliver
ordnet hår,man får neglelak og make up på, så alle er klar til
festen. En pårørende foreslår en barber til at barbere
herrernepå gammeldags maner – det vil vi prøve at finde ud
af.
DIALOG
- En beboer klager over utætte vinduer – Anne Marie
kontakter pedellen
- Orientering vedrørende klippekort og tilkøb- der har
været lagt brochurer hos den enkelte beboer, men det
aftales, at brochurerne genfremsendes via mail.

Klippekort pjece
Folder_Tilkøb
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-

Der efterspørges kontakt via mail vedrørende
arrangementer og udflugter. Det aftales, at der sendes
mail ud en gang om måneden.

-

Der er indkommet følgende forslag som Anne marie
bringer videre til vennekredsen:

- Ture ud af huset evt opdelt i dame og herreture. En
beboer giver udtryk for at han gerne vil til kasernen.
- Der er et stort ønske vedrørende mulighed for at tilkøbe
en større TV pakke. Anne Marie har efterfølgende
kontaktet boligforeningen vedr. dette og har modtaget
følgende svar:
Lovgivningen er lavet om for ca to år siden. Det betyder, at det er frit for enhver
om de vil have en TV pakke. Der er derfor ikke så mange udbydere, der er
interesseret i at etablere signal til ejendommen. Den mulighed der er nu er at
den enkelte tager kontakt til Boxer eller anden udbyder, der kan modtages
elektronisk uden kabel. Boligforeningen har haft fat i nogle af de udbydere, der
er til rådighed når vi taler TV signaler/pakker. Der er ingen af udbyderne, der
har fiber eller kabel i Vemb. Den eneste mulighed er således Boxer eller anden
udbyder, der kan modtages elektronisk. Boligforeningen må ikke lave et
kollektivt abonnement hos Boxer. Det er således den enkelte der skal tegne
abonnement hos boxer.
Krohaven har tegnet firmaabonnement hos boxer og har således tre fjernsyn
med mange kanaler. Langt de fleste beboere anvender disse fjernsyn.

- Centerleder Anette Sørensen orienterer om at der
kommer en ordning hvor det bliver muligt at dele
billeder fra arrangementer – der skal indhentes
samtykke
- Anne Marie orienterer om at hun går på efterløn medio
december. Anette Sørensen orienterer om at der er
ansøgt om ny leder og der er organiseret et
ansættelsesudvalg.
Der er efterfølgende sket det, at stillingen er genopslået. Anne Marie damgaard
fortsætter til den 1.3.2019

Ref Anne Marie Damgaard.

