Dialogmøde Plejecenter Bakkebo d. 07.10.19

Velkommen - Præsentation af Plejeboligleder Helle Lykke Nielsen og Centerleder
Susan Johanne Pedersen.
Der bydes velkommen til mødet. Helle og Susan præsenterer sig selv.

General forsamling. Bruger-/pårørenderåd v./ Formand Gurli Clausen.
Beretning ved formanden:
Det er lovkrav at der er bruger-/pårørenderåd med deltagelse fra Ældrerådet. Rådet har ingen økonomi.
Der afholdes ca. 4 møder årligt og en årlig generelforsamling i forbindelse med dialogmødet.
Emner det forgangne år:
Nyhedsbrev opstartet
Forespurgt om kontaktpersonens rolle, da dette mangler synlighed. (Der er udarbejdet nyt materiale,
der ligger til godkendelse i MED-systemet)
Evaluering af Juleaften 2018, hvor det oplevedes som at personalet havde meget travlt. Det er besluttet
at der i år 2019 er en ekstra på vagt Juleaften.
Der er gang i renovering af udeområdet ved Havehuset.

Oplæg v./ demenskonsulent Kirsten Gad.
Kirsten fortæller om rollen som demenskonsulent, med tilkaldefunktion og som sparringspartner til
personalet.
Oplæg:
Vigtigheden af livsfortælling som udgangspunkt for tilgangen til beboeren.
Der gives på efterspørgsel fra pårørende til beboere på Bakkebo et tilbud om assistance til oprettelse af
pårørende-gruppe. Der kan sendes email-adr til Helle, hvis man skulle være interesseret i dette netværk.

Gennemgang af koncept for Borgerkonference og information om demenssikring v./
Tovholdere Sygeplejerske Birgitte Jørgensen og Social-og sundhedsassistent Hanna
Nørgaard Pedersen.
Birgitte gennemgår det nye kaldesystem og mulighederne i dette. Der fremvises døralarmer og
bevægelsessensor og de forskellige typer af tilkald. Der orienteres om, at der er sensorer ved alle
udedøre, der fungerer i forbindelse med combi-kaldene (Combikald er både nødkald og en sensor i
forhold til at være gået ud af huset).
Al personlig demenssikring skal stadig visiteres før det må anvendes.
Hanna gennemgår processen omkring borgerkonference og hvordan det bruges i hverdagen. Det er et
koncept, der også kan bruges i andre sammenhænge, som analyse af en situation / udfordring.

