Præsentation af nuværende bruger-pårørende råd
Nuværende bruger-pårørenderåd er blevet konstitueret januar 2019
Rådet er i dag bestående af.
Formand:

Kurt Jensen -ikke på valg

Næstformand:

Søren Frederiksen- ikke på valg

Medlem:

Pia Skov -ikke på valg
Gunner Nielsen – ikke på valg
Torben Borup Jensen – på valg ønsker genvalg

Suppleanter:

Helle Jepsen
Gitte Andreasen

Valg af minimum 2 nye medlemmer i dag – håber vi😊

Vi har mødtes 4 gange i år møderne blev aftalt med dato og klokkeslæt ved konstituering af rådet.
-

Bruger-rådet bliver løbende inviteret til relevant information eller drøftelse af politikker der kan
vedrøre beboere på ældrecentret.
Der har været inviteret til besøg i køkkenområdet og til dialog aften med ældrerådet. Det er altid
frivilligt om man ønsker at deltage.
Flere fra bruger-pårørenderådet er også aktive i forbindelse med hjælp til vores arrangementer, i
det omfang man kan afse tid til det.

Personale:
-

-

Der har i årets løb blevet ansat personale i relevante ledige stillinger indtil okt.
Hele organisationen indførte fra oktober fuldt ansættelsesstop. Det betød at vi ikke fik lov at
ansatte i vakante stillinger bl.a. barselsvikar, sygevikariater og ved opsigelser.
Det har derfor haft betydning for at vi har måtte tilrettelægge frihed, dække sygdom ind, og
udskyde ansættelser til det nye år.
Grundet ekstraordinært sygefravær i aftenvagten, blev der dog givet dispensation for ansættelse
af 2 sygevikariater i efteråret.
En af vores sygeplejersker har valgt at udvikle sin sygeplejefaglige kompetencer efter et diplom
kursus i neuropædagogik, fik hun mod på at søge en stilling i Aalborg kommune på deres
demensplejehjem.
Der starter en sygeplejerske 1.1.2020, som har erfaring fra hjemmepleje, plejecentre og sygehus.
Vi er heldige med, at vi har en kerne af faste medarbejdere, som fortsat har lyst til at give
beboerne et trygt og værdigt liv, og vi har meget få personale der søger andre job.

Tilsyn 2019
Vi har haft uanmeldt socialfagligt tilsyn fra BDO.
Bålhøjcentret havde ét uanmeldt tilsyn i august 2019. Tilsynsrapporten og gennemgang
heraf er drøftet i samarbejde med BDO og bruger-pårørende rådet i oktober. Vi har fået
en meget flot rapport, som er offentlig og vil blive distribueret på under Ældrecenter
Bålhøj i Hjørring kommune og på plejehjemsportalen.

-

Kompetence udvikling
Sygeplejersker og ledelse har i 2019 taget diplom på UCN i neuropsykologi og
neuropædagogik
Der arbejdedes på at alle medarbejdere i 2020 får et praksisnært uddannelsesforløb
Der er aftalt med plejehjemslægen Thomas Kjærsgaard, at vi samarbejder om at
tilrettelægge undervisning i relevante sundhedslovsemner for personalet.
Vi afholder på nuværende møder med et højt fagligt indhold.
• 4 gange årligt har vi SSA/SSH/sygeplejemøder
• Hver måned afholdes beboerkonferencer.
• Dagligt afholdes triagering, hvor beboernes ændring i deres ”kendte” tilstand
medfører en skærpet opmærksomhed i forhold til at forebygge uhensigtsmæssige
forværringer som kunne have været forebygget.
Aktiviteter:
Selvom klippekortspengene er blevet frataget os, så har vi valgt at bibeholde så mange
aktiviteter som muligt. Dette er ud fra den betragtning at beboerne skal have
meningsfulde aktiviteter i deres hverdag.
Henrika har fået om konverteret timer til dette, og det må man sige hun er lykkedes med
til fuld tilfredsstillelse.
Der er hver uger arrangeret flere forskellige aktiviteter i pejsestuen.
Bl.a. Herrefrokost/ damefrokost
Musikarrangementer
Postkort til 4. klasse på Tårs skole – ”pennevenner”
Biograf
Bagning
Brunch
Musikskolen, Tårs børnehave og os har indgået et samarbejde omkring musik til alle
aldre.
Derud over har vi lånt busser til ture ud af huset fx a-z, ud i det blå, cafe besøg,
ishockeykamp i Frederikshavn.
Seneste arrangement var Julemarkedet, som var en rigtig hyggelig dag, og med stor
deltagelse af vores beboere, pårørende og lokalsamfund.

Frivillige:
Vi er meget privilegeret på Bålhøjcentret, at vi har sådan en fast kerne af frivillige. De
yder virkelig en fantastisk stor indsats både i daglig dagen og til vores arrangementer.
I hverdagen har de kortspil/ludo og socialt samvær hver mandag i pejsestuen.
Onsdag er de primus motor i forbindelse med gudstjeneste.
De arrangerer erindringsdans og gåture alt efter årstid.
Laver adventskranse sammen med beboerne.
De har ligeledes indgået en aftale omkring avis indsamling, hvor de indsamler penge til
aktiviteter, musik og andre aktiviteter til gode for alle vores beboere.
Faste traditioner:
•
•
•
•

Kyndelmissefest (pårørende og beboere)
Sankt Hans med grillarrangement og hygge (beboere og frivillige)
Høstfest (pårørende og beboere)
Adventshygge og årsberetning (pårørende og Beboere)

Orienteringspunkter
•
•
•
•
•

Der arbejdes i 2020 på at få medarbejdere afsted på neuropædagogisk
kompetence løft.
Der er ansøgt midler til at forbedre teleslyngen i salen
Der arbejdes på at få døgnrytmelys på alle afdelinger
Brandtilsyn – der er ikke skærpende omstændigheder omkring brandsikkerheden
på Bålhøj.
Juleaften, der er drøftet i bruger pårørenderådet, at gæster spiser andestegen hos
deres pårørende. Kl 20 mødes man til kaffe, sang og juleknas ved juletræerne på
afdelingerne. I vil få uddelt opslag senere i dag.

Tak for jeres deltagelse i aften!
Med venlig hilsen
Afdelingsleder Maria Larsen

