Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 5. oktober 2020 kl. 8.30

Referat

1. Godkendelse af referatet fra 7. september 2020
Godkendt
2. Orientering fra personalet
Der er startet spanskhold og som noget nyt er der startet et demenshold for
pårørende.
Der bliver søgt om at §18 midler bliver overført, der søges om enkelte nye beløb til
næste år.
3. Covid-19: Hvordan går det?
Det går fint, men der skal mange gange gøres opmærksom på at der skal holdes
afstand. Der er meget fokus på bridgeholdet, da de er meget tæt på hinanden.
Generelt er der en god indstilling til at holde retningslinjerne.
4. Egetoft har ”MobilePay”
Er etableret, så der nu kan betales i caféen på denne måde. Mobil nummeret
skrives på bestillingslisten. Der kan købes et 10 turs kort til køb af kaffe. Den kan
ikke refunderes.

5. Økonomi
Der er ikke brugt ret meget af de midler Villy administrere.
Cafeen mangler indtjening, vi ser på ved årets slutning.

6. Nyt fra Ældrerådet
Notat ældrerådsmøde d. 23. september 2020.
Der er nedsat en arbejdsgruppe i Vejle kommune, der skal søge midler til at arbejde med
nærhed i ældreplejen. Bodil Sørensen er med i gruppen som repræsentant fra
forældrerådet.
Ansøgningen er på 5 mill kr og har fokus på, hvordan
pårørendesamarbejdet styrkes med nærvær, kvalitet og samarbejde i plejen.
Arbejdsgruppen arbejder på at beskrive et forslag til initiativer.
Tilsyn – der findes 3 typer tilsyn:
Det sundhedsfaglige tilsyn, ældretilsynet og et methotrexat tilsyn – alt sammen med fokus
på patientsikkerhed, tryghed og læring.

Drøftelse i forlængelse af medieomtalen af dårlig og uværdig plejeforløb i Århus og
Randers. Helle Brinch fremlægger flg.:
• Personalepolitikken drøftes jævnligt på personalemøder.
• Trivselsmålinger gennemføres hver anden eller tredje år.
• Kompetenceudvikling er der fokus på – den rehabiliterende tilgang.
• Kommunikation med beboere, borgere og de pårørende er vigtig og der arbejdes
med den – herunder fokus på beboernes døgnrytme, som drøftes i forbindelse med
indflytningssamtaler og opfølgningssamtaler.
• Elevpolitik – det har man ikke, for det er den samme som personalepolitikken.
Eleverne har et udførligt introduktionsprogram.
• Synlig ledelse – tydelig ledelse. Det er planen, at ledelsesvilkårene i forhold til
ledelsesspænd afdækkes.
• Pårørendepolitik (er den del at værdighedspolitikken) – obs på brugerpårørenderåd!
• Vægtning af økonomien –
• Tilsyn
• Tilfredshedsmålinger.
Flg. forslag er på bordet: Årligt dialogmøde med pårørende, beboer-pårørenderåd
gentænkes, whistleblowerordning (findes i 18 kommuner), benchmarking,
kulturbearbejdning….
Seniorudvalget har drøftet problemstillingen, og de lægger op til en tværgående workshop
med fokus på ældreplejen i Vejle kommune og med deltagelse af relevante parter.
Ældrerådet vil meget gerne deltage med særlig fokus på synlig ledelse og det gode
pårørende samarbejde med fokus på gensidig respekt, rekruttering af de rigtige
medarbejdere samt kompetenceudvikling.

Utilsigtede hændelser (UTH).
I 2020 har der været 2434 indberettede hændelser og i 2019 var der 1973 hændelser.
UTH skal bruges som et læringsredskab og grunden til det øgede antal indberetninger
vurderes til at være et fokus på indberetninger.
I 2019 (som er det år, indberetningen drejer sig om) er der efterflg. fokus på sikker
medicinering og faldulykker.
Hændelserne i 2019 medførte ingen eller mild skade.
Magtanvendelse / årsberetning.
I 2019 blev der modtaget 46 indberetninger (i 2018 var der 40 indberetninger).
Loven om magtanvendelse er ændret i 2020:
• Tryghedsskabende teknologi (eks GPS) er nu en del af omsorgen, og der skal ikke
søges om at måtte bruge det, medmindre beboerne / borgeren modsætter sig det.
• Personalet må nu kort fastholde en beboer / borger i hygiejnesituationer. Denne
magtanvendelse skal dog fortsat indberettes, og pædagogiske tiltag skal være
forsøgt forinden.

•

Personalet må også fastholde eller føre en beboer væk fra en konfliktfyldt, hvis en
situation er ved at udvikle sig.

Boligudvalget ønsker en dialog med teknik og miljø, hvor de vil forhøre sig om deres fokus
på flere seniorboliger.
Ældredagen er aflyst pga corona.

7. Eventuelt
• Velfærdsmagasinet samler materiale omkring en artikel om aktiviteter i åbne
dagcentre. I den anledning er der et interview med Britt.
• Der var en testbil for Corona på Egetoft i torsdags. Der var ikke mange
borger der blev testet.
• Der har været et møde med borgermesteren om byudvikling i Egtved, der
mangler ældreboliger i Egtved, da antallet af +80 årige stiger i Egtved
Næste møde 9. november

