
Referart af vikarmødet Svanepunktet d. 08-10-18

Deltagere – Morten Ulrik, Didi, Benjamin, Cathrine, Simon, Jon, Martha, Henrik, Kami, Camilla, Ronnie,
Mikkel og Cecilie.

Mobil-politik v. Morten Ulrik: 

MU forklare hvorfor at der er lavet en mobil politik på svanepunktet, dette er grundet det etiske for beboerne 
og at flere er set at have mobilen med ind til beboerne samt ikke mindst bruge den derinde, derfor er det 
vedtaget at det kun tilladt at have sin private mobil på kontoret eller i jakkelommen/vikar-skabet.
Venter man et vigtigt opkald, er det vigtigt at dette bliver underrettet ved starten af ens vagt.

Nemlig.com v. Morten Ulrik:
Da der gentagende gange er afleveret forkert / for lidt vare fra nemlig.com er det EKSTREM vigtigt at 
gennemgå sedlen så der ikke bliver betalt for vare vi ikke modtager.
Opdages der fejl, skal disse indberettes samme dag til nemlig.com, Morten Ulrik vil give brugernavn samt 
kode til nemlig.com er listen ikke tilgængelig ved udleveringen, kan den tjekkes online ved at gå på 
nemlig.com – muj@furesoe.dk – kode: Svane123 

Hjemmedagsbeskrivelser med indsatsmål v. Morten Ulrik:
Der kommer til at være mapper med disse i beboernes boliger, så snart de er klar. Bliver de væk kan der 
printes nye samt hentes de nyeste opdateringer fra Q-drevet på svanepunktet.

Glemt kode til Nexux v. Morten Ulrik.

Har man uheldigvis glemt sin kode til nexux skal man ringe til it i dagstimerne på telefon nummer 25528008.
Mangler man adgang til q-drev skal man oprette en sag i IT-servicedesk, har man aldrig fået eller blevet 
oprettet skal man skrive til muj@furesoe.dk 

Nexux v. Morten Ulrik

Koden til nexus er den samme som til ens login på computer/mail.
Morten Ulrik opfordrer alle vikarer til at når der er tid, til at gå ind og læse op på beboerne i nexus/vum.
Der skal dokumenteres i nexus efter alle hjemmedage som et pædagogisk notat ”husk tags” ellers skal der 
dokumenters ved ting der afviger fra normen. Morten Ulrik fortæller at hvis det er første gang eller at man er 
lidt nervøs omkring dette, at der næsten altid er fast personale tilstede der kan hjælpe/forklare hvordan dette 
skal gøres.

Herefter fortæller Morten Ulrik at det man har dokumenteret selv, gerne må printes/udleveres til beboeren 
hvis de spørger efter det, dog skal ALT anden udlevering af dokumentation gå igennem Morten Ulrik. 

Morten Ulrik viser hvordan man gør de forskellige ting i nexus, for at hjælpe vikarer med at føle sig mere 
sikre/vante i brugen af dette samt for at sikre at der bliver dokumenteres korrekt. 

P.N. Medicin v. Didi og Morten Ulrik.
Didi viser hvordan man dokumentere i nexus at der er udleveret P.N. Medicin.
Der må kun udleveres P.N. medicin som borgeren har fået ordineret igennem sin læge og som står på deres 
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medicinskema. Har eller tager beboeren anden medicin som ikke står på deres medicinskema, må dette ikke 
udleveres og de skal selv stå for denne administration.

Opgaver i huset v. Didi.

Didi fortæller at der ikke er noget der hedder at man ikke vil eller har lyst til konkrete opgaver.
Samt er man usikker i opgaven der skal udføres, skal man spørge en fra det faste personale om at få det vist 
så man kan det selv næste gang. 

Didi fortæller herefter vigtigheden af at når man har køkken tjansen, at der er 2 der laver mad og 2 der rydder
op og dette ikke kun indebære at stille i opvaskemaskinen men også at sætte den over samt tømme den igen.

Adusan – mad/drikke v. Didi.

Adusan er et berigelses pulver med højt indhold af protein og energi og gives derfor til beboeren, da han er 
underernæret og småt spisende. Beboeren har fået fjernet sin nasal-sonde og skal muligvis have anlagt PEG-
sonde hvor planen er der kun skal gives sonde mad som P.N.

Fald/Nødkald v. Morten Ulrik.

2 nye beboere har fået nødkalds-armbånd grundet fald.

Finder man en beboer der er faldet må man gerne prøve at hjælpe beboeren op, dog skal man tænke på egen 
krop og ergonomi. Lykkedes dette ikke skal man ringe til service-vagten. Husk at få dokumenteret i nexus.

Hjemmesiden v. Morten Ulrik

Husk at tage billeder ved alle begivenheder og få dem sendt til hjemmeside John på jhn@furesoe.dk, da dette
er en god mulighed for beboernes pårørende til at kunne følge med, samt give stedet gratis reklame.

Morten Ulrik fortæller dertil at hvis man ønsker sit eget personale biled opdateret på hjemmesiden at man 
skal sende en mail til John.

Er der ellers noget til hjemmesiden, skal der rettes henvendelse til Didi, Kenneth eller Kim.

Beboerne v. Alle

Morten Ulrik fortæller at beboerne som udgangspunkt ikke skal være på kontoret, er der brug for at gøre 
noget med en beboer i forhold til adgang til computer/internet, skal man tage en bærbar med ind til beboeren.

MR: Har det godt dog bliver økonomien langsomt dårligere, der ikke bliver arbejdet imod et nyt 
arbejdstilbud til hende, der henvises til teamet med spørgsmål.

MH: Det bliver nævnt at der til tider er observeret at der tales hårdt/højt eller skæld ud rettet imod MH.
Dette er selvfølgeligt ikke i orden og Morten Ulrik opfordre til at man sender ham en mail, hvis man oplever 
dette.

Referat skrevet af Mikkel
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