
Forum: Personalemøde

Tid: onsdag den 27.11.19 kl. 10-14

Sted: mødelokalet

Deltagere: Kenneth, Didi, Ywona, Mabe, Lars, Harun, Kim, Salina, Jeanet, 
Topy, Max,  James, Tanita, Radmilla, Morten og Charlotte

Afbud: Jannie, Jens

Mødeleder: Morten

Referent: Charlotte S

Personalemøde
”Udfordringer i huset” (Kl. 10.00-11.00) – ingen har punkter hertil i dag.

Akutte punkter (overført fra sidst):

1. Hvordan går det med JSO? (cus)
Mabe og teamet udtrykker visse bekymringer for JSO.
Mabe giver udtryk for en bekymring. Hun fortæller at JO 2 gange i sidste uge 
bliver sendt tilbage fra tv glad fordi de mener han er syg. Mabe fortæller at han
virker glad og har spist morgenmad, de sender ham retur fordi de mener på TV
glad at han har ondt i halsen. Mabe er bekymret for om JO hellere vil være i 
svanepunktet end på tv glad. Teamet har talt med Tv glad herom og 
forældrene er ligeså bevidst herom. Ligeså har teamet observeret at JO er 
begyndt at sove på sofaen og at begge tv er tændt hele natten. JOS mor 
opfordre  JSO til at personalet bliver der i 5 min. Når han skal sove. Mabe 
fortæller, at hun har problemer med at få ham op om morgenen og virker 
meget træt og Mabe er bekymret for hvor meget han sover.  

Indsats: Teamet ønsker at nattevagten inden han/hun går i seng på sin 
sovevagt og tjekker op på ham om han sover plus bliver der min. 5 min. Når 
han får støtte til sove rutine omkring kl 21 for at hjælpe ham til at komme i 
seng til tiden. 

JO har paradentose og personalet skal fortsat hjælpe med at børste hans 
tænder. Forældrene er bekendt med dette.    

Morten Ulrik har haft en samtale med JSOs mor som ønsker et statusmøde, hvor
sagsbehandler, morten samt en fra teamet vil deltage. 
Personalet skal være bevidst om at det ikke kun er få faste personaler omkring 
ham, da dette bliver for sårbart.



Kenneth nævner, i forbindelse med kost og JSO, at der fremadrettet bliver 
indkøbt revet gulrødder, salat – således at man SKAL tilbyde noget grønt til 
aftenmåltidet.

2. Hvordan går det med MSA og nye aftaler? –  morgen opkald kl 6 
kommer går ud over overenskomst  (Kenneth/charlotte): Morten 
fortæller at så længe personalet skal ringe og vække MSA kl 06 3X 
ugen (man, tirs, ons) skal man skrive opkaldet på soveplanen i 
soverummet, det er skrevet ind i I pad. 
Morten holder fortsat ”hyggemøder” med MSA hver fredag, når det 
passer. Morten opfordre hele personalegruppen til at man kommer med 
emner han kan drøfte med MSA til disse møder.  
Morten gør personalegruppen opmærksom på, at der ikke er normering 
til at en beboer har et personale til rådighed alene i 6 timer. 
Tanita oplyser om det er muligt at få en tavle eller lign. På kontoret med
et overblik over de aftaler, der er, så alle er opdateret.  

3. Større opslags tavle på gangen (max): Flere pårørende m.m. giver 
udtryk for at tavlen er for lille i forhold til alle de opslag der kommer 
op. Kunne det være en ide med flere tavler – en for lynghuset, en for 
svanepunktet mm. – Tavleudvalget består af Max, Radmilla og 
Kenneth. Max gør opmærksom på at billederne af personalet mangler at
blive opdateret, disse skal tages med den nye I phone tlf. som sikre en 
bedre billede kvalitet.

4. Rygepolitik (Salina): Morten gennemgår rygepolitikken, som trådte i 
kraft jan. 2018. Han forventer at den bliver overholdt fremadrettet. Det 
er røgfri arbejdstid. Har man tjeneste udover 12 timer må man ryge i 
begrænset omfang og ALENE og aldrig sammen med borgerne. I 
svanepunktet er det ved askebægret i P-kælderen. Ønsker man at denne 
afftale skal ændres skal det igennem MED. Punktet tages op på 
vikarmødet. Flere oplyser at dem som ryger SKAL informere deres 
kollegaer når de Alene går ned og ryger.

5. Hvordan går det med SBE og komme i seng af aften hjemmeplejen? 
(Alle) – Får vi gjort det vi aftalte fra sidst: Personalegruppen oplever at 
det fungere at hjemmeplejen kommer og hjælper hende i seng. Det 
fungerer at hun er oppe senest til kl 23 i fredag og lørdag og får hjælp af
personalet. Topy gør opmærksom på at hun får ondt i ryggen, når SBE 
ønsker at blive vasket forneden efter urin – teamet vil ansøge 
visitationen om en stol og informere SBE herom. 

      2. Vikarmøde 28. november 2019: 
Punkter til kommende dagsorden til vikarmødet
a): Medicin (nye I pad, UTH, Medicin udlevering, nye tilltag, dosisruller 

(Tanita orienterer)
b) information vedr. JSO – generelt
c) information omkring nye aftaler for MSA 
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d) dokumentation – Nexus, Tags, lægeaftaler mm. Skal dokumenteres i Nexus 
samt initialer skal skrives i I pad. 

e) Rygepolitik 
 

3. Julegavedag weekend – Man skal henvende sig til Didi, så det kan blive
planlagt i god tid – der kan afsættes op til 5 timer pr beboer.

4.  PBS og trivsel (jm): Forvirring omkring initialer – Morten gør alle 
opmærksom på, at personalet skal bruge de initialer som de har i deres 
Nexus kode. Jeanet nævner at PBS mor har ytret ønske om at 
personalegruppen kan tage i svømmehallen på hendes hjemmedag. 
Jeanet fortæller at P ikke engang er bevidst om hvilken dag hun har 
hjemmedag, hvilket er et udtryk for at PBS er for meget alene i sin 
lejlighed. Didi opfordre til at teamet tager en snak med både PBS og 
hendes mor, da mor ønsker at personalegruppen kommer mere indover 
PBS aftaler/lægebesøg mm., da PBS mor er en ældre dame for PBS 
skyld. I forhold til PBS og hendes hjemmedag opfordre Kim til at alle er
mere insisterende på PBS hjemmedag, da PBS ofte ikke ønsker hjælpen.
Morten støtter op om at det er personalegruppen der fremadrettet skal 
støtte op om at hjælpe PBS med praktiske gøremål og minde mor om, at
give ansvaret fra sig. Morten nævner at det af hensyn til PBS skal være 
kvindeligt personale, der tager med hende i svømmehallen. Tanita 
nævner, at PBS giver udtryk for at hun er bekymret om at hun ikke 
mener hun har penge til disse ting, hvilket teamet skal være opmærksom
på bliver italesat sammen med PBS mor og PBS og eks. Kunne der 
blive indkøbt et 10 turs klippekort til svømmehallen, så PBS ved hun 
har penge hertil. 

Beslutning: Det er teamets ansvar at arbejde videre på disse 
svømmehals ture samt går i dialog med mor i forhold til at tage 
flere ansvarsopgaver på sig. Morten vil undersøge med Værløse 
svømmehal om der eksistere et wildcard – således beboeren ikke 
betaler for ledsager.
Kenneth vil ændre overlapsedlerne tirsdag til at der står PBS og 
hjemmedag frem for hyggedag.  
Morten opfordrer til, at Alle teams arbejder videre på deres livshistorier 
i samarbejde med de pårørendes forældre.     

6. Jule / nytårs rul: Didi vil opdatere Julerullet. Charlotte og Kenneth er 
her d. 24/12 i år. Man kan kun bytte med en fast kollega. Der SKAL 
ikke være vikardækning. Hvis man bytter, så bytter man lige over og 
betyder at bytte man d. 24 så byttes den over til d. 24 – i det år den man 
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bytter med har. Man kan godt lave særaftale med en anden fast kollega, 
hvor man ikke bytter lige over men alle byt skal gå gennem Morten. 
 

7. Årshjul: Tivolitur i morgen – det er der styr på, 
Gloog hygge 1/12 – Salina laver invitation, Beboermøde 3 dec. – (Jeanett og 
Charlotte) Punkter: Ture/aktiviteter i dec. Plus timer på vaskemaskiner, 
opdatering på samtykke erklæringer – hvor hver beboer skal skrive under 
(Teamopgave), lørdagstur til Lübeck, bondegårdstur hos Karen, Julebanko d.8., 
fødselsdage er der styr på, juleaften – Charlotte og Salina har fået grønt lys fra 
morten til at indkøbe gaver til pakkeleg a 50kr/stk plus en mandelgave, der 
bliver holdt fælles julefrokost d. 26 – Max og Kenneth såt for dette, mht. nytår 
kig i beboermøde referat og der er fyrværkeri fra sidste år.  

 
AMR – Der er sendt et referat ud fra sidste MED – møde. Morten opfordre at 

man læser dette og sender kommentarer på mail, hvis man måtte have dette. 

Nyt fra teams – Orientering (5min pr. team)
a. team 1 – Teamet har opdateret hjemmedagsbeskrivelser og er i gang 

med nye indsatsmål. Der har været et sagsbehandlermøde med MSA og 
sagsbehandler og team i dag. Et nyt indsatsmål er at tage på udflugter 
med MSA. Der er 5 nye mål (det er sagsbehandlerens opgave, at oprette
disse). Sagsbehandler undersøger om det kan lade sig gøre at han får 
tildelt ledsagertimer.  Teamet vil gerne præsentere disse mål på et andet 
tidspunkt. Han er blevet sat i Melantonin behandling, som støtte til hans
søvnrytme. Morten vil i samarbejde med MSA udbygge 
træningsrummet, så det bliver interessant for MSA. MHs mor er på 
besøg på nyt dagtilbud til MH.   
Mht. NP skal personalegruppen fortsat være ops på at give ham hans 
olanzapin kl 16 og alternativt er der lavet den aftale med ham at den 
medicinansvarlige låser sig ind til ham kl 18 og giver ham den også 
selvom han sover – NP har givet samtykke hertil.   

b. team 3 – Alle indsatsmål er opdateret og Tanita opdatere med AC i 
morgen. YS skal starte op i varmevandsbassin i værløse svømmehal 
med en svømmetræner – det skal være mandligt personale, der tager 
med ham i omklædningsrummet. Teamet skriver ud, når aftalen er sat i 
stand. Ejegod giver udtryk for at YS virker træt. Teamet ytre bekymring
om at YS ikke sover nok om natten. 

Nyt fra udvalg – Orientering (5 min pr. udvalg)
a. Hygiejne / Kostudvalg – vi har problemer med møl og for at 
undgå dette har udvalget ryddet op i alle mel/gryn poser og alt hvad man
tager og åbner af mel/gryn SKAL i plasticposer og med klemme på. 
Derudover har kostudvalget fået grønt lys af Morten til at indkøbe 
brødkasse samt flere klemmer og plastbeholdere, for at sparer på 
plastposer.
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DER MÅ IKKE STÅ MADVARER (Brød og gryn) I 
KØKKENSKABET OVER OPVASKEMASKINE – maden bliver 
dårlig pga. varmen.
b. Sundhed / Medicin – JP har fået dosis rul. 
Fra på mandag skal personalet låse BKs medicin ud hver morgen og se 
at hun tager disse. YS administrer selv sin medicin, så det er slettet fra I 
pad. MHs vitamin pille om morgenen skal registreres hver morgen i 
Nexus. Man skal tage medicin I paden med ind i borgerens lejlighed, når
man giver medicin, da pillerne skal tælles udover at man ser at borgeren 
tager sin medicin korrekt.
c. Fag og trivsel udvalg – næste temadag omhandler seksualitet – 
Martin kommer og holder oplæg. Den næste fælles temadag 
omhandlende demens – invitation er sendt ud. 
Kim og Morten vil kigge nærmere på disse TOPS skemaer i Nexus og 
på et senere tidspunkt gennemgå dette for resten af personalegruppen.
Kim nævner at der er rod på Q drevet – Charlotte og Kim har påtaget 
sig opgaven at rydde op i disse mapper og dokumenter og så opfordres 
der til at man gemmer word dokumenter, der er beboerrelateret under 
hver enkelt beboer mappe.   

7. Åbne punkter:
b.  Vi efterlyser faste regler/rammer for PN medicin (eks. MR og kramper) 
Cus/Topy: Der er bred opbakning fra personale gruppen om at vi ikke som 
det første udlevere PN medicin men prøver pædagogisk med eks. Afledning, 
tale, massage og lign. Tilgangen varierer fra borger til borger. Derudover er 
der fælles opbakning omkring at vejlederen gør et ekstra arbejde ud af at 
informere de studerende om tilgange, procedure m.m.  

c. Medicin – YS og MH – (Tanita) – dette punkt blev nævnt under 
fagudvalg.

d. Hvordan kommer vi videre med beboerferieplanlægning? – 
beboerferieudvalg! (Cus) Der er kommet ønsker fra beboerne om en 
Danmarks tur og en Kreta tur. Beslutning:  (Jeanet, Kim, Morten, Didi, 
Jannie, Kenneth, Kim og Salina – disse navne er i spil – 2 til 
udenlandstur og 3 til Danmarks tur) . Denne gruppe skal hver især 
skrive til Morten hvorvidt de vil/kan deltage på beboerferie samt 
hvilken af ferierne de ønsker at deltage på senest mandag aften d. 2/12. 
Dette Udvalg står for at lave ferieopslag samt planlægningen og 
indkrævning af penge m.m.

8. Studerene / Elever: Harun har sidste dag i morgen og fortsætter som 
vikar. Han fortæller at han har været glad for at være i praktik her. 
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Topy synes at lære fra hver især og hun er glad for at være her og får 
feedback for alt hendes gode observationer og undren. 
Ywona er ligeså glad for at være her og lære meget. Hun tager gerne 
imod konstruktiv kritik tilbage, da hun synes at kunne lære rigtig meget 
heraf.    

9. Eventuelt: Morten har indkøbt en TLF GPS holder til bussen samt et 
stik til musik. 
Salina gør opmærksom på om ALLE kan stramme op omkring 
oprydning i køkken og mødelokalet om onsdagen, når vi har møde og 
lign.
Radmilla har en opfordring til alle om ikke ALLE vil ryde op efter sig 
både i London rummet, på depotet samt i personalerummet. 
Lars siger tak for nu, da han skal i en halv årig praktik og vil kun 
komme her engang imellem.  

10. Evaluering af mødet: God stemning, Folk er blevet bedre til at komme til 
tiden. 

Team møder i dag: kl. 09.00-10.00
Team 1 – i personalerummet
Team 2 – i fællesrummet
Team 3 – i køkken syd/kontoret
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