Referat fra ordinært beboer-pårørenderåds møde d. 26-9-2019
Dagsorden:
1. Kort dialog om livet på Fanø Plejecenter
2. Orientering om planerne for renovering af Fanø Plejecenter v. Velfærdschef Søren Lück Madsen.
3. Valg til beboer- pårørenderådet
4. Evt.
Referat:
Ad 1)
Personalesituationen:
Der er i løbet af året gennemført en ændring i medarbejdernes vagter, således at vi igen har faste dag-,
aften- og nattevagter. Dette er gjort for at biddrage til at skabe mere stabilitet og kontinuitet i plejen.
Aktuelt arbejders der med at etablere små teams omkring hver afdeling, så det så vidt muligt er faste
medarbejder, der er i de enkelte afdelinger.
Det har gennem hele året været en udfordring at rekruttere uddannet SOSU-personale til besættelse af
de ledige stillinger. For at kompensere for dette er der bl.a. ansat pædagoger i nogle af stillingerne (pt.
tre pædagoger).
Der er ansat en del nye medarbejdere gennem det seneste år med henblik på at få medarbejdere nok til
at dække alle planlagte vagter. Dette er vi nu tæt på at have opfyldt. Da der samtidig er rejst
medarbejdere, som har været ansat gennem flere/mange år, betyder det lige nu, at der er mange nye
medarbejdere, som er ved at lære beboerne og husets arbejdsgange at kende.
Beboer og pårørende giver udtryk for, at det er vigtigt for beboernes tryghed, at det ikke er for mange
forskellige, der kommer og hjælper. De hilser de små faste teams i afdelingerne velkommen.
Pårørende beskriver, at medarbejderne ofte ikke er synlige i afdelingen og at der er tomt på gangen og i
fælles rummene. Dette er særlig udtalt i weekenderne, hvor der heller ikke foregår så mange aktiviteter.
Der udtrykkes ønske om bedre bemanding, så medarbejderne kan være mere synlige i afdelingerne.
Nogle af de pårørende tilkendegiver, at de oplever, at der er kommet mere ro i huset end tidligere og at
dette er dejligt at mærke, når man kommer i huset.
Nattevagtsdækningen:
Beboere og pårørende giver udtryk for ængstelse omkring, at der kun er to nattevagter på arbejde til at
passe alle opgave ude i byen og på Fanø Plejecenter om natte. Navnlig vækker det bekymring, at det
forekommer, at begge nattevagter må forlade plejecenteret samtidig til opgaver ude i byen og dermed
lader plejecenteret tilbage uden opsyn i en periode.
Nødkald:
Siden en ændring af opsætningen af nødkaldene på stuerne i foråret, er det ikke længere standard, at et
nødkald kan besvares med en besked til beboeren. Dette betyder, at beboerne nogle gange kommer til at
vente på medarbejderen, uden at de kan få besked om, hvor lang tid der går, inden medarbejderen
kommer til hjælp. Beboere og pårørende ønsker sig, at det igen bliver muligt, at medarbejderen kan
besvare kaldet via nødkaldsboksen.
Aktivitetsteamet
Aktivitetsteamet har været i gang hele dette år. De biddrager til at der foregår mange meningsfulde
aktiviteter for beboerne, hvilket skaber glæde og livskvalitet. Beboere og pårørende give udtryk for et
stort ønske om, at aktivitetsteamet kan fortsætte også efter 2019, når der ikke længere er puljemidler til
finansieringen.

Information – kommunikation med pårørende
Der er på opfodring fra det afgående beboer-pårørenderåd kommet billeder af medarbejderne op i på de
hvide tavler i afdelingerne. Her kan man se, hvem der er tilknyttet de enkelt huse og hvem, der er på
arbejde. Tavlerne bruges ligeledes til informationer om, hvad der foregår på Fanø Plejecenter m.m.
Som noget nyt er der lavet en mail-liste til pårørende, som er benyttet første gang til indkaldelse til dette
møde.

Ad 2)
Velfærdschef Søren Lück Madsen viste billeder fra bygningsgennemgangen på Fanø Plejecenter.
Billederne illustrerer tydeligt, at bygningerne visse steder er meget misligholdte og trænger til grundig
renovering.
Fanø Kommune har i samarbejde med Fanø Boligselskab søgt midler i Boligselskabernes Landsbyggefond
til renovering af bygningerne. Om denne ansøgning bliver imødekommet og i givet fald hvornår, er endnu
uvist. Hvis den imødekommes vil et gennemgribende renoveringsarbejde gå i gang.

Ad 3)
Følgende er valgt til beboer-pårørenderådet for det kommende år:
Beboerrepræsentanter:
Grethe Windsløw – Enghuset
Maja Banke – Hybenhuset
Peter Kristian Petersen – Digehuset
Hans Skeby – Kernehuset
Pårørenderepræsentanter:
Merete Banke – Hybenhuset
Susanne Windsløw – Enghuset
Bente Baun – Kernehuset
Lisbeth Sørensen – kernehuset
Suppleanter for pårørende:
Vibeke Schøtt – Enghuset
Yvonne Sørensen – Enghuset
Medarbejderrepræsentanter:
Bente Beck – aftenvagt i Kernehuset
Inga Andreasen – aftenvagt i Enghuset
Kaja Petersen (Teamleder) deltager som sekretær for beboer-pårørenderådet
Ad 4)
Pårørende efterspørger, at der fremover bliver sendt nyheder og lignende rundt via mails.
---Efter mødet konstituerede beboer-pårørenderådet sig med Merete Banke som formand.

