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Referat fra beboer og pårørenderådet tirsdag den 19 juli kl. 17 i Fanø
Plejecenters mødelokale
1. Udarbejdelse af høringsvar og forslag for anvendelse af midler til mere
værdig ældrepleje 2019:
Beboer-og pårørenderådet drøftede punktet og fremkom med følgende hørringssvar:
”Beboer- pårørenderådet tilslutter sig forvaltningens forslag om anvendelse af
midlerne til en mere værdig ældrepleje”
2. Tilbagemelding på hørringssvaret vedr. uanmeldte tilsyn
Fanø Plejecenter:
Svaret til beboer og pårørenderådet Var følgende:
”Social og sundhedsudvalget 2018-2021, den 26. juni 2018:
Rapporterne vedr. det uanmeldte tilsyn på Fanø Plejecenter og i fritvalgsområdet har været til høring i Seniorrådet og i Beboer- og pårørenderådet for så
vidt angår rapporten for Fanø Plejecenter.
Rådene har ingen kommentarer til rapporterne. Dog opfordrer Beboer- og pårørenderådet til, at der afsættes ekstra ressourcer til undervisning af personalet i det nye elektroniske omsorgssystem. Forvaltningen kan oplyse, at der i
forbindelse med implementering af det nye omsorgssystem har været afsat
midler til undervisning og gennemført den nødvendige undervisning. Der vil
løbende blive taget hensyn til undervisningsbehov og undervisningsplanen justeres herefter. Udgifterne til den fremadrettede undervisning forventes at
kunne afholdes inden for eget budget, men vurderes løbende.”
Beboer og pårørenderådet har taget svaret til efterretning og følger nøje implementeringen af det elektroniske omsorgssystem.
3. Orientering om brandinspektion i uge 27 2018
Brandinspektionen havde igen i år intet at bemærke
4. Evaluering af grill-festen
En god glad fest med stor opbakning.
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Hvis succesen skal gentages bliver det med små justeringer: Festen fremadrettet bliver for beboere og deres pårørende og med max 2 pårørende pr. beboer og med en egenbetaling.
Evt.:
Efter forespørgsel om hvorvidt beboerne selv skal tegne eller have forsikringer
efter at være indflyttet på Fanø Plejecenter er svaret, at beboerne selv skal
tegne og afholde udgiften til forsikringen.
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Dorte Devantier
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