Referat af Central BOP møde den 23. august 2016, kl. 16:00 – 18:00
afholdt i undervisningslokalet på 1. sal over Daghjemmet.
1. Velkomst v/ formanden
Nye punkter:
a. Valg af ny formand for BOP
Nils Riiber Høj er valgt til ny formand.
b. Facebookkritik af medarbejderproblemer med stress og
overarbejde.
Der har været kritik fra en pårørende til en medarbejder på
FB. Der er oplevelser fra pårørende af, at der ikke altid er
vagtdækning på nogle afdelinger.
Ledelsen er fortaler for ytringsfrihed, men ikke af at
personsager ytres på offentlige medier. Ledelsen henstiller til
at tage direkte kontakt til de rette personer.
Det er en ledelsesmæssig situation og de respektive ledere
skal tage ansvar i en given situation. Der er altid en
ansvarshavende tilstede på Enggården. Der arbejdes
målrettet med arbejdsmiljøet på Enggården.
2. Opfølgning på udestående punkter fra tidligere referater:
a. Status Informationsskærme
Punkt bliver undersøgt den 20/9 i Odense på
velfærdsteknologisk fair. Punkt skal med på næste møde.
b. Status på behandling af BOP-vedtægter
De er godkendt i kommunen af Kommunalbestyrelsen.
De nye vedtægter forefindes ikke på Dragørs kommunes
hjemmeside i øjeblikket, se vedhæftet fil.
c. Værdighedspolitikken, tilbagemelding fra SSU
Godkendt af SSU og ligger på Dragør kommunes
hjemmeside.
http://www.dragoer.dk/page7104.aspx

3. Meddelelser fra centerlederen:
 UTH – indsatser
Cathja informerer omkring tiltag på Enggården.
Faldforebyggelse på afdeling E
Dysfagi er blevet et fokusområde på Enggården.
Der er blevet en tryghed omkring indberetning af UTH.
FMK er stadigvæk i fokus. Der er sat fokus på den gode
kommunikation i det tværfaglige samarbejde.
Der bliver dagligt indrapporteret UTH fra personalet og
pårørende.
Der bliver lavet hændelsesanalyse på UTH, som bidrager
til fremtidig læring.
UTH og tiltag skal være fast på mødet hver anden gang.
 Status på frivillighed samt samarbejde
Cathja har været på møde med de frivillige og Hanne
Bertelsen. Der blev talt om, hvordan fremtidig samarbejde
skal være.
Videoklubben kører, og der er frivillige til højtlæsning på
Enggården. Der er også besøgsvenner, der kommer på
centeret,
Cathja vil gerne åbne Enggården op for de frivillige kræfter.
Besøgsvennerne syntes, det er hyggeligt at komme på
Enggården.
Pårørende skal mindes om Enggårdens venner. Der er
brug for penge og borger, der vil engagere sig på
Enggården.
4. Evt.
A. Velfærdsteknologi i kommunen.
Skal på til næste møde.
B. Lokale BOP i afdelingerne
Der bliver indkaldt til lokalt BOP inden det næste centrale
BOP møde.

C. Nyt fra SSU
Cathja deltog i mødet og fortalt om Enggården.
SSU har valgt at invitere BOP til et møde.
På mødet i november skal der tages stilling til punkter
på det kommende temamøde.
5. Gennemgang af referat fra dagens møde.
6. Næste møde: 1. november 2016, kl. 16-18

