Referat fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets dialogmøde
med beboer-/pårørende

Dato:

17-06-2014

Tid:

17.00 - 19.00

Sted:

Marienlund, Kirkegade 102, 7430 Ikast

Deltagere:
Frank Heidemann, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget
Morten Bak, medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
Lars Svendsen, beboer
Laura Svendsen, pårørende
Bjarne Lillegaard, beboer
Ole Lillegaard, pårørende
Judith Svendsen, beboer
Rita Søndergaard, pårørende
Britta S. Jensen, pårørende
Daniel Birkholm, beboer
Kirsten Schiermer, pårørende
Bjarne Andersen, boboer
Bente Madsen, beboer
Anni Jørgensen, beboer
Else Marie Thomasen, beboer
Pernille Kristensen, pædagog
Maria K. Nielsen, TR SL
Aase Lindberg, AMR
Merete Kristensen, teamleder
Lars S. Olesen, leder
Mogens Wehrs, psykiatri- og handicapchef
Dorthe Iversen, områdeleder
Referat
1. Velkomst - v/udvalgsmedlemmer Frank Heidemann og Morten Bak
2. Siden sidst – og den kommende tid – orientering Lars S. Olesen
Marienlund arbejder med, hvordan frivillige kan blive en del af Marienlund. Der er holdt
møde med pårørende, medarbejdere og planlægges møde med beboerne for at drøfte,
hvordan, hvad og på hvilken måde frivillige kan inddrages i livet på Marienlund.
I forbindelse med mødet for pårørende om frivillige på Marienlund blev lavet oplæg og
drøftet, hvad der sker med udviklingshæmmede mennesker, når de bliver demente, og
hvordan de kan støttes og hjælpes.
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Der er i dag ingen ledige boliger på Marienlund, og der er borgere på venteliste, som
gerne vil flytte ind, hvis der bliver ledige boliger.
Fra 1. september bliver Bofællesskabet Frisenborgparken 85 en del af Marienlund. Bofællesskabet har 6 lejligheder, hvor der bor 4 voksne udviklingshæmmede borgere.
Nu er kolonihavehuset anlagt med fliser, hæk og græsplæne. Det er ønsket, at kolonihavehuset skal give beboerne mulighed for at opleve et andet miljø og komme væk fra
hverdagen uden at skulle transportere sig langt eller køre i bus.
Beboere og medarbejdere samarbejder om at indrette og anlægge eventuel have og
Frank Heidemann nævnte muligheden for at inddrage frivillige i et sådan projekt.
I år går sommerferie til Slette Strand, hvor alle beboere er inviteret med. Slette Stand
planlægger mange forskellige aktiviteter, som giver beboerne mulighed for at vælge ud
fra individuelle løsninger samtidig med, at de kan nyde hinanden selskab på tværs af husene.


Billeder fra en beboers hverdag på Marienlund, v/Judith Svensson og Pernille Kristensen.

Med Ipad har Pernille taget billeder af Judith i hendes hverdag, og ud fra dem fortalte Judith om sit liv på Marienlund med svømning, ridning, gåture og afslapning i hendes lejlighed. Efterfølgende svarede Judith på spørgsmål.


Velfærdsteknologi på Marienlund ved Pia Greensten.

Pia fortalte, at flere beboere har anskaffet sig ipads og bruger dem til at se og høre musik og tage billeder.
Pædagogisk bruges Ipad til kommunikation. Det gøres for eksempel ved, at medarbejderen finder billeder og lægger to – tre billeder på skærmen, så beboeren kan pege på det
billede, der for eksempel viser, hvilken mad man ønsker at spise eller hvilken musik man
ønsker at høre.
Herefter blev Paro præsenteret.
Paro-sælen er en robot med indbyggede computere, der ´lærer´ med tiden. Disse computere er forbundet med en række sensorer overalt på kroppen. Sensorerne bruger Paro
til at se, høre, føle og genkende stimuli og miljøer. Når beboere sidder med Paro og taler
eller nusser den, vil den derfor reagere og skabe ”relation” til beboeren.


Innovation på Værkstedet Lundgården, v/beboere fra Marienlund
og Lene Eskesen Würtz og Rasmus Schjermer fra Værkstedet Lundgården.

Rasmus og Lene fortalte om innovationsprojektet fra medarbejderstyret til brugerstyret
kantine.
Brugere og medarbejdere har i samarbejde innoveret på, hvordan driften af kantinen
skulle omlægges, så brugerne selv kan udføre alle opgaverne.
Et væsentligt punkt var at nedbryde opgaverne i overskuelige, mindre og konkrete dele,
så alle brugere uanset interesse og funktionsniveau kan varetage opgaver omkring kantinen.
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Der er nu etableret en servicegruppe med 32 ansatte brugere, der efter samtale har indgået en kontrakt om deres opgave.
Pædagogisk arbejdes der med at adskille ”arbejde” og ”at hjælpe hinanden”. Når man
spørger nogen om de vil hjælpe kan de sige nej, men et arbejde skal udføres, når det er
aftalt.
Herefter præsenterede nogle beboere deres arbejdsopgaver for eksempel:
 Else Marie kommer vasketøj i tørretumbleren og lægger det efterfølgende
sammen
 Bjarne går ud med store poser affald
 Lars fylder toiletpapir op på herretoilettet
 Anne fylder toiletpapir op på dametoilettet
 Bente vasker gulv i kantinen og fra den 18. juni 2014 foregår det med en
nyindkøbt gulvvaskemaskine
 Bjarne snitter salat til salatbar
3. Øvrige aktuelle punkter - v/udvalgsmedlemmer
Frank Heidemann anerkendte Lundgårdens omlægning af kantine og servicefunktioner og
pointerede, at det er vigtigt at alle mennesker oplever, at de gør en forskel og at deres
indsats har betydning for andre. Frank Heidemann spurgte personalet, om de kunne
mærke forskel på brugerne, efter de var begyndt i servicegruppen.
Personalet på Marienlund fortalte, at beboerne er glade for at kunne fortælle om deres
arbejde, når de kommer hjem. Og personalet fra Lundgården fortalte, at særligt omkring
ansættelsessamtalerne og kontraktunderskrivningen havde de oplevet en glæde og stolthed hos brugerne over deres arbejde.
I forhold til at lægge Frisenborgparken sammen med Marienlund sagde Frank Heidemann, at det var oplagt og at det fremadrettet ville give god mening i forhold til mere effektiv drift.
I forhold til kommunens økonomi beskrev Frank Heidemann situation som værende under kontrol, fordi byrådet i tide har handlet og han forventer ikke initiativer, som varsler
bekymring for handicapområdet.
Morten Bak understregede, at han syntes, at det er dejligt at mange af beboerne deltager i dialogmødet og selv fortæller om, hvordan I har det. Det er vigtigt for politikerne at
vide.
Herefter var der mulighed for at se på fremlagte billeder fra årets gang på Marienlund og
rundvisning til det nye kolonihavehus.

Referent: Dorthe Iversen
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