Minnesanteckningar enhetsråd 170329 & 170405 Landeryds vårdbostäder
*Närvarande; se bifogad närvarolista
*Föregående mötes protokoll. Kort genomgång av tidigare möte.
*Sommarvikarier, rekrytering pågår. Vi har anmält intresse för feriepraktikanter från
Linköpings kommun.
*Månadsbrev
De som önskar att få månadsbrev från boendet via mail lämnar adresser på mötet.
Även minnesanteckningarna från Enhetsråd skickas med mail*Planeringssystem
Susanne går igenom hur det nya planeringssystemet för det dagliga arbetet fungerar.
Landeryd har varit ”pilot” och provat detta under 6 månader. Efter gott resultat och stor
efterfrågan införs systemet i hela Aleris.
*Info från Anita Jonasson-Kroon Äldrenämnden
Det är lång kö till demensavdelningar, man fördelar om platser från sjuk- och åhem till
demesplatser.
Förändringar i Servicehusen i Linköping, vissa ändras till trygghetsboende. Detta pga
att 40% av de boende i Servicehusen inte har någon hjälp alls idag.
*IBIC- Individens Behov I Centrum
Information om vad IBIC innebär. Linköpings kommun har valt att införa IBIC sedan
årsskiftet. Detta har testats på ett boende och en hemtjänstenhet under året 2016.
Det innebär att redan när man ansöker om hjälp/boende så görs en ordentlig
bedömning av handläggare om vilket behov av hjälp varje brukare har. Ex. kan man
damma sin lägenhet själv så skall man göra det, men kanske behöver hjälp med att
torka golven. Då kommer detta att stå redan i uppdraget från handläggare till utförare.
När detta nu införs så kommer genomförandeplanerna se annorlunda ut. När de nya
mallarna släpps i vårt dokumentationssystem så kommer arbetet med de nya
genomförandeplanerna att starta. Beräknas komma under Maj månad.
*Kontaktmannaskap
Varje kontaktman och anhöriga kommer överens om hur kontakten skall hållas. Detta
dokumenteras.
*Mat
Det har kommit in synpunkter på maten. Vi uppmuntrar de som kan att delta i matråd
för att framföra sina synpunkter och önskemål av mat. Hitintills har det varit mycket lågt
deltagande.
*Aktiviteter
Under år 2017 går vi igenom vårt utbud av aktiviteter. Vi gör vårt yttersta för att
aktiviteterna skall passa så många som möjligt.
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Önskemål om promenadgrupp framkom. Driftledarna tar fram ett schema för detta.
*Lantbrukstema
Information om katten Tusse som nu bott hos oss i 5 månader. Under sommaren
kommer det en Islandshäst till Landeryd och hälsar på vid 4 tillfällen. Då finns möjlighet
att gå ut och mysa och klappa på den varma hästmulen. Det kommer att finnas ett par
kaniner till låns under sommaren. Planen är att till sommaren 2018 införskaffa några
höns och ett stort potatisland.
*Fastighet
Hemsö äger fastigheten och Linköpings kommun hyr den. Vi bedriver verksamheten
på uppdrag av kommunen. Det framkommer synpunkter ang fastigheten.
Verksamheten ansvarar för att felanmäla fel/brister till fastighetsägaren. Under år 2017
finns en underhällsplan som vi tagit del av.
På mötet framkom önskemål om att bjuda in Landeryds fastighetsförvaltare till nästa
möte.
*Kontakt/möte
Om närstående önskar möte med personal/ledning så vill vi att man bokar tid innan så
att man inte blir störd i sitt arbete och att man kan vara fokuserad på mötet. Frågor som
uppkommer vid besök av sin närstående vill vi att man tar med personal i den boendes
lägenhet för att minska oro hos de andra boende.
Frågor som kan behövas kollas upp önskas få på mail, då har vi möjlighet att ta reda
på och återkoppla.
*Övrigt
Flaggan skall upp på allmän flaggdag
Önskemål om mera möbler på innergårdarna och att dammarna renoveras.
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