Enhetsråd Bantorget 190515
Deltagare: Kaj Persson kontaktpolitiker, Mirsad Masinovic verksamhetschef, Jayamali Thorn
planeringsansvarig, Kicki Pavlovic undersköterska från avdelning 5, Viking Tham
medarbetare från avdelning 2, Kerstin Åhman från PRO och representanter från våning 2,
3,4,5, 6 samt närstående.
Mötes öppnas med en presentations runda.
Föregående protokoll


BPSD - Bantorgets sjuksköterska berättade om vad BPSD är och hur vi arbetar med
personer som har symtom.



Verksamheten informerar om det nya avtalet som gäller från 2019-09-01.



Aktiviteter



Utflykter



Närståendeträffar

Personal
Sommarplaneringen pågår, under maj introduceras sommarvikarierna genom att gå bredvid
ordinarie personal samt att de deltar i delegeringsutbildningar och ergonomiutbildningar.
Under sommaren kommer sjuksköterskorna på Bantorget att ha tillgång till specialist
undersköterska som kan vara behjälplig med bl.a. provtagning.
Enheten har fortfarande 2 rader att täcka innan sommarplaneringen är klar. Ordinarie personal
har delat upp sina semestrar vilket innebär att halva gruppen går på semester v.25-28 och den
andra gruppen går 29-32.
Verksamhetschefen informerar om att grundbemanningen på natten utökas från 2 till 3
personer.
Aktiviteter
Verksamheten visar upp ett bildspel med vinterns och vårens olika aktiviteter, utflykter samt
närståendeträffar. Trevliga diskussioner kring bilderna.
Verksamheten har skapat en mailbox. Tanken är att verksamheten ska maila ut info kring bl.a.
aktiviteter på boendet. Är man intresserad av att få dessa mail så kan man vända sig till
verksamhetschef.

Mat- och måltidsmiljö
Brukarna på Bantorget vill ha ett större inflytande när det gäller maten. Avdelningsansvariga
bjuder in till boråd varje månad och där kommer man att framföra sina önskemål kring maten.
Efter önskemål finns numera matsedlarna placerade på köksborden och i färg, tidigare har
matsedlarna anslagits på anslagstavlan.
Miljö inom- och utomhus
Önskemål om en uppgradering av parken utanför boendet, frågan skickas med
kontaktpolitiker Kaj Persson.
Information från ansvarig kontaktpolitiker
Kaj Persson kontaktpolitiker berättar om hur nämnden fungerar och kontaktpolitikerns roll.
Övriga punkter







Verksamhetschef går igenom den lokala brandrutinen. Personalen på boendet har
under maj genomgått en brandutbildning. På varje avdelning finns det brandfiltar, en
rekommendation är att inhandla brandfilt till lägenheterna.
Kicki informerar hur vi arbetar med genomförandeplanerna. När en ny brukare flyttar
in till boende bjuder vi in till välkomstsamta, kontaktmannen upprättar en
genomförandeplan tillsammans med brukaren och närstående. Alla som bor på
Bantorget har en kontaktperson och genomförandeplan. Genomförandeplanerna
revideras vid behov dock senast var 6:e månad.
Viking Tham går igenom det nya planeringsverktyget Mobil Omsorg.
Verksamhetschef informerar om att Linköpings kommun installerat WiFi på enheten
samt att alla avdelningar fått en Ipad.

Vid protokollet
Jayamali Thorn

