- Et godt sted at bo

Nyt fra Kamager
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August - Oktober 2018

Kære alle,
Kulden er rykket ind, men vi rykker ud. Vores aktivitetsmedarbejder
Annette har nemlig planlagt hyggelige efterårsaktiviteter til de beboere,
der har lyst den næste måned. Vi glæder os således til halloweenfest,
skattejagt på sansestien med lygter i mørket, bål og popcorn (og gode
trøjer og huer), og ikke mindst til at samle de mange efterårsfrugter,
der lige nu farver landskabet lige ude foran beboernes døre.
Tak for et rigtig hyggeligt loppemarked lørdag 8. september
Vi er så glade for, at så mange var med til at gøre loppemarkedet til lige
præcis dét, det skal være: Hyggelig snak, gode kræmmerhandler, pølser
og brød, kaffe, masser af grin og godt selskab. så endte vi faktisk med
at sælge for 4895 kr.! Det er vi ret stolte af. Pengene bruger vi på flere
aktiviteter. Vi vil skifte vores sofacykel ud med en mere driftsikker
model med bedre batteri.
Vi har taget billeder for alle beboere på dagen. Dem kan I se hos jeres
pårørende næste gang, I er på besøg. Alternativt kan I sende et USB
med posten til beboergruppens team og bede om, at de returnerer det
med billeder, hvis I har aftalt med jeres pårørende, at I må få billederne.
Pårørende temaaften 8. oktober – tilmelding senest 4/10
Husk, at det er den 8. oktober kl. 17.30-20.30, Kontaktgruppen har
arrangeret en spændende temaaften med Hanne Veje, der fortæller om
to nærliggende emner: Sorgen og angsten ved tanken om, hvad der sker vi

som forældre ikke er her mere til at passe på vores børn; Og det svære ved at
være søskende i en familie med et alvorligt handicappet barn. Arrangementet
afholdes i Restaurant SAS-klubben i Kastrup. Tilmelding kan ske til
teamet eller til administrationen på 32466660.
Skift af busselskab giver uro og utryghed
VBT vandt udbudsrunden for kørslen mellem bo og dagtilbud og
overtager derfor buskørslen fra HB pr. 1. oktober 2018. Personalet er
opmærksomme på, at de fleste beboere bliver berørte af ændringen, da
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Arrangementer
For pårørende:
08/10 l 17.30-20.30
Temaaften med Hanne
Veje
For beboere:
02/10 l 18.30-20.00
Historiefortælling
09/10 l 10.00-12.00
Bage og samle frugt på
sansestien
13/10 l 13.30-15.00
Musik og bevægelse
16/10 l 18.30-20.00
Skattegat på sansestien
med lygter
02/11 l 18.30-21.00
Halloweenfest

Se flere kommende
arrangementer på
forsiden af vores
hjemmeside
www.kamager.dk
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det betyder nye chauffører og nye busser, nye ansigter andre tider. Vi
har løbende dialog omkring det – både internt og med chauffører –
ligesom vi vil være ekstra opmærksomme ved på- og afsætning på
Kamager, så vi kan støtte beboerne bedst muligt. Vi vil i en periode være
at finde på parkeringspladsen om morgenen, for at forsøge at minimere
udfordringerne for beboerne.
Status på evt. hjemtagelse til Tårnby Kommune
Vi har intet nyt hørt ift. Tårnby Kommunes overvejelser om at hjemtage
Kamager fra Region Hovedstaden. Vi ved, at den officielle melding skal
komme senest 31. december 2018. Vi afventer og giver besked til jer, så
snart, vi ved noget mere.
Nyt fagsystem implementeres i efteråret
Pr. 3. december 2018 skifter Kamager – og hele Region Hovedstaden –
fra EKJ til et nyt fagsystem KMD-Nexus, der skal opbevare alle beboeres
oplysninger. Nogle af os har allerede fået et kig ind i brugerfladen, og det
ser lovende ud! Overgangen kommer dog til at trække ressourcer frem
mod januar, da al personale skal uddannes i det, ligesom vi skal have
overført al data fra det gamle system og have tilpasset systemet, så det
passer til de pædagogiske og administrative arbejdsgange, vi over flere
år har erfaret understøtter arbejdet med beboerne allerbedst.
Ressourcekrævende forandringer giver kun mening for os, hvis de
understøtter det gode liv for beboerne, så dén del af integrationen af det
nye system bruger vi særlig meget krudt på de næste par måneder.
Hver beboer får deres egen billedbank
På Kamager erfarer vi, at billeder af hverdagen og hinanden er til utrolig
stor glæde for beboerne, blandt andet til visning på iPad, TV-skærme, til
handleplansmøder og på vores touchskærme i huset. Den nye
persondatalov pålægger os dog som virksomhed at indhente samtykker
fra alle personer på hvert eneste billede, vi tager og anvender. Gør vi
ikke det, risikerer vi store bøder fra datatilsynet. Da vi på ingen måde vil
fratage beboerne den glæde, billederne giver, har vi besluttet, at alle
billeder fremover tages med beboernes egne enheder og bliver
beboernes egen ejendom, der opbevares på en harddisk i beboernes
egen bolig. På den måde kan den enkelte beboer bruge billederne til de
formål, beboeren selv ønsker. Dét synes vi giver rigtig god mening. Vi
har derfor sørget for at alle beboere har indkøbt en ekstern harddisk til
egne billeder.
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Vi sender fremover e-mails til jeres e-boks
Den nye persondatalov gør os også opmærksomme på, hvor let det er at
hacke e-mail-systemer. Dét udfordrer vores ønske om at beskytte
beboernes privatliv, når vi sender mails til behandlere, læger, jer som
pårørende, osv. Offentlige institutioner som Kamager er derfor nu pålagt
at sende ”sikre e-mails”, når vi sender information om beboere. Fremover
sender personalet i beboergrupperne derfor alle e-mails direkte til jeres
digitale indbakke i jeres personlige e-boks. For at kunne gøre dette, skal vi
bruge jeres CPR-nummer. Vores kommunikations- og
organisationsmedarbejder, Didde, vil derfor snarest kontakte jer alle for at
spørge om lov til at få dette.
Hvad så, når I skal sende til os?
Hvis I ønsker at beskytte jeres pårørendes oplysninger bedst muligt, når I
sender mails til os, så skal I også skrive direkte fra jeres e-boks. Skal I i
dialog med et bestemt team, skal I fra jeres e-boks sende til dette teams
fællesmail:
• Kamager-boligerne-11-19.den-sociale-virksomhed@regionh.dk
• Kamager-boligerne-21-29.den-sociale-virksomhed@regionh.dk
• Kamager-boligerne-31-39.den-sociale-virksomhed@regionh.dk
• Kamager-boligerne-61-68.den-sociale-virksomhed@regiong.dk
• Kamager-boligerne-69-76.den-sociale-virksomhed@regionh.dk
Skal I dialog med ledelse eller administration, skal I sende til
kamager@regionh.dk og bede om, at mailen videresendes til den
modtager, du ønsker.

Dét blev et langt brev med mange informationer. Næste gang ønsker vi
god jul, men inden da håber vi, at I får et dejligt efterår med gåture i
skoven, lys i græskar og varme tæpper indendøre.
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For pårørende:
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