Dialog møde Ulfborg Aktiv Center 14.11.18. 48 fremmødte.
Kort præsentation fra Sine
Resume fra sidste dialogmøde
Der er forsat ikke økonomi til musikterapeut.
De steder hvor det er på forsøgsbasis er en succes
Forslag om dilettant på centret har ikke været muligt, men alle er velkommen til, at
komme til Staby, når det foregår der.
Ønsker omkring Cdér med musik er en stor succes.
Ønske om info fra centret. – Den udkommer d.d. og der forventes at den vil udkomme
ca. 4 x årligt
Der ønskes her fra centret at pårørende aflevere deres mail, så vil info herfra sendes
på mail fremover.
Hvad arbejder vi med nu og hvad kommer der til at ske i 2019:
Klippekortet forsætter
Mulighed for tilkøb af ydelser – Henvendelse til Sine eller Majbritt
I år 2019 bliver der meget fokus på demens i Holstebro kommune:
På Birkehøj åbnes der en specialiseret afdeling for demente. – Vi ved endnu ikke
kriterierne for disse beboer.
Derved lukkes 2 MTO stuer her på UAC for at finansiere dette
Fokus på demens på plejecentrene
De fleste medarbejder skal på kursus vedrørende demens
Demens sikring – opstart i januar
Demens hegn omkring Nord og Lindehaven
Fokus på det gode måltid
Der serveres nu varm mad til aften i plejeboligerne. - Det er ikke på nuværende muligt
i Cafedelen
Der har været gode erfaringer med dette indtil videre i forhold til søvn og at beboere
spiser mere til aften.
Service medarbejderne bager om onsdagen for at skærpe sanserne hos beboerne i
plejeboligerne.
Nyt fra ældreråds repræsentant Leif Carøe
Leif Carøe fra ældrerådet fortæller lidt omkring fremtiden.
Han giver udtryk for, at det er godt at være ældre i Holstebro kommune
Alle kommuner har underskud i år.
Der kommer en besparelse i plejedelen 2019 på 1.2 mill. Så det bliver hårdt i 2019 og
tyder derved ikke på et løft
Der kommer ligeledes flere ældre næste år
Center for Sundhed skal klare flere opgaver så vi derved undgår nogle indlæggelser.
Prisen pr. indlæggelse er 16000 pr. døgn.
Samtale rundt ved bordene omkring forskellige temaer:
Hvordan er det at komme som pårørende på UAC?
Der gives udtryk for, at huset er et godt sted at komme i som pårørende.

Der er altid et venligt smil og personalet gør et godt stykke arbejde
Personalet er imødekommende selv om de løber stærkt
Det er svært de steder, hvor der er flere demente og de til tider sidder alene i
fællesarealet hvis personalet er inde og hjælpe anden beboer.

Hvordan er det at bo på UAC?
.Der er generel stor tilfredshed, men der kan være udfordringer i at komme udefra da
det er mange lokale der bor her.
Har du nogle forslag til aktiviteter eller arrangementer?
Busture til Thorsminde, Bilka og ud at se juleudstillinger
Et bus program
Uddybelse af beboernes venner og plejehjemmets venner – Hvad de hver især står
for.
Mere sang til fredagskaffen i dagcentret. – Generelt mere musik og sang
Pårørende er altid meget velkomne på centeret. Hvis man ønsker at hjælpe til eller
deltage til en aktivitet kan personalet altid kontaktes

Hvordan oplever du maden og spisesituationen?
Maden er god men det kan være en sjov sammensætning af retter
Ønske om at der er støre valg mulighed evt med 2 retter
Ønske om duften af mad.
Røde pølser til varm kartoffelsalat i stedet for medisterpølse

Oplever du som beboer/pårørende at du får den information du har brug for?
Angående informationer ønsker de fleste pårørende at få dem på mail.
Facebook er også oppe at vende.
Angående praktisk information ønskes der klare linjer.
Velkommen til UAC er under redigering så det vil vi tage med der ind under.
Eks. Hvornår låses dørene på centret og hvad er proceduren så.
Synlighed omkring hvem der er kontaktpersoner
Positiv tilbagemelding på ideen omkring centernyt. Ønsker at der i næste blad er en
kort forklaring på de forskellige frivillige udvalg, som tilbyder arrangementer

Evt:
.
Juleaften nærmer sig og der er tilmelding 7 dec.
Der er mulighed for, at spise i lejlighederne og derved få maden pakket til de personer
man er og ellers foregår det i de 3 afdelinger.
Afslutning med en lille julesang - tak for i aften.
Vi er meget taknemmelig over at så mange valgte at deltage i dialogmødet og at alle
deltog aktivt i samtalerne rundt bordene
Vi glæder os til at se jer igen næste år :)

