Referat dialogmøder Plejeboligerne Mellemtoft
d.20.10, d. 21 og 22.11.2018
Møderne har i år været flyttet ud i de respektive huse, bortset fra hus 29, hvor dialogmødet
var slået sammen med information omkring lukning af huset.
Dette med baggrund i at give de stille og/ eller svage ældre mulighed for at deltage i
møderne. Dette resulterede i et væsentligt højere fremmøde og en meget bedre dialog
med beboere og pårørende i husene. Der blev efterfølgende evalueret på denne måde at
afholde dialogmøde på, og alle var enige i, at dette var meget mere vedkommende og
ønskeligt fremover.

Fremmøde:
Hus 21: Beboere 6, pårørende 3, Medarbejdere 2.
Hus 23: Beboere 5, Pårørende 1, Medarbejdere 2.
Hus 25: Beboere 9, Pårørende 9, Medarbejdere 3.
Hus 27: Beboere 6, Pårørende 3, Medarbejdere 2.
Hus 29: Beboere 0, Pårørende 10, Medarbejdere 1.
Hus 31: Beboere 3, Pårørende 3, Medarbejdere 2.

Velkomst ved gruppekoordinatorerne.
Gruppekoordinatorerne fortalte om hverdagslivet på Mellemtoft og i de forskellige huse.
Det er lidt forskelligt, hvilke aktiviteter der er i husene, da det tager udgangspunkt i de
beboere, der er her og nu.
Der er musik og sang ved musikterapeut Frederik, der kommer rundt i alle huse og
afholder dels fælles sang og dels individuelle seancer med de enkelte beboere i deres
lejligheder.
Beboerne var blevet spurgt til deres oplevelse af at bo på Mellemtoft. Alle steder blev der
generelt udtrykt tilfredshed med at bo her. Der er ligeledes tilfredshed med den mad, der
serveres – enkelte varme retter kan dog opleves for salte, hvilket vi retter henvendelse til
Det Gode Køkken om.
Der blev orienteret om det gode samarbejde Mellemtoft har med plejehjemslæge Tove
Holm. Hun kommer ca. hver 3. uge, hvor vi har en dialog med hende om de beboere, der
har behov for at blive tilset. Herudover underviser hun personalet i forskellige
sygdomme/symptomer, hvilket giver en øget faglighed. Det er næsten 50 % af beboerne,
der på nuværende tidspunkt har valgt dette lægehus.
Klippekortsordningen er blevet brugt flittigt på forskellig vis, alt efter hvilke ønsker
beboerne har haft hertil: Ekstra bad og rengøring, gåture, familiebesøg, begravelse,
byture, kaffe og nærvær udover det forventelige og meget mere.
Ordningen fortsætter også næste år, hvor hver beboer kan få ½ t/uge.
Holstebro Kommune deltager i et frikommuneforsøg, hvor der er mulighed for at købe
tilkøbsydelser, der ligger udover kvalitetsstandarden. Det kan være de samme ting, som
man kan få via klippekortet, men som man måske ikke har timer nok til. En oplagt
julegaveidé.

I hus 29 blev den særlige situation vedr. lukning af huset drøftet. Flytning af beboerne sker
kun frivilligt og alle holdes skadesfri økonomisk. Man vil endvidere blive tilbudt hjælp i
forhold til den praktiske del i forhold til selve flytningen.
Beboerne har mulighed for at ønske tilbud om anden bolig på Mellemtoft eller hvor man i
øvrigt måtte ønske det. Alle fået udleveret et skema, hvor man har mulighed for at påføre
sine ønsker.
Tilsyn:
Der er lovbestemte tilsyn:
Patientsikkerhedsstyrelsens tilsyn med de sundhedsfaglige tiltag er ændret til et
risikobaseret tilsyn, vi havde sidst tilsyn i 2017.
Kommunalt tilsyn er et årligt tilsyn med social og plejefagligt fokus, vi har endnu ikke haft
dette tilsyn i år.
Levnedsmiddelkontrollen har været på tilsyn og tildelt os elite smiley, hvilket vi er stolte af.
Dialogmødet i dag er ligeledes en del af det kommunale tilsyn, dog ikke lovbestemt. Der
har forud for møderne været en dialogmøderne
Rapport fra kommunalt tilsyn samt referat fra dette møde, går til socialudvalget og kan
ligeledes findes på Tilbudsportalen.
Dialog/ spørgsmål/gode ideer/ inspiration/ønsker:
Der var i alle huse en rigtig god dialog, dels om hverdagslivet, dels om de medarbejder
ressourcer, der er til rådighed. Man kunne ønske sig, at der var flere på arbejde, hvilket
ville give mere tid til den enkelte beboer. Anette Sørensen fortæller, at der ikke er
mulighed for at sætte flere i vagt inden for den økonomiske ramme,
I et hus var der et ønske om at genoptage stolegymnastik, der tidligere har været et tilbud
med en instruktør fra FOF. Kirsten Gad retter henvendelse til Venneforeningen, om de
endnu en gang vil sponsere dette og henvendelse til FOF, vedr. mulighed for dette tiltag.
Der ønskes små spillestationer/aktivitetsstationer, skuffer med spil hvor der er skilte på.
Personalet må gerne opfordre de pårørende til, at sætte et spil/en aktivitet i gang. Aktivitet
kunne være staffeli med lærred, malebøger/kopier, perleplader med store perler og
demenspuslespil. Alle er altid velkommen til at komme med idéer.
Valg til Bruger- og Pårørende Råd:
Nuværende:
Ældrerådsrepræsentant (1)
Jytte Von Seelen.
Beboerrepræsentanter (1)
Pårørende repræsentant (3)
Lisbeth Steffensen, hus 25.
Villy Schmücker, hus 23.
Dorte Lyngsø, hus 29. Ønsker ikke genvalg.

Venneforenings repræsentant (1)
Lene Johansen, ønsker ikke genvalg.
Medarbejderrepræsentant (1)
Laila Kamp Puggaard
Det nye Bruger- og Pårørende Råd er:
Ældrerådsrepræsentant (1)
Jytte von Seelen.
Beboerrepræsentanter (2)
Birthe Hansa Biehl, hus 25.
Jørgen Buhl, hus 25.
Pårørende repræsentant (2)
Lisbeth Steffensen, hus 25.
Villy Schmücker, hus 23.
Venneforenings repræsentant (1)
Medarbejderrepræsentant (1)
Laila Kamp Puggaard

Plejeboligleder er sekretær i Rådet og indkalder til møde.
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