Dialogmøde på Parkvænget, onsdag 13. november 2019
17 deltagere.
1) Velkomst ved plejeboligleder Jette Vendelbo.
Kort om hvad et bruger-pårørenderåd er, og hvad der drøftes på bruger- pårørenderåds
møder
 arbejder med at styrke samarbejdet
 hverdag og trivsel på Parkvænget
 hvordan kan man som pårørende deltage i hverdagen på PV
 kvalitetesstandarden og tilsyn (kommunalt og sundhedsfagligt/embedslægetilsyn)
2) orientering om vennekredsen ved Ingrid Bek Andersen
Ingrid fortæller hvem der aktivt er med i vennekredsen i husene. Orienterer herefter om
diverse aktiviteter i husene. I Parkposten findes information om alle aktiviteter, denne kan
fås enten pr. mail eller i printet udgave. Alle er velkomne til at komme med indslag til
bladet.
Personalet støtter op om aktiviteterne.
Information om Parkvængets Venner. Opfordring til at være med i den betalende
vennekreds for Parkvænget (betydning i forhold til at søge om midler, jo flere medlemmer,
jo flere penge til aktiviteter)
Generalforsamling i Parkvængets Venner afholdes 15.1. 2020, Erling indkalder. Opfordring
til at afholde dette senere på dagen, gerne start kl.16
Kommentarer:
Drøftelser om bordopstilling i fællesrum. Poul udtrykker tilfredshed.
Forslag om bridge som aktivitet, evt undersøge mulighed for at samarbejde med
bridgeklub i byen
3) Borgerkonferencer:
Ida orienterer om kompetenceudvikling på demensområdet blandt personalet samt om
videre implementering og brug af viden i praksis via borgerkonferencer. En
metode/mødeform som er ny, med opstart på Parkvænget efter sommerferien. Formålet er
at finde løsnings muligheder i forhold til en udvalgt problemstilling. Det munder ud i
få/enkle ændringer eller aftaler, som dokumenteres i journal og som personalet herefter
arbejder med.
Kommentarer: der foreslås orientering/drøftelse med pårørende efterfølgende mhp at
styrke samarbejdet/dialogen. Samarbejdet med pårørende vægtes altid højt,
kontaktperson kan være formidler af evt nye aftaler som er relevante for pårørende.
4) Åben dialog om ønsker til Parkvænget.
Der udleveres spørgsmål til drøftelse i grupper med efterfølgende opsamling i plenum;
spørgsmål som vedrører samarbejdet på tværs mellem beboere, pårørende og
brugerpårørende rådet. Følgende vægtes: vigtigt at være lyttende og opmærksom
(personale og pårørende)- fremmende for positiv dialog/samarbejde, prioritering af ”det
levede liv” , livshistorien– mulige aktiviteter herom, herunder samtaler under måltider –
”fortæl din historie..” , evt aktiviteter i eller ud af huset. Gerne invitere til aktivitet, også
gerne pårørende. Inddrage vennekredsen hvis en beboer har særlige interesser. Overveje
forskellige tidspunkter for aktiviteter, f.eks. gerne en søndag formiddag – mulighed herfor
kan da være afhængigt af hvor aktive pårørende og vennekreds er. Der foreslås

tydeliggørelse i Parkposten, at alle/pårørende er velkomne til at deltage i hverdagens
aktiviteter på Parkvænget. 28/11 er der således et arrangement med julepyntning.
Traditioner forsøges videregivet og fortsat bragt i spil på Parkvænget.
Der overbringes desuden en hilsen fra beboer, som udtrykker stor tilfredshed med at bo på
Parkvænget
5) Bruger-pårørenderåd, valg hertil:
Der orienteres kort om rådet - har siddet i rådet ét år og vil gerne fortsætte med dette. Der
afholdes møder kvartalsvis.
I rådet taler man om generelle ting, f.eks. klippekort. Har snakket om hygiejne, hvordan
kan man sikre det basale, herunder negleklip mm
Kontakt persons rollen er drøftet. Usikkerhed omkring opgaven herved, der ønskes en
tydelig liste over hvad der ligger i rollen. Normering er drøftet, samt hvordan man bedst
muligt bruger de hænder, der nu er der.
Rådet har været interesseret og nysgerrige på, hvad visioner og idéer, der er hos ny leder.
Samt hvilke ændringer der må komme og hvor (hvis noget ønskes ændret f.eks.). Nyt fra
ældrerådet drøftes på møderne.
Der opfordres endeligt til at komme med punkter til drøftelse på rådet.
Kommentar:
Jette orienterer om, at der netop er en beskrivelse om kontaktperson rollen undervejs i
kommunen
Referent: Ida J.

