Referat af Dialogmøder d. 20/11 2019 og 27/11 2019
Der har i år været afholdt dialogmøde for Kornblomsten/Violen d. 20/11 2019 og for
Anemonens/Valmuens beboere og pårørende d. 27/11 2019. Kontaktpersonerne har forud for
dialogmødet interviewet de borgere, der ikke havde kræfter til at deltage i mødet, så deres
trivsel og oplevelser om Thorshøj også kan blive hørt. I begge dialogmøder deltog
repræsentanter fra Bruger – pårørenderådet, Vennekredsen og medarbejdere på Thorshøj. Der
var i alt 40 deltagere til møderne. Dorte Biehl bød velkommen, og orienterede om det sidste års
gang på Thorshøj. Her på Thorshøj ønsker vi at skabe rammer, der sikrer værdighed og respekt
for det enkelte menneske, og det er vores mål, at her skal det føles hjemligt. Det er vigtigt, at
beboerne har en god og tryg hverdag, hvor det opleves meningsfuldt at stå op til en ny god dag,
hvor vi skaber nogle nye gode stunder sammen med beboerne.
På Thorshøj er vi meget heldige. Vi har nemlig en velfungerende Vennekreds. Med deres
fantastiske hjælp er der mange gode aktiviteter og oplevelser, som vores beboere har meget
glæde af. Vi kan ikke takke dem nok. Kasserer i Vennekredsen XX orienterede om
Vennekredsens arbejde med at samle penge ind til en ny bus. Status er, at der er samlet
241.000 kr. ind. Der mangler ca. 35.000 kr., for at målet er nået. XX orienterede om, at der er
sendt 6 ansøgninger til forskellige fonde og virksomheder med håb om et positivt svar, så
bussen kan anskaffes i 2020. Bussen købes uden reklamer. Der blev givet forslag fra pårørende
til flere foreninger, der kan søges.
Vi har haft det årlige kommunale tilsyn i maj, hvor 2 visitatorer kom uanmeldt, hvor de
interviewede 2 beboere samt personalet. Herefter kontrollede de på vores journalføring – om
det vi skriver er relevant og korrekt dokumenteret. Vi fik en fin tilbagemelding. Rapporten
kommer til at være på hjemmesiden, når den er blevet endelig godkendt af kommunen.
Vi har også haft tilsyn af Fødevarestyrelsen, og vi fik igen i år en elitesmiley.
Beboere udtrykte, at det er dejligt at bo her. Vi har en god hverdag, og det er trygt sted at bo
her. Det er dejligt, at hjælpen er lige ved døren. Her er meget god mad og mange tilbud om
forskellig retter mad. Det er meget positivt, at maden bliver lavet på stedet. Hvis der er fisk eller
indmad på menuen, er der et alternativt tilbud. Pårørende udtrykte tilfredshed med plejen og
omsorgen for beboerne.
Der er et fint udbud af aktiviteter her. Det er meget fint at se billederne på skærmen ved
indgangen. Personalet er gode til at hjælpe beboerne ud af lejlighederne og være med i
fællesskabet.
Der var drøftelse af, hvordan skaber vi det gode måltid? Det har værdi, at der er en hyggelig og
god snak i forbindelse med måltiderne.
Beboerne er altid velkomne til at komme med ønsker til nye retter. Køkkenet vil lytte, og så vidt
det er muligt efterkomme ønskerne.
Der efterspørges muligheden for at være med i huslige pligter. Beboerne medinddrages i
huslige pligter, hvis de har lyst og kræfter til det.
Der spørges til muligheden for at få en cykeltur. Vi har i 2018 købt 2 nye Rich Shaw cykler, som
er med ”tag”, og vi har køreposer til cyklerne. Vi har dermed mulighed også for at cykle, når
vejret er lidt udfordrende.

Aktivitetsmedarbejder Gitte fortalte, at der er et bredt udbud af aktiviteter på Thorshøj.
Vennekredsen gør en meget stor indsats her på Thorshøj. Det er naturligvis helt frivilligt om
man vil deltage i aktiviteterne.
Der er fortsat mulighed for bowling. Der er både et mandehold og et kvindehold. Der kommer til
at foregå mange juleaktiviteter i år.
Morgensang er en daglig aktivitet i den pæne stue. Vi har en musikterapeut i huset til de
beboere, der spiller og synger sammen med beboerne i deres lejlighed.
Nærhed, samtale og berøring er vigtig hos de beboere, der ikke længere har ressourcer til at
deltage i fællesaktiviteterne.
Det blev drøftet, at det er vigtigt, at personalet er rollemodeller for hinanden.
Der blev spurgt til, om Thorshøj er opmærksom på den fælles glæde for samvær børn og
plejehjemsbeboere. Thorshøj har et samarbejde med den Kristne Friskole, hvor skolebørn
kommer i huset. Vi har også et samarbejde med Nørrelandskirken omkring baby salmesang,
hvor babyer og deres mødre kommer og holder babysalmesang.
Det blev drøftet, hvordan d. 24/12 er planlagt. Pårørende er velkomne uanset tidspunktet. Der
kan bestilles mad i køkkenet.
En beboer udtrykker, at aftensmaden serveres tidligt. Dette vil der blive kigget på.
Pårørende er altid velkomne.
Dorte Biehl takkede for møderne, for interessen for at deltage og ønskede alle en fortsat god
aften.
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