Dialogmøde Ulfborg Aktiv Center 05.11.2019
Velkomst v/ Plejeboligleder Sine Snejbjerg
Der indledes efterfølgende med Sang af omsorgsmusikanten
Anita fra Købmanden i Staby fortalte omkring vare sortiment m.m.
Det er dem der levere varer til beboerne på centret.
Der bestilles varer om mandagen som leveres onsdag.- Der er dog altid mulighed for at bestille varer til
levering den efterfølgende dag.
Hun forslår ligeledes at det kunne være en mulighed med et lillehjørne / reol eller lignende hvor man
kunne lave en lille butiksafdeling med lidt forskellige bolcher, chokolade mm.
Hun giver også et tilbud om at besøge butikken som en del af en udflugt. – De har en stor have
tilhørende butikken. – Der er også en stor oste afdeling
Forskellige nye tiltag i forhold til tørkager som er på frost. – Så er der altid kager i fryseren, hvis der
kommer gæster.
Leif Carøe fra Holstebro ældreråd styrede valget til Bruger / Pårørende råd.
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Der er åben for pårørende at melde ind hvis man har lyst og overskud til, at være en del af dette.
Hvad er der sket siden sidst:
Sygeplejersker har været på diplom i demens
En stor del af personalet har været på demens kursus
Demens hegn i Nord og Lindehaven – Giver en mere lukket have og beboerne kan mere frit færdes
omkring uden at være til fare.
Demens sikring – Giver besked om hvor borger færdes og man har mulighed for, at guide dem en anden
vej – Kan derved bedre færdes mere frit omkring
Ny nødkaldesystem – Lidt begynder problemer
Opfølgning sidste dialogmøde:
Der var ønsker om mere musik – Det er der i form af hende omsorgsmusikanten der kommer ca. hver 2.
uge. – Det giver en rigtig god stemning på centret og de er meget glade for det.

Der er arrangeret flere busture som også var en del af ønskerne sidst.
I syd er der et program over turene og det er med stor succes, men der kunne være et ønske om at
have en ekstra personale med på turen.
Der udarbejdes plan for 2020
Plejeboligerne er også på en del ture. – Der handler det ofte mere om, at komme ud at køre og se noget
på turen.
En beboer i plejeboliger har doneret en stor del penge til gavn for beboerne. – Der er blandt andet købt
en cykel til at køre med beboerne, hvor de samtidig kan sidde i læ og der er en hjælpemotor på.
Dette giver mange smil og glæde hos beboerne
Frivillige: De laver mange arrangementer for beboerne og gør et kæmpe sort arbejde på centret. De
hjælper også til ved Gudstjeneste, gå ture , bager vafler mm.
Der arrangeres i år Julehygge, hvor de pårørende er en del af arrangement
Centerleder Susan Pedersen fortæller lidt om hendes arbejdsgang og hvor hun fysisk er placeret.
Ligeledes fortæller hun om ny direktør for Sundhed
Der er ikke tale om besparelser for ældreområdet 2020 på nuværende
Leif Carøe fra ældrerådet fortæller lidt om økonomien og om rokeringer i forhold til besparelser
Andre kommuner har fjernet klippekort ordningen, men som det ser ud på nuværende forsætter de i
Holstebro kommune
Der er tale om et Fri plejehjem i Holstebro og hvilken betydning det har for de kommunale pladser. Hvis
der laves 30 pladser der skal der lukkes 37 Plejeboliger i kommunen
Der har været 100 års fødselsdag på centeret – Der udtaler Leif Carøe, at det er dejligt at se alle de smil
hos personalet og hvordan folk vartes op og der var lagt op til fejring
Der snakkes ved bordene, hvor der er flere spørgsmål
1.

Hvordan oplever i maden og spise situationen

Der er god stemning omkring, at den varme mad serveres til aften. – Der opleves at beboerne sover
væsentlig bedre og maden er god.
Ønsker fra beboer: Varm kartoffelsalat med røde pølser ( Stort ønske )
2.

Har du nogle forslag til aktiviteter eller arrangementer.

Ønsker fra pårørende: Flere arrangementer, hvor pårørende kan deltage i (Særligt lignende det med
Jodle Birgers Søn )
Flere besøg af børnehavebørn – Ældre og børn er en god cocktail. ( Evt. ture sammen )
Flere besøg af dyr. – Der er nogle forholdsregler der skal overholdes som der informeres omkring og
særligt levnedsmiddel styrelsen ( Ligeledes er der mulighed via Trygfonden at få en besøgshund ud.)
Ture i svømmehallen, ballon + dans mm.
3.

Hvordan er det at bo på UAC

Omgivelserne omkring pavillonen holdes ikke så godt ellers udtrykkes der stor tilfredshed hos beboerne

4.

Oplever du som beboer / pårørende at du får den information du har brug for og hvilken
information er vigtig for dig?

Pårørende udtrykker stor tilfredshed omkring viden og information.
Ønske kunne være en seddel hver måned med de forskellige aktiviteter.
Beboerne ønsker at man må få viden omkring hvis en af de øvrige beboer er død. ( Dette kan gøres i
forhold til tavshedspligten ved at spørge de pårørende om man må fortælle de øvrige beboer at pt. Er
gået bort.
Glad for Center nyt som udkommer 4 gange årligt – Der opfordres forsat til at pårørende aflevere mail
adresse, så sendes de forskellige tiltag den vej
5.

Hvordan er det at være pårørende på UAC?

Der er meget stor tilfredshed hos pårørende og mange udtrykker at det er rart at komme her på centret
samt stor ros til medarbejderne.
Der bemærkes at det er en meget fast og stabil medarbejder stab og de gør det rigtig godt.
Der er altid smil og godt humør
6.

Vi leger med tanken om at fejre Juleaften den 24.12 til middag i Plejeboligerne

Fordele: God ide for det er der de flere plejebolig borger er mest på toppen – Der kunne være flere
pårørende til at fejre julen på centret
Forslag om at servere en baileys til natten ::)
Ulemper: Hvis man er en af dem der skal hjem til familien om aftenen bliver det for meget med jul både
middag og aften.

