Vinderup plejehjem
Dialogmødet 2020 -Spørgeark besvarelser
-Et samskriv af besvarelser fra beboere i samarbejde med pårørende.
Lagt ud til 24 beboere (og sendt pr mail til pårørende) d. 5. nov besvaret senest d. 22/11 2020. Samskrevet af Berrit Lauridsen
Antal besvarelser: 13 af 24
 Hvordan er din (beboerens) hverdag? Har du/I ønsker til ting
som kan gøre hverdagen bedre?
Besvarelserne viser tydeligt, at coronaforholdsreglerne har ændret beboernes
hverdag. En beskriver at den manglende sociale- og familiære kontakt er svær at
holde til.
Generelt skriver de fleste, at de er glade for at bo på plejecentret og er tilfredse med
plejen, plejepersonalet og de aktiviteter, der bliver gennemført trods corona.
Konkret skrives desuden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

En beboer vil gerne hjælpe mere til
En beboer vil gerne opleve noget
Det er svært for pårørende at følge med i hverdagen (ser ikke hvordan det er pga
besøgsrestriktioner)
En beboers pårørende skriver at beboeren savner social adspredelse (oplever ensomhed
aktuelt)
En beboer vil gerne have besøg (undgå besøgsrestriktion)
En beboers pårørende savner eftermiddagsaktiviteter (der er meget stille om eftermiddagen
nu)
En beboers pårørende synes det er svært at finde personale efter kl 15
To beboere er tilfredse, som det er.
En beboer er glad for at komme lidt udenfor
En beboer savner familien
En beboer vil gerne have månedsplan (måske pr mail)
En beboer savner sociale kontakter
En beboers pårørende synes personalet skal tænke over at tale langsommere
En beboers pårørende ønsker at beboeren får mere hjælp til at tænde TV’et

 Har du ønsker til maden og spisesituationen?
Besvarelserne giver et klart billede af stor tilfredshed med maden og måltiderne.
Konkret skrives at:
o
o
o
o

6 beboere er glade og tilfredse med maden (inkl fisk)
1 pårørende skriver at det er ukendt for den pårørende
En beboer skriver at maden er tilfredsstillende og varieret
En beboer ønsker mere suppe (eks hønsekødsuppe med boller eller
aspargessuppe).
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o
o

To beboere savner spisning i spisesalen sammen med beboere fra ældreboligerne
(kommer ikke ind pga corona)
En pårørende til en beboer skriver at: Hygge ved spisesituationen kan måske fremmes
ved bordpynt (bordløber, LED-lys, blomster) (forslag om sang i forbindelse med
måltidet)

o En beboer er glad for smørrebrød i lejligheden til aften og er særligt glad for vin
til maden

 Kan du ønske dig nogle andre aktivitetstilbud? Kom gerne
med forslag.
Ud over tilfredshed med de mulige aktiviteter under corona fremkommer et række
gode ideer:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tre foreslår flere gåture/frisk luft (kirkegård, natur, i haven, cykle)
Spille bold
Snakke
cykle
4 ønsker køreture med bussen (gerne til vandet)
2 ønsker at komme ud og se naturen/følge årstiderne
1 ønsker aktiviteter i huset NU
4 foreslår Musik og sang
1 foreslår dans
1 foreslår Gudstjenester
2 ønsker foredrag (eks om Kaj Munk)
1 ønsker oplæsning

o
o
o
o
o
o
o

2 ønsker at spille spil (vil gerne spille, men ikke tabe 😊)
2 ønsker at spille mere banko
1 pårørende foreslår Fys-træning/gymnastik evt med ris-poser, armøvelser m.m.
1 ønsker besøg fra børnehaven
1 foreslår biograftur
Se Morten Korch film
Finde gamle ting som beboeren tidligere har brugt -snakke om dem

 Har du andre ting på hjertet så sig endelig frem.
Generelt benyttede de pårørende muligheden for at ønsket mere information om
hvad der foregår på plejehjemmet, særligt i lyset af besøgsrestriktionen, som kun
lader en pårørende komme på besøg
Konkret ønskes:
o
o
o
o

Flere dialogmøder om året (pårørende ønske)
Vigtigt at pårørende må komme og pynte op til jul
4 ønsker højere informationsniveau om, hvad der foregår i huset (evt nyhedsmails)
En pårørende ønsker at juleaften ikke trækkes i langdrag
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o
o
o
o
o

En beboer foreslår oplæsning af juleevangeliet eller historier juleaften(juledagene)
Pårørende ønsker tavle med billeder og navne på ansatte
2 ønsker opdatering af hjemmesiden
To er glade for information til pårørende om hvordan beboeren har det og hvordan
sygdomme udvikler sig.
En takker personalet for at holde humøret højt hos Beboeren og venligheden overfor
pårørende

Samskrivet behandles i november/december på afdelingsmøder og genbehandles i
januar.
Efter besvarelserne er kommet ind er hjemmesiden blevet opdateret med tekst,
billeder og aktivitetsplaner.
Aktivitetsplanerne deles desuden rundt i lejlighederne til de beboere, der ønsker det.
Der er stor fokus på aktiviteter og kommunikation.
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