Referat dialogmøde 24.11-2021
Der er sammen med Bruger pårørenderådet på Bakkebo aftalt at der afholdes dialogmøde d.
24/11-21. Der er sammen med brugerpårørende rådet aftalt at der afholdes generalforsamling
for rådet på dagen. Dette har den konstituerede formand forestået.
Formålet med dette års dialogmøde er at gå i dialog omkring trivslen på Bakkebo, og for at
høre alle beboere, er det besluttet at sende spørgeskema ud til alle beboerne med 4
spørgsmål. Disse spørgeskemaer er returneret til den konstituerede plejeboligleder inden d.
24/11. Formanden for bruger pårørende rådet fortalte kort om Mit ID og opfordrede pårørende
til at få fuldmagt til at kunne hjælpe med varetagelse af opgaven.
Der deltog samlet 50 personer og fordelingen var 15 pårørende, 6 personale, 27 beboere samt
formanden for bruger pårørende rådet Jytte Pilgaard, Centerleder Anni Schøtt og konstitueret
plejeboligleder Christian Jensen.
Udgangspunktet for dialogen er de stilledede spørgsmål:
1) Hvordan er din hverdag? Har du ønsker til ting som kunne gøre hverdagen bedre?
2) Gode ideer til at sikre det fremadrettede samarbejde med beboere, pårørende og
personale
3) Kunne du ønske dig nogle andre aktivitetstilbud? Kom gerne med forslag.
4) Har du andre ting på hjertet så sig endelig frem
Formålet med dialogmødet er udvikling af plejecentret, derfor er referatet skrevet med
kommentarer og udviklingspunkter til de enkelte spørgsmål.
Spørgsmål 1:
Hverdagen er god, kan ikke blive bedre.
Der er trygt på Bakkebo. ”hverdagen på Bakkebo er fantastisk”
Fin, glad for hjælp til praktiske gøremål
”Synes hverdagen er så god som den kan blive.”
Synes sommetider man har for lidt at skulle have sagt, kunne godt tænke sig nogen spurgte
til hvordan man har det.
Træt af en bestemt sengetid, samt hjælp til spisning når der er behov for dette.
”vi har det rigtig godt og trives. Personalet er flinke og det er godt med god humør.”

Spørgsmål 2:
”Det er ikke godt at lave om på ting der fungerer”
Der er et godt samarbejde med personalet på Bakkebo

Synes alle er søde og rare, det fungerer godt
Mere omsorg
Pårørende fortæller at samarbejdet fungerer godt og at man føler der er styr på det når man
kommer.
Ønsker om mere information til pårørende og beboere. Forslag om Bakkebo-nyt. Forslag op
informationer gennem enten facebookside eller hjemmeside.
Der kommer forslag om at der bliver hængt billeder op af personalet på Bakkebo.
Ønske om flere nyhedsmails fra leder.
Der ytres også at der er godt med information.
Flere fælles arrangementer hvor der tales sammen, ligesom dialogmøde.
Personalet tager godt imod nye beboere også MTO. Personalet tager sig godt af beboerne.

Spørgsmål 3:
Forslag til aktiviteter:
En travetur, bingo, blomsterbinding, flere aftener som mortens aften (var rigtig godt)
Dagcenter
Mere højtlæsning, en til at læse for en.
Boccia, med læderkugler.
Behovet bliver dækket på Bakkebo er der en del beboere der ytrer.
Gymnastik, Stolegymnastik, mere fællessang.
Flere ture med bussen, til havet, Hjarl hede, cirkus, osv. Deltagelse i madlavning til tider.
Kørestolsrally. Det er dejligt med besøg fra besøgshund, muligt med en besøgshest også.
Banko, seniordans.

Spørgsmål 4:
Synes det er et dejligt sted at bo, synes det er nogle søde personaler
Man skal kunne regne med at dagene for stolegymnastik overholdes
Bakkebo nyt og seniordans
Der er trygt og positivt her
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