Dialogmøde Center vest den 17 november 2021

Nyt fra konstitueret plejeboligleder Sine Snejbjerg
Sine Snejbjerg har siden august været konstitueret plejeboligleder på center vest og på Krohaven. Har
normalt kun sin daglige gang på Ulfborg aktivt center.
Oplever center vest som det dejligt sted med kompetente og arrangerede medarbejdere. Der er en god
stemning i huset og stor fokus på kerneopgaven.
Anni Schøtt er lige blevet ansat som centerleder og starter d. 1 nov. 21. En af hendes første opgaver er
at få ansat nye plejeboligledere.
Rekrutterings vanskeligheder ved vi at vi kommer til at stå i. Indtil nu har det lykkedes os at få besat
stillinger på Center vest, men det har været vanskelig at få afløsere ind i år. Der kan derfor være
perioder hvor der eks er meget sygdom, hvor vi kan blive nødt til at prioritere opgaver, for at få enderne
til at hænge sammen – I sådanne tilfælde vil det være rengøring og aktiviteter der vil blive prioriteret
fra.
I starten af 21 begyndte vi så småt at åbne stille og roligt op efter Corona nedlukning. Lige omkring
sommerferien begyndte vennekredsen at komme ind igen – og nu står vi igen i en situation hvor
smittetallet stiger og vi risikerer nogle former for nedlukning eller andet.
Der er pt krav om coronapas ved besøg, hvis man ikke er nær pårørende. Vi opfordrer alle til at lade sig
vaccinere og at man lader sig teste eks. inden besøg.

Nyt fra Mette Bille fra ældrerådet
Mette fortæller lidt om ældrerådets mange opgaver.
Der har for nylig været valg og flere er trådt ud af rådet inkl. Mette. Der vil i næste valgperiode være
nogle medlemmer der skal dække flere plejecentre, da der ikke er så mange der opstillede.

Nyt fra sygeplejerske Annette Bjørn

Annette fortæller at de er en stabil personaleflok, som har stor fokus på at beboerne skal have det bedst
muligt.
Personalet har stor fokus på aktiviteter for beboerne. Der er lånt en ricshaw cykel fra Krohaven, som er
blevet flittigt brugt.
Der er planer om at lave nogle bede i gårdhaven, så man kan følge med i årest gang
Annette fortæller kort om ordning omkring plejeboliglæger. På center vest er det Vemb lægerne som er
plejeboliglæger.

Nyt fra de frivillige
Er begyndt at komme på centeret igen. Der er planlagt bustur, banko og forskellige julehygge ting

Der er en spand hvor man kan donere penge til de frivilliges arbejde. Der foreslås at der sættes et skilt
eller lign. Op ved spanden, så alle ved hvad den skal bruges til

Sine undersøger om det er muligt at oprette mobilepay til en forening

Snak ved bordene om forskellige emner i forhold livet på Center vest – uddrag af svarene.

Hvordan er det at bo på Center vest?
Godt sted at bo
Dejligt personale

Hvordan er det at komme som pårørende på Center vest?

Rigtig godt – føler mig som en del af ”familien”
Personalet er imødekommende og omsorgsfulde
Der tages individuelle hensyn
Vigtigt at man får info om kontaktperson
Ønske om en infotavle ved bagdør ( Sygepl opfordrer til at benytte den tavle der er ved hoveddør, da
motion altid er sundt)

Er der ting man som pårørende kunne have interesse i at bidrage med?

Hvis jeg kunne ville jeg gerne bidrage noget mere
Spørg hvis I har brug for hjælp eks til at tage med på bustur, hvis vi kan vil vi gerne hjælpe

Hvordan opleves maden og spisesituationen?
Maden er god
Godt at der nu er flere grønsager /salat
Akustik er dårlig i fællesrum (der indkøbes skærme for at mindske dette)
Maden er nogle gang kold (der forsøges med varmeplader, hvis maden skal stå inden den serveres.)

Får man som beboer og pårørende den information man har brug for?
Ja ellers spørger vi. Personalet er altid flinke til at svare
Det er vi godt tilfreds med

Forslag til aktiviteter og arrangementer?

Der foregår meget godt
Vigtigt med daglige aktiviteter
Ønske om flere ture udenfor i kørestol eller cykel
Mere ud af huset – dejligt når der er eks. busture
Fortove er meget ujævne ( Mette Bille tager dette med videre)
Forslag om at bedre stisystem, så gåture kunne blive nemmere
Ønske om besøgshund

Der afsluttes med lidt at spise og hyggesnak ved bordene. Tak for en dejlig aften med mange gode
indput

