Dialogmøde Plejecenter Thorshøj den 15.11.2021 og den 22.11.2021

Der har i år været afholdt dialogmøder for Valmuen/Anemonen d. 15/11 2021 og for
Kornblomsten/Violens beboere og pårørende d. 22/11 2021
Alle pårørende har fået tilsendt et spørgeskema med opfordring til at sende udfyldt spørgeskema retur,
hvis de ikke havde mulighed for at deltage i mødet. Kontaktpersonerne har forud for mødet interviewet
de beboere, der ikke havde kræfter til at deltage i mødet, så deres oplevelser om trivsel og oplevelser
om Thorshøj også bliver hørt.
I begge møder deltog repræsentanter for Bruger Pårørenderådet, Vennekredsen og medarbejdere. Der
var i alt 28 deltagere til møderne. Der kom 2 spørgeskemaer retur.
Dorte Biehl bød velkommen og orienterede om, hvad Danske Diakonhjem og dermed Thorshøjs
værdigrundlag er, og hvordan vi arbejder med værdierne i hverdagen. Der blev også informeret om det
forløbne år på Thorshøj. De sidste halvandet år har været en tid, hvor vi har haft stor fokus på Corona.
Vi har ligesom resten af befolkningen levet med presset om at holde virus væk. Vi har omorganiseret
vores arbejde, og mange aktiviteter afholder vi på en anden måde nu. Vi har fokus på, at hyggestunder
og samvær med beboerne i bo-enhederne har lige så stor værdi for beboerne som fester, hvor vi er
mange samlet. Vi har brugt haven langt mere end tidligere, når vejret har tilladt det. Vi har heldigvis
ikke haft Covid- 19 smitte hos beboerne, men enkelte medarbejdere har været smittet. Vi følger
retningslinjerne fra Holstebro Kommune og fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har tilstræbt at have en
så normal hverdag som mulig.
Vi har fra 1. oktober igen ansat en aktivitetsmedarbejder, og vennekredsen har nu igen deres gang i
huset. Det frivillige stykke arbejde, der bliver udført er ”guld værd” for beboerne, og vi er meget glade
for vores vennekreds. Samspillet mellem beboere, personalet, pårørende og Vennekredsens frivillige er
afgørende for, at vi kan fastholde det gode liv på Thorshøj. Vennekredsen har igennem flere år samlet
ind til en ny bus, og i år var målet nået, og vi har nu en hel ny bus. Også her bidrager Vennekredsen
med frivillige, der tager med på ture. De fleste beboere har brug for, at der udover chaufføren er
hjælpere med. At frivillige deltager i busturen, betyder, at beboerne kan komme afsted.
I hver måned laves der en aktivitetskalender. Den opdaterede udgave findes på gangen overfor
skærmen ved hovedindgangen. Der kommer ofte henvendelser udefra om aktiviteter såsom
musikarrangementer, teater og børn, der kommer på besøg. I år og i 2022 har vi et samarbejde med
teatret Tante Andante fra Lemvig, der kommer og underholder sammen med dagplejemødre. Ligeledes
har vi et tæt samarbejde med Nørrelandskirken og Social og Sundhedsskolen i Holstebro.
Herefter var der dialog ud fra spørgsmålene, der var sendt ud forud for mødet. Ellen Staal og Annemarie
Hvam, som begge er koordinatorer på Thorshøj, var ordstyrere.
Der blev udtrykt tilfredshed med hverdagen på Thorshøj. Flere beboere udtrykte, at de var glade og
trygge ved at bo her. Det er også trygt at komme her som pårørende. En ægtefælle udtrykte ”Jeg er så
glad for, at min mand bor her”. Der blev udtryk generel tilfredshed med Thorshøj.
Det værdsættes meget, at Thorshøj har deres eget køkken, hvor der fremstilles mad til huset alle ugens
dage. Det har stor værdi, at der dufter af hjemmelavet mad, og af friskbagt brød til morgenmaden i hver
bo -enhed. En enkelt beboer ønsker mere farsmad og sovs, hvilket vil blive efterkommet. Generelt
udtrykkes der stor tilfredshed med den hjemmelavede mad både den kolde og den varme mad, der er
varieret og velsmagende. Ligeledes roses køkkenet for servicen i forhold til individuelle ønsker, og der
er også nyere retter på madplanen såsom lasagne og Moussakka. En enkelt beboer mener dog, at
maden indimellem krydres med for meget peber. Det er meget positivt, at beboeren bestemmer menuen

på ens fødselsdag, hvor der eftermiddagen serveres lagkage eller kringle. Lene fra køkkenet oplyste, at
køkkenet er lydhøre for nye forslag til nye retter. Hvis der er noget mad, beboerne ikke kan lide, at det
muligt at få noget andet mad.
Vedrørende aktiviteter værdsættes busturene ud af huset. Det er dejligt at komme afsted og dejligt at
komme hjem igen. Ligeledes blev den årlige campingtur i haven og morgensang omtalt som meget
positive oplevelser. Der udtrykkes glæde over, Vennekredsens gåture med beboerne. Billederne på
skærmen ved hovedindgangen værdsættes. Det efterspørges, om der kan sættes tekst på skærmen, så
man kan læse, hvor udflugten har været til. Vi kan desværre ikke sætte tekst på skærmen, men vi vil
sætte en seddel op ved siden af skærmen. Der blev samtidig spurgt til om billederne kan blive lagt ud på
de sociale medier. Det drøftes, at der er mange regler i forhold til dette på grund af den nye
persondatalov, og Thorshøj er derfor tilbageholdende med at bruge det. Der er beboere, der ikke ønsker
at blive fotograferet.
Samarbejdet med Nørrelandskirken om afholdelse af babysalmesang roses. Ligeledes udflugterne til
Handbjerg Marina, hvor Vennekredsen har sponsoreret stjerneskud og hvidvin, roses. Turene til
iskiosken på Struer Havn har også været dejlige. Der spørges til huslægeordningen og mængden af
medicin til beboerne. Det oplyses, at Thorshøj altid gennemgår beboernes medicinliste sammen med
vores huslæge Mette Thøgersen. Hos de beboere, der ikke har valgt Mette Thøgersen, er det den
praktiserende læges opgave at gennemgå medicinlisten.
Else Frølund fra Vennekredsen orienterede om Vennekredsens arbejde, som består af faste
arrangementer som banko, gåture, bordpyntning og hjælpe til med at pynte Thorshøj op til jul. Der
afholdes også julemarked og forårsmarked. Vennekredsen er en forening med ca. 30 medlemmer.
Medlemmerne er frivillige, pårørende, medarbejdere og beboere. Vennekredsen modtager tilskud fra
kommunen, og både kontingentet, tilskuddet og indtægter fra det årlige jule- og forårsmarked går til at
lave aktiviteter for beboerne. Der samles mange gaver ind til amerikansk Lotteri, som er en del af
markedsdagene. Else opfordrede til at beboere og pårørende melder sig ind i Vennekredsen. Et
medlemskab i Vennekredsen kan opnås ved indbetaling af kontingent på 100 kr. på reg. Nr. 1551
kontonr. 4925016837 med angivelse af navn og adresse.
Dorte Biehl sluttede med en tak for de gode møder.
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