Dialogmøde Ulfborg Aktiv Center 02.12.2021
Velkomst ved Leder Sine Snejbjerg.
Sang
Hvad er der sket i 2021
Corona har fyldt en del og der har været mange hensyn at tage for at undgå at få det ind i
huset.
Dette har vi undgået.
Sommeren begyndte vi igen at lukke de frivillige ind i huset til aktiviteter.
Omsorgsmusikanten spiller med jævne mellemrum i alle afdelinger
Busture
Besøg på Hornvare fabrikken
Bustur Klosterheden
Fisk i Thorsminde
Biograftur
Fredagsbar
Heste på besøg
Frivillige afholdt fest med kendt dansktop kendis.
Nu er der krav om Coronapas for besøgende .
Personalet forsøger at holde afstand og alle overflader sprittes af flere gangen dagligt.
Personalet testes ved Falck x 2 ugentlig ( Et tilbud til personalet) og derudover er der seltest
til at bruge inden start af vagten.
Projekt ernæring /I sikre hænder kører i plejeboligerne. _ Dette skulle være medvirkende til at
undgå indlæggelser.
Der er 5 Ambassadører i Holstebro kommune som samarbejder med køkkenet og personalet.
Der er fokus på måltidet og hyggen omkring det.
Der er ikke mange her på centret der havde tabt sig, så derfor skulle vi gå en anden vej.
Vi undersøgte hvad og hvor meget de indtog dagligt.
Vi fandt frem til, at alle mangler protein og flere mellemmåltider. – Det har udmundet sig i en
hyggevogn der køre rundt flere gange dagligt med mellemmåltider.
Syd har fokus på hvordan man får et godt måltid – Små borde for at få det sociale mere ind i
måltidet.
Madduft sørger Birgit vores service personale for ved at bage en gang i ugen i Nord

Det udvides til Syd også ved at indkøbe en transportabel ovn så der kan bages der.
Det er med til, at øge appetitten når der kommer duft til sanserne.

Der er brugt en del penge på indretning i året.- Der er kommet dekoration af vægge med
forskellige motiver i alle afdelinger.

Demens udvikling har nogle personale og Bente Nikolaisen deltaget i.

Forslag om bestyrelser på plejecentre – Er det en ide og hvordan skal det fungere politisk.

Rekrutterings vanskeligheder er en ny udfordring for os
Sommeren har været lidt broget pga. sygemeldinger og svært ved at få dækket vagterne så
derfor har der været dage hvor man ikke har fået rengøring
Ligeledes på lederniveau så derfor er Sine leder for Center Vest og Krohaven på nuværende
og indtil marts 2022

Aktiviteter er vi blevet bedre til, at tilpasse hver enkelt person.- Der havde vi stor gavn af Tina
fra Dagcentret under nedlukningen og har derved set aktiviteter med andre øjne
Lindehaven laver eks. Perler og tegner en del.
15.12.21 er der julefrokost i alle afdelinger. – Mange har svært ved at rumme for mange og vi
har derfor bedre mulighed for, at tilgodese den enkelte ved at afholde det i hver afdeling.

Bente Nikolaisen fortæller om undervisning for pårørende grupper og temaforløb.
Det starter i Jan.22 og der er planlagt 7 dage
Det bliver afholdt i Holstebro.
Hvis der er interesse for det, er der mulighed for, at lave det mere lokalt. Materialet
er sendt ud pr. mail til alle pårørende

Leif Carøe fra Ældrerådet fortæller lidt om tiden og budgetter.

Spørgsmål i ved bordene til fælles drøftelse:
Hvordan er det at bo på UAC?
Beboer giver udtryk for,at det er et godt sted at være og det er trygt.
Glad for kontaktpersoner.

Hvordan er det at komme som pårørende på UAC?
Pårørende giver udtryk for, at det er et dejlig sted og de altid bliver mødt af venlige personale
og de er trygge ved at have deres ældre her.

Forslag til aktiviteter og arrangementer?
Pladespil er et hit og omsorgsmusikant

Føler I som beboer og pårørende at I får den information I har brug for?
Pårørende giver ligeledes udtryk for, at de er meget tilfreds med stedet, kontakten og
informationerne der kommer fra os løbende.
Dejligt når der er billeder med i information.

Hvordan opleves maden og spisesituationen?
Maden: Vil gerne have en stører variation af fisk.
Mere flæskesteg og kylling

Er der ting man som pårørende kunne have interesse i at bidrage til?
Flere pårørende byder ind på aktiviteter til at hjælpe. – Evt køre en bus, Nada eller andet.
Samt hjælp til div. Arrangementer. – Sende en mail ud og folk kan selv byde ind

Spørgsmål til Sine
Vaccination af medarbejder – Vi anbefaler vores medarbejder vaccination , men kan ikke
tvinge.
Er køkkenet med i, at der skal flere proteiner i kosten – Ja
Branddøre er et problem for nogle ved at de er så tunge og de selv lukker i – Der er kiler ved
dørene man kan lægge under for at gå igennem og huske at tage den væk igen når man er
igennem.
Der er nogle der har taget meget på efter de er flyttet ind her på centret. – Der skal man
måske tilpasse tilpasse til de der ikke har behov.- Det er mere faretruende at være
undervægtig men selvfølgelig forsøges der at tage hensyn til de der ikke har behov for de ex
kalorier.
Nogle vil gerne at der skrives lidt mere hos den enkelte borger om hvad de foretager sig for,
at kunne føre en samtale om det når de ankommer, da de ikke alle husker så godt.
Syd vil gerne have Info i postkassen omkring tiltag og aktiviteter.

Ønsker om gudstjenester i hver afdeling i stedet for samlet i Syd.
Ønske om en aktivitetsmedarbejder til at sørge for mindre aktiviteter til hver enkelt samt
mere Wellness.

