Vinderup plejehjem
Referat beboer/pårørende - Dialogmøde
D. 2. november 2021 kl. 15:30

40 beboere og pårørende mødte op til en hyggelig eftermiddag til information og
dialog.
Informationer fra Forstander Berrit Lauridsen:
Efter lang tid, med en anderledes hverdag pga Corona, er plejehjemmet tæt på at
have en normal hverdag igen. Erfaringer og bekymringer bruges aktivt til at navigere
i den usikre tid, det fortsat er. Der er igen normale aktiviteter for beboerne og
pårørende inviteres nu med til banko og brunch.
Det ser ud til at beboerne får mest ud af aktiviteterne om formiddagen og
eftermiddagen, derfor vil vi i år afprøve at fejre jul til middag. Pårørende inviteres og
må meget gerne hjælpe til. Der er gudstjeneste kl. 10 d. 24/12.
Invitation med tilmelding kommer snart (pr mail).
Også Nytårsmiddagen bliver til middag i år, hvor pårørende er inviteret (tilmelding
kommer snart-pr mail).
Både juleaften og nytårsaften bliver naturligvis festlige og hyggelige, men forventes
at være kortere samlinger, mere som normale aftener. Beboere, der ønsker mere
festlighed om aftenen opfordres til at søge dette ved familierne.
Vennekredsen er igen kommet inde døre og har startet ugentlige aktiviteter op med
busture og gåture. Der bliver en vinter pause. Desuden deltager de flittigt i
festlighederne. Vennekredsen har sponsoreret et projekt, hvor Tante Andantes hus
byder vuggestuebørn ind til sang og musik med beboere nogle onsdagsformiddage i
2022. Projektet hedder De små synger med de grå. Første gang er den 12/1 2022.
Vennekredsen søger fortsat nye venner, der ønsker at bidrage med det de har at
give af.
Beboere, der ønskede det, har fået 3. covid vaccine og influenza vaccine. Jeg
beklager, at informationen til pårørende har været for ringe. Det kan vi gøre bedre.
1

Vinderup plejehjem
Ved bordene drøftes følgende emner:
Input i forhold til julen og nytåret 2021?
Skal vi fastholde beslutningen om at rygning fortsat foregår udenfor (aftalt for år
tilbage pga tragisk brand, og det har positive effekter for arbejdsmiljøet)?
Hverdagen på plejehjemmet -maden og aktiviteter andet der kan gives feedback på?
Dialog i fællesskab:
Generelt en positiv stemning i forhold til at fejre jul til middag. Pårørende tilbyder at
hjælpe med borddækning, salmesang m.m. Det foreslås at danse om juletræet –
måske efter middagen eller mellem gudstjenesten og middagen.
Også nytårsmiddagen modtages positivt, dog ønskes ekstra hygge om aftenen for
dem som kan.
Alle der får gode ideer til nye julehyggerier, er velkomne til at fremkomme med
dem, når de opstår (også efter mødet). Skriv eller ring gerne til Berrit
(bel@diakon.dk eller via hovednummeret 97441588).
Der er opbakning til at aftalen om udendørs rygning fortsætter.
Pårørende udtrykker at det er meget svært at finde personale om eftermiddagen.
Berrit forklarer, at der er tre medarbejdere i aftenvagt, som meget gerne vil det
bedste for alle. Når de ikke er at finde, er det fordi de er hos andre beboere. Nogle
pårørende har god erfaring med at benytte beboeren kald, hvis der ønskes direkte
kontakt, eller ringe på hovednummeret, hvis det er en besked, der skal gives til
personalet, så kan de modtage den med det samme.
Det ser ikke ud til, at der tilføres yderligere ressourcer til plejehjemmet, tvært i mod
bliver der fremover tildelt midler efter belægning. Det vil sige at kommunen
reducerer budgettet, når en lejlighed står tom (fra 7 dage efter udflytning til
indflytning). Dette er gældende fra 2021. Desuden bliver plejehjemmets budget
reduceret for at bidrage til det øgede antal sosu elever i kommunen. Derfor arbejder
medarbejderne med at være skarpe i prioritering af opgaver og bevare fokus på at
være gode mennesker for beboerne.
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Socialstyrelsen har tildelt plejehjemmene i Danmark nogle øremærkede midler til at
skabe gode oplevelser for beboerne, som skal være brugt inden sommeren er gået i
2022. Der er mulighed for at komme med forslag til hvad det kunne være.
Pårørende må meget gerne deltage i hverdagslivet. Både planlagt og spontant.
Det blev foreslået at aktiviteter kunne annonceres via en facebookgruppe -så
pårørende nemmere og hurtigere kunne orienteres. Berrit modtog forslaget og vil
undersøge om der er noget i forhold til GDPR eller andet (bla. prioritering af
medarbejderressourcer), som kan spænde ben herfor.
Dertil blev det nævnt at det er vigtigt at huske de pårørende som ikke har adgang til
it – de må meget gerne spørge efter en kopi af bl.a. månedsplanen, som hænger på
opslagstavlerne.
En beboer søgte under mødet en skak-makker, da han gerne vil spille skak. Tilbud
modtages gerne.
Beboere og pårørende takker for dejlig mad og for den dejlig imødekommenhed og
varme som de møder fra personalet.

Referat skrevet af Conny og Berrit
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