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Pris for at bo på Plejecenter 

 

.Fmd. leif Andersen har sammenlignet kostpriser for at bo på plejecenter 

andre steder end Svendborg og fortæller at i Svendborg er kostprisen 

ikke ret høj ift. andre kommuner. 

 

Jul og Nytår 

 

Leif Andersen fortæller, at Jul og Nytår er flot afviklet på Plejecenteret og 

der er stor ros til personalet. 

 

Sygefravær og nye vagtplaner 

 

De nye vagtplaner er kørt godt i gang fra januar 2016. Sygefraværet 

blandt personalet er i feb. Md. 0,46% 

 

Nødkald 

 

Der er ny leverandør ”Bekey” på nødkald i Svendborg kommune, som 

betyder at borgerne ikke behøver at have en TDC telefonlinie, men at 

nødkaldene kører som et internt system. Vindeby Pilevej er overgået til 

de nye nødkald.l  

 

Værdighedspolitik 

 

Der har været borgermøde den 24.02.2016, hvor borgerne kunne 

tilkendegive deres mening omkring værdighedspolitikken, som skal 

udarbejdes snarest. Værdighedspolitikken vil omhandle flg. emner: 

 Livskvalitet og selvbestemmelse 

 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 

 Mad og ernæring 

 En værdig død 

 Rehabilitering 

 

Referat 

Deltagere: Fmd. for bruger- og pårørenderåd Leif, Andersen, Anette 

Hansen og sektionsleder Lene Ditlevsen 

Afbud: Hanne Hansen 

Fraværende: Hanne Hansen 

Mødedato: 03.03.2016 

Social og sundhed 

Vindeby Pilevej 

Vindeby Pilevej 26, Tåsinge 

5700 Svendborg 

 

Tlf. 2488-6903 

 

lene.ditlevsen@svendborg.dk 

www.svendborg.dk 

11.marts  2016 

 

Afdeling: Vindeby Pilevej 

Ref. LD 
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Opdeling af Pilelunden i 2 afdelinger 

 

Fra uge 10 opdeles Pilelunden i 2 afdelinger, da det vil medføre færre 

konflikter imellem borgerne. Derudover gil det give mere ro og skærmning 

til borgerne, da det generelle støjniveau også bliver dæmpet. 

 

Valg til bruger- og pårørenderåd 

 

Der er sendt indbydelser ud til valg til Bruger- og pårørenderådsvalg. Det 

bliver den 31.03.2016 kl. 15.00. Vi mødes i Pilelundens fælleskøkken. 

 

Næste møde den 07.04.2016 kl. 11.00-12.00 

 

Næste Bruger- og pårørenderådsmøde bliver den 07.04.2016, hvor rådet 

konstituerer sig. 

 

 

 

Referent Lene Ditlevsen 

 


