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Om bruger-/pårørenderådet  

 

Formål: Bruger-pårørenderådet fungerer som talerør for de svage ældre og deres pårørende og 

disses interesser i den enkelte boligenhed.  

 

Kompetence og opgaver: Bruger-pårørenderådet inddrages ved retningslinjerne for den daglige 

pleje/omsorgsindsats så som kostplaner, arbejdsrutiner og aktiviteter i den enkelte boligenhed. 

Rådet er ligeledes med til at beslutte hvilke ydelser og service, der skal høre under fællesudgiften 

samt træffe beslutning om fællesudgiftens størrelse.  

 

Valg mv.: En gang om året indkaldes til vælgermøde. Der vælges tre medlemmer til bruger-

pårørenderådet samt to suppleanter. Der afholdes valg tirsdag den 29. maj kl. 16.00 i mødelokalet 

i blok 6 (ved drivhuset). Der er møder i bruger-pårørenderådet to gange årligt i marts og 

september. Næste gang den 3. september 2018. 

 

Nyt/idéer fra pårørende 

 

På initiativ fra pårørende har der været inviteret til møde vedr. drøftelse af frivillige på Aldersro. 

Nedenstående er udpluk af referat fra mødet: 

Referat af møde den 15.03.2018 - Mødet blev afholdt i ”klubben”. 

På mødet blev der talt om hvorledes vi kunne skabe mere aktivitet på Aldersro og hvad der var 

væsentligt for både de frivillige/pårørende, personalet og for de demente. 

Der blev lagt fokus på følgende: 

 At skabe en gruppe af frivillige som kunne deltage ved arrangementer/aktiviteter. 

 At være så mange ”hjælpere” så der er tid til at have kontakt til den enkelte beboer. 

 Ved aktiviteter er det vigtigt at være nærværende. Indholdet af aktiviteten er ikke så vigtig 
som selve den nærværende kontakt. Mange demente nyder godt af én til én kontakt. 
 

 At skabe aktiviteter på flere niveauer. Både nogle som kan være til glæde for en enkelt 
beboer og nogle som kan være til glæde for flere beboere på samme tid. 
 

 Der skal være en god struktur på det, så man ved hvilke dage der skal ske noget og hvem 
der har ansvaret for hvad. Personalet skal vide hvad der skal ske, tidspunktet og hvilke 
beboere der skal være med. 

 

Der kom blandt andet disse forslag til aktiviteter: musikarrangementer, gåture, bagedage, 

højtlæsning, strikkeklub og sommerfest.  

Det fulde referat er vedlagt denne avis. 

 



 

Nyt fra sektionsleder 

 

Velkommen til nye beboere og pårørende på alle etager.  

 

Bitten er blevet tilknyttet som frivillig på Aldersro og har arrangeret ture på duocyklen sammen 

med cykelvennerne fra Demensbyen. Der har været arrangeret to ture indtil nu - med stor succes. 

Der er planlagt flere cykelture en gang om ugen på halvanden times varighed.  

 

Ved valget til bruger-pårørenderådet deltager den afgående formand Ejnar Hansen. Ejnar Hansen 

har desuden siddet som medredaktør af denne avis, men ønsker at stoppe. Jeg håber, at en anden 

har lyst til og mulighed for at deltage i udarbejdelsen af denne avis, så der fortsat sikres gode 

indlæg fra borgere og pårørende. Nedenstående er en hilsen fra Ejnar Hansen: 

 

Tak for godt samarbejde i forbindelse med etablering og udgivelse af denne avis. Jeg er glad for at 

se resultatet og glad for, at den er blevet efterspurgt. At denne avis eksisterer gør det muligt at 

skrive disse ord: 

 

En hjertelig og dybfølt tak til alle der på trods af travlhed og underbemanding har taget sig af Lis og 

mig med varm omhu. Denne varme omhu fulgte med hele vejen til udsyngningen. 

Tak til alle. I vil på en speciel måde blive savnet. 

Alt godt fremover. 

Ejnar Hansen 

 

Nyt fra afdelingerne 

 

På 1. salen er Reem startet i praktik.   

 

1. salen har netop været på den årlige forårstur til Langeskov Planteskole med henblik på indkøb 

af blomster til afdelingen og planter til drivhuset. En dejlig tur som alle nød i fulde drag.  

 

Gudstjeneste 

 

Vi har den glæde, at Hanne Wieland afholder gudstjeneste i/for blok 8. Næste gang den 20. juni 

2018 kl. 14:00. 

 

Generelle aktiviteter 

 

Der er individuelle aktiviteter på afdelingen, som er behovsbestemt til den enkelte borger. 

 

 

Har du/I noget som kunne være et emne til denne avis, så lad os høre fra dig. Henvendelse kan 

ske til alle i pårørenderådet samt de nævnte personer på bagsiden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektionsleder 

Didde Hansen, tlf. 62 23 66 74, mail: didde.hansen@svendborg.dk 
 

Medarbejderrepræsentanter 

Jeanne stuen, tlf. 62 23 66 81 

Jette 1. sal, tlf. 62 23 66 83 

Mette 2. sal, tlf. 62 23 66 85 
 

Bruger-/pårørenderåd for Aldersro 8 demens 

Formand (vælges til bruger-pårørenderådsvalget den 29.05.18) 
 

Sygeplejersker 

Træffes mellem kl. 14-15 på tlf. 62 23 66 75 

Helhed i opgaveløsningen 
 

Arbejde ud fra kommunens målsætninger 

og kvalitetsstandarder. 
 

Vi tilstræber en optimal løsning ud fra de 

ressourcer vi har til rådighed. 
 

Være gode til at bruge hinanden og på 

tværs af uddannelserne og have en positiv 

indstilling. 

 

Borgeren i centrum 
 

At værdier og respekt afspejles i de handlinger vi 

foretager med udgangspunkt i den enkelte 

borgers behov og ressourcer. 
 

Samarbejde med borgere og pårørende således 

at der udvises gensidig respekt. 
 

At personalet tager udgangspunkt i deres  

faglige viden således at borgeren vejledes  

og støttes bedst muligt. 

 

Trivsel 
Medindflydelse på arbejdssituationen. 

 

Arbejde anerkendende. 
 

Møde med positiv ånd. 
 

Åben for rokeringer så alle kender alle 

borgere/personale. 
 

At man tager godt imod  

nyt personale. 

 

Læring og udvikling 
 

Ordene ”sådan plejer vi at gøre” skal ikke  

eksistere her på Aldersro. Her er det legalt at tale  

om tingene, både det positive og det negative. 
 

Vi vil være åbne overfor nye idéer og konstruktiv 

kritik samt udnytte hinandens ressourcer. 
 

Vi vil stille vores viden til rådighed over  

for nyt personale/nye kollegaer. 
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