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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 brugerpårørenderådet samt to suppleanter. Der er afholdt valg i maj 2017 og der er kommet nye
medlemmer i udvalget. Genvalgt er Ejnar (stuen) som formand og Helge (1. sal) som næstformand.
Nye medlemmer er Pia (stuen) og Bodil (2. sal). Der er møder i bruger-pårørenderådet to gange
årligt. Næste gang den 5. marts 2018 kl. 14.00 i mødelokalet ved drivhuset blok 6.

Kommende arrangementer
D. 30/11 er der arrangeret udflugt til Langeskov Planteskole for beboerne på 1. sal.
D. 14 /12 arrangeres der det traditionelle Æbleskivegilde på alle etager for beboere og pårørende,
der sendes invitation ud til dette.
D. 20/12 kommer sangkoret på besøg. De starter kl. 14.00 i stuen og efterfølgende de øvrige
etager. Der afsluttes med kaffe og småkager på afdelingerne.
Afdelingerne er ved at planlægge julefrokoster, disse afvikles på de enkelte etager for beboerne.
Der meldes datoer ud, når disse foreligger.

Nyt/idéer fra pårørende
I august udgaven af denne avis omtalte vi ganske kort det afholdte pårørendemøde, der blev
afholdt den 16. august 2017 i mødelokalet ved drivhuset.
Vi fik samlet op på de berørte emner og fik efterfølgende et møde med Didde Hansen og Peter
Mouritsen, der blev afholdt den 11. september 2017, med Merete Henriksen og Ejnar Hansen som
repræsentanter for borgerne i stuen.
På mødet blev der informeret om og debatteret følgende:
A:

Aktivering af borgerne, herunder planer og til rådighed værende personale.

B:

Personalemangel, herunder: bleskift problemer, personlig hygiejne, tøjskift (anvende
det rigtige), rengøring af hjem incl. kørestole.

C:

Mere generelt: tidsforbrug ved døråbninger (Yderdør), bedre information af de
pårørende vedr. ændringer (herunder billeder af personale), skærmning af beboer.

D:

Opfølgning vil foregå i tæt samarbejde mellem ledelse og pårørenderåd.

E:

Anvendelse af klippekort ordningen blev gennemgået.

Det aftaltes, at opfølgningsmøder afholdes i 2018 den 26. februar og den 27. august kl. 19.00 i
mødelokalet ved drivhuset, hvor pårørende fra alle 3 etager hermed er inviteret.
Ønsker du/I at høre nærmere så henvend dig/Jer til Ejnar Hansen, st. lejlighed 3 (se bagside af
denne avis).

Nyt fra sektionsleder
Velkommen til nye borgere og pårørende på alle etager.
Ovenstående møder bakkes op grundet orienteringen omkring afviklingen af disse. Sektionsleder
deltager ikke i opfølgningsmøderne i 2018, men deltager til de planlagte bruger-pårørenderådsmøder i marts og september.
Klippekortsordningerne er nu etableret. Der er sat ekstra personale på, så der kan laves aktiviteter
med borgerne f.eks. bagning, gåture, spil, sang og kreative sysler. Aktiviteterne tilpasses den
enkeltes ønsker og behov. Nærmere information kan hentes hos personalet.

Gudstjeneste
Vi har den glæde, at Hanne Wieland afholder gudstjeneste i/for blok 8. Næste gang den 13.
december 2017 kl. 14:00
Vi har med tak modtaget Hannes klumme ”En chance til” (vedlagt avisen).

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.

Borgeren i centrum
At værdier og respekt afspejles i de handlinger vi
foretager med udgangspunkt i den enkelte
borgers behov og ressourcer.

Helhed i opgaveløsningen
Arbejde ud fra kommunens målsætninger
og kvalitetsstandarder.

Samarbejde med borgere og pårørende således
at der udvises gensidig respekt.

Vi tilstræber en optimal løsning ud fra de
ressourcer vi har til rådighed.

At personalet tager udgangspunkt i deres
faglige viden således at borgeren vejledes
og støttes bedst muligt.

Være gode til at bruge hinanden og på
tværs af uddannelserne og have en positiv
indstilling.

Trivsel
Medindflydelse på arbejdssituationen.
Arbejde anerkendende.
Møde med positiv ånd.
Åben for rokeringer så alle kender alle
borgere/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.

At man tager godt imod
nyt personale.

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 Ejnar Hansen, tlf. 40 84 91 24, mail: ejnar@kaervej39.dk
Sygeplejersker
Christel Møllegaard og Anna Kristensen træffes mellem kl. 14-15 på tlf. 62 23 66 75

