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Lene Ditlevsen bød velkommen til 7 borgere og pårørende fra Plejecente-

ret og ældreboligerne. Derudover var sygeplejerske og 2 personaler med 

til mødet. 

 

Lene Ditlevsen orienterede om at der ikke i 2017 havde være besøg fra 

embedslægeinstitutionen, da de er overgået til gradueret tilsyn. 

Vindeby Pilevej har først på året haft kommunalt uanmeldt tilsyn, hvor der 

var mindre mangler i rapporten. 

 

Sektionen har i 2017 arbejdet mere systematisk med rehabilitering/aktivi-

teter understøttet af klippekortsmidler. Der er flere gange ugentlig fælles 

aktiviteter, som gymnastik, dansecafe, banko m.v. som rigtig mange bor-

gere profiterer af. Derudover er der småaktiviteter på hvert afsnit i meget 

små grupper og individuelle aktiviteter. 

 

Der er i 2017 ikke valgt bruger- og pårørenderåd, men der er valg igen i 

marts 2018. 

 

Det blev taget op på mødet, at servicepakken skal sættes op med kr. 100 

til i alt kr. 1200,- Alle de fremmødte borgere var enige om dette, således 

at det træder i kraft pr. januar 2018. 

 

Der var forskellige perspektiver vedr. trivsel i bo enhederne. 

 

1. Indflytning 

Pårørende fra den sidst indflyttede borger tilkendegav, at dialog 

og indflytning har forgået meget fint og der var tilfredshed med for-

løbet. 

Flere kommentarer var også at selve forløbet som starter i myn-

dighedsafdelingen ved enten demenskonsulent eller visitator var 

rigtig fint og at der var samarbejde mellem Plejecenter og myndig-

hedsafdeling og det er meget betydende for pårørende. 

2. Personale 

En pårørende var ked at tilrettelæggelsen i aftenvagt på et afsnit 

og ønskede en bedre kontinuitet. Andre kommentarer var at der 

altid var kendte personaler i afdelingen. 
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Der var spørgsmål til om nattevagter var alene på arbejde, som 

det har været fremme i medierne. Nattevagter arbejder ikke alene 

i Svendborg kommune. Det er mange år siden at det blev ændret. 

Der var i øvrigt stor anerkendelse af personalet. 

3. Ommøblering 

Der var spørgsmål til hvorfor man netop havde ommøbleret i et af-

snit. Ommøbleringen er primært sket fordi der i det afsnit er et me-

get stort ovenlysvindue, hvor der er kuldenedfald på borgerne der 

sidder under vinduet, så borgerne fryser og oplever dette som kul-

detræk. Derfor er det valgt at flytte rundt på møbleringen. Proble-

matikken med ovenlysvinduet er videregivet til CETS som arbej-

der med sagen. 
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