
 

Referat dialogbaseret tilsyn i Aldersro 4-6-8-10 

 

Tilstede 

Borgere: 13 

Pårørende: 5 

Medarbejdere: 3 

Områdeleder og sektionsleder 

 

Referent Didde Hansen 

 

1. Velkomst 

 

Sektionslederen byder borgere, pårørende, personale og 

områdeleder velkommen til anmeldt dialogmøde.  

Didde er startet som sektionsleder på Aldersro, siden det sidste 

dialogmøde blev afviklet.  

Som ved sidste møde afvikles mødet samlet for både 

ældreboligerne og Aldersro 8.  

 

Alle borgere i ældreboligerne får tilsendt invitation med post, 

undtagen de borgere der har digital post, der bliver invitationen 

sendt på e-boks. 

 

Alle pårørende der står anført som prioritet 1. får tilsendt 

invitation via e-boks. 

 

Formålet med disse møder er at få en dialog omkring de 

uanmeldte besøg og trivslen på Aldersro for borgere/pårørende 

med udgangspunkt i de 2 uanmeldte besøg der har været på 

Aldersro i 2017. 

De uanmeldte besøg blev foretaget af visitator Eva Wahl Frost. 

 

Det oplyses, at der værnes meget omkring tavshedspligten 

derfor vil dialogen være en generel dialog, den enkelte borger, 

pårørende eller personalet drøftes ikke i dag. Der vil være 

mulighed for en aftale med sektionsleder, hvis der er behov for 

at drøfte enkeltsager. 

 

Der orienteres om, at der i sektionen/ældreområdet fortsat 

arbejdes med tidlig opsporing - forebyggelse af indlæggelser. I 

relation til dette arbejdes der også med mødestrukturen. 

 

Der er blevet implementeret nyt omsorgs-

/dokumentationssystem. 

 

Så er der tilført midler til den såkaldte klippekortsordning. 

Klippekortsordningen tilfører den enkelte borger ½ time pr uge 

ekstra, som de selv kan råde over. De kan også spares sammen. 

På nuværende tidspunkt er timerne lagt sammen på hver etage 

og der sættes ekstra personale på i de timer, som går til aktivitet 

eller lignende hos borgerne. Der evalueres løbende på dette. 

 

Der orienteres om, at der i foråret/sommeren er lavet tiltag, så 

haven mellem blok 8  skærmet enhed og blok 6 er aflukket. 

Dette så borgerne, der bor i skærmet enhed, kan færdes frit. Alle 

må benytte haven, det er blot meget vigtigt, at lågerne holdes 

lukket. 
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2. Orientering Vedr. Brugerpårørenderådet 

Aldersro 8 

 

Brugerpårørenderådet Aldersro 8 består af Formand Ejnar 

Hansen, næstformand Helge Pedersen, Bodil Nakel og Pia Kjølby, 

ligeledes deltager 1 personale fra hver etage samt sektionsleder. 

Der afholdes 2 møder årligt, første mandag i marts og første 

mandag i september. Hvert år i maj inviteres alle til valg i 

brugerpårørenderådet. Sektionsleder sender invitationerne ud til 

valget. På brugerpårørenderådsmøder drøftes de forskellige 

aktiviteter, der foregår på afdelingen, der drøftes forslag til 

aktiviteter og arrangementer på afdelingerne. Desuden drøftes 

servicepakker og forbrug af disse.  

 

Der har bl.a. været drøftet muligheden for et springvand til 

haven, flere pårørende arbejde videre på denne mulighed.  

 

Der har været afholdt møde for pårørende, arrangeret af 

pårørende Ejnar Hansen med succes, dette afholdes på ny her 

først på året.  

 

I brugerpårørenderådet arbejdes der også med at udfærdige avis 

4 gangen årligt. En opgave der bruges meget tid på. Der 

opfordres til at komme med input til avisen fra de pårørende. 

 

Avisen kan også ses og læses på hjemmesiden. 

 

3. Orientering vedr. centerrådet blok 4-6-10 

 

Centerrådet består af Arvid Henriksen, Erik Pilegaard, 

medarbejderrepræsentanter Marianne Egemose og Lene 

Kvindebjerg Jensen. Sektionsleder deltager ligeledes i møderne. 

 

Der afholdes møde ca. hver anden måned i rådet med 

udgangspunkt fra de forslag, der er indkommet fra centermøder, 

der også ligger hver anden måned. 

 

Nogle af de indkomne forslag fra centermødet har været spisning 

på Kædeby cafeen.  

 

Der er arrangeret besøg af en besøgshund via trygfonden i 

nærmeste fremtid. 

 

Der har været fællesspisning flere gange. Derudover er der 

mange andre aktiviteter. 

 

Weekendåbent den første lørdag i måneden er fortsat meget 

populært, borgerne har her indflydelse på, hvad der skal ske. Det 

kan være turer ud af huset, hvor der også spises ude, grill-

arrangementer i centeret, når vejret tillader det. 

Der spørges om beboerne fra blok 8 må deltage, det må de 

gerne.  

 

Der laves opslag for weekendåbent, dette hænger ved indgang til 

dagcenteret. 



 

  Side 3 af 4      

 

4. Orientering om uanmeldte tilsyn blok 8 og 

ældreboligerne 

 

Hvert år gennemføres der et uanmeldt tilsyn.  

 

Der har været uanmeldt kommunalt tilsynsbesøg af visitator Eva 

Wahl Frost den 21. Marts 2017 i ældreboligerne: 

 

Dette munder ud i en rapport som giver en samlet konklusion og 

anbefalinger, hvor det vurderes om tilsynet giver anledning til: 

ingen bemærkninger- mindre mangler- eller betydende mangler. 

Dette ud fra oplysninger den tilsynsførende har fået ved 

interview med leder, personale og borgere samt ved tilsynets 

observationer, også af dokumentationen. 

 

Der blev givet ingen bemærkninger ved det uanmeldte tilsyn, 

hvilket betyder, at det observerede lever op til lovgivning, 

forvaltningens regler, instrukser, rutiner, værdier, 

kvalitetsstandarder og almen faglig standard.  

 

Generelt blev det fremhævet, at dokumentationen vidner om et 

godt overblik over beboernes sundhedsmæssige tilstand og at 

dette afspejles i gode uddybede beskrivelser i borgeraftalernes 

overskrifter. Der blev ved tilsynet givet ros for de meget flotte 

veldokumenterede helhedsvurderinger. 

 

I blok 8 var der uanmeldt tilsyn ligeledes den 21. marts 2017 af 

Visitator Eva Wahl Frost. 

 

Konklusionen ved dette tilsyn var: Ingen bemærkninger. Der blev 

observeret et enkelt forhold hos en borger vedr. dokumentation 

af medicin givet ved behov, dette blev dog vurderet som ikke at 

have betydning for det samlede indtryk af et fagligt godt 

overblik.  

 

5. Trivsel i Aldersro 8 og ældreboligerne 

Her lægges der op til en åben dialog, hvor der f.eks. vil blive 

spurgt ind til oplevelser i forhold til: 

 Indflytningsforløb 

 Aktiviteter 

 Kost 

 Samarbejdet med personalet/ledelsen 

 Modtages den fornødne information 

 Hvad kunne eventuelt gøres anderledes? 

 

Der spørges ind til, om det er muligt at fravælge tv-kanaler fra 

den samlede pakke. Enkelte pårørende og borgere fortæller, at 

de helt har afmeldt denne pakke. Didde tager kontakt til Jane 

Rasmussen ved ejendomsadministrationen med henblik på en 

afklaring af dette. Følgende er skriv fra Jane Rasmussen: 

 

Da det er et gammelt antenneanlæg vi har, er det ikke 

muligt at skifte enkelte kanaler eller pakker.  

 



 

  Side 4 af 4      

 

Alle har den store tv-pakke. Beboeren kan 

godt fravælge antenne, ved henvendelse til mig.(Jane 

Rasmussen CETS) 

 

Vi har før haft afstemning om nyt antenneanlæg som 

kostede ca. 100.000 kr. Hvis vi havde et nyere anlæg 

kunne vi skifte mellem pakkerne og købe internet. 

 

Dette blev dog nedstemt af ældreboligerne dengang. Da 

skyldte vi på antennenkontoen. Nu er vi fri af gæld. 

 

Jeg har også før forhørt mig hos Sydfyns Intranet nu 

Stofa, men det er også ret dyrt at få lagt ind, da de skal 

trække nye ledninger til alle boliger. 

 

Såfremt der er yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til 

Didde. 

 

Der spørges ind til om borgerne må køre den bus, der benyttes til 

turer ud af huset. Peter svarer, at personalet samt frivillige må 

køre bussen, ikke borgerne.  

 

Peter fortæller, at et ønske for Aldersro kunne være større brug 

af frivillige, eksempelvis en støtteforening, der kunne bidrage til 

at organisere brugen af frivillige. Der drøftes hvordan der kunne 

skabes kontakt til frivillige. Der er forslag om, at der kan laves et 

opslag om, at der søges frivillige, og at dette opslag laves af 

borgerne sammen med personalet.  

En pårørende fra blok 8 fortæller, at hun er i dialog med Annette 

Søby fra demens-byen med henblik på at få inspiration til at 

etablere en støtteforening samt høre om deres brug af frivillige.  

Der drøftes, at det er vigtigt, at opgaverne beskrives inden der 

søges frivillige, erfaring viser, at dette er mest hensigtsmæssigt. 

Aldersro vil selvfølgelig være de pårørende/borgere, som ønsker 

at starte en støtteforening op, behjælpelig med dette.  

 

Der ytres ønske om en Petanquebane nær dagcenteret. Det 

drøftes om denne petanquebane kunne placeres i den lukkede 

have mellem blok 6 og blok 8.  

 

6. Eventuelt  

Intet under eventuelt. 

 

Venlig hilsen 

 

Didde Hansen 

Sektionsleder 


