
Referat Bruger-pårørende møde - Tirsdag den 25 feb. 2020  

 

Tilstede: Formand Peter Nansen, Mette Pilegaard, Hanne Pedersen og 

Krista Skovmark 

Medarbejder fra Aldersro SSA Jette Jensen, Sektionsleder Rita Stuhr og 

Sektionsleder Eva Wahl  

 

 

1. Gensidig information fra Formand og sektionsleder.  

 

Velkomst og kort præsentation af undertegnet som er nyansat 

sektionsleder pr 1 februar på Aldersro.  

Gennemgang af dagsordenen 

 

Formand Peter Nansen får præciseret, at Bruger-Pårørende rådet 

har sit afsæt ved Aldersro 8 og de borgere som er bosat der.  

 

Formand Peter Nansen fremlægger det faktum, at der er valg i 

marts 2020.  

Der indgås dialog herom og set ud fra, at det nuværende Bruger-

Pårørende råd er etableret i november 2019 samt at beboerne er de 

samme, giver det ikke mening at afholde endnu et valg på 

nuværende. 

Det aftales derfor, at det nuværende Bruger-Pårørende Råd 

forsætter en periode mere.  

 

2. Budget 2020 :   

Der orienteres omkring budgettet for Aldersro, Aldersro 8, Aldersro 

ældreboliger, dagcenteret samt opstart af gæsteboliger pr 1 April 

2020. I forbindelse med denne gennemgang sker der en kort 

orientering om, at der pr 1 juni sker justeringer i personale 

sammensætningen ved ældreboligerne og på de enkelte afsnit.  

Endvidere orienteres der om at der pr 1 februar 2020 er ansat en 

ny sygeplejerske Sarah Wulff som primært får sin gang i Aldersro 8 

på henholdsvis stuen, første og anden sal.  

 

3. Dialog om Aldersro og sociale tiltag, frivillige m.fl. 

Alle er enige om at musik og socialt samvær er med til at højne 

livskvaliteten for den enkelte borger og afføde at den enkelte 

oplever en meningsfuldhed i hverdagen.  

For at tilgodese alle, aftales det, at man i hvert afsnit skal 

imødekomme at holde fire begivenheder i hvert afsnit – koblet op 

på en højtid, evt med lidt god musik.  



Der sker en dialog omkring muligheder for flere frivillige på   

Aldersro og at dette tillige fordrer at pårørende deltager aktivt 

heri. Alle er enige om at det er en god ide, men at det ikke er lige 

nu at der planlægges og afsætter energi hertil. 

 

4. Forventningsafstemning:  

At Bruger-Pårørende møderne bliver planlagt til hver anden måned. 

At dagsordenen sendes ud på forhånd og at der er muligheder for at 

få tilføjelser til denne  

   

5. Evt 

Mange oplever at det er svært at genkende personaler samt huske 

ved navn. Mange oplever at personale ikke har ID kort eller 

navneskilte på. Der spørges indtil muligheder for at få badges med 

navn, således at det er let læseligt for alle.  

- Undertegnede sørger for at dette effektueres. 

 

 

Dato for næste møde er aktuelt ikke kendt grundet CoronaVirus  

Undertegnede indkalder, når dette er muligt iht de udstukne retningslinjer 

for mødeaktiviteter.  

 

 

Eva Wahl    

 

 

 

  

 

 

 

 

 


