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Referat af Dialogbaseret tilsyn på Vindeby Pilevej den 05.11.2015 

 

 

Der er fremmødt 4 pårørende fra Plejecenteret. Derudover deltager afd. 

chef Janeke Espensen, social og sundhedsassistent Anette Petersen, 

social og sundhedsassistent Ruth Andersen og sektionsleder Lene Dit-

levsen 

 
1.  Lene Ditlevsen byder velkommen til mødet. 

 
2. Lene Ditlevsen gennemgår tilsynsrapport fra Embedslæge og 

uanmeldt kommunalt tilsyn. Rapporten vedr. uanmeldt kommu-
nalt tilsyn viser at der er mindre mangler, som er begrundet i do-
kumentationen i Care. Vi har i år ikke haft uanmeldt tilsyn af em-
bedslægen, da vi i 2014 havde et tilsyn med få mangler og derfor 
er overgået til gradueret tilsyn - næste gang i 2016. Derudover 
har vi haft uanmeldt tilsyn af fødevarestyrelsen, hvor vi har fået 
elitesmileys.  

 
3. Janeke Espensen orienterer om at der skal etableres en De-

mensby i de eksisterende rammer på Plejecenter Bryghuset. Der 
tilkøbes et areal, hvor der er mulighed for forskellige former for 
udendørsaktiviteter. Demensbyen på Bryghuset vil være den før-
ste i Danmark. Fmd. for bruger- og pårørenderådet Leif Ander-
sen siger, at han hellere kunne ønske sig flere varme hænder i 
stedet for bedre rammer for demente. Han har bemærket, at der 
flere steder godt kunne være flere medarbejdere på arbejde ift. 
en bedre demenspleje. 

 

Janeke Espensen fortæller ligeledes, at der er øget fokus på fri-
villighed og gøre brug af frivillige på Plejecentre og frivillige i øv-
rigt. Der er i Svendborg kommune udarbejdet en ny frivilligheds-
politik, som snart kommer i høring. 
 
Janeke Espensen orienterer om øget brug af velfærdsteknologi-
ske hjælpemidler. Der har bl.a. været afprøvet flere va-
ske/tørretoiletter hos en borger i en ældrebolig med en rigtig god 
effekt. Denne borger er nu selvhjulpen.  

 
4. Lene Ditlevsen fortæller, at det der overordnet arbejdes med i 

sektionen er rehabilitering under enhver form f.eks. ferieture, ko-
lonihaver, orangeri, træning ude og inde, daglige aktiviteter og  
motion til borgerne alle dage i henholdsvis i dag- og aftenvagt. 
Lene Ditlevsen er i øvrigt glad for at rehabilitering er valgt som 
strategi i Svendborg kommune, da det giver meget livskvalitet til 
borgerne. Projekt ”fod under eget køkkenbord” er implementeret, 
så borgerne tilbydes lune retter også til frokost, hvilket var et øn-
ske fra borgerne og det kan ses, at de nyder maden og spiser 
mere. Det ene afsnit på Vindeby Pilevej har indført 1 ugentlig 
maddag, hvor borgerne og personalet sammen laver varm mad. 
Vindeby Pilevej har ligesom andre plejecentre, fået deres egen 
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hjemmeside, hvor borgere og pårørende gerne skulle blive godt 
informeret om Vindeby Pilevej. Pårørende, personale og sekti-
onsleder har udarbejdet ” Nyttige oplysninger ved indflytning” 
som ligger på Vindeby Pilevejs hjemmeside. Det skulle gerne gi-
ve pårørende en mere grundig information på spørgsmål af prak-
tisk karakter. 

 
5. Leif Andersen orienterer om bruger- og pårørenderådets arbejde 

og fortæller, at der er afholdt møder over året. 1 af møderne blev 
holdt på Vindebyøre, hvor borgerne var på ferietur. Det var en 
dejlig oplevelse at se borgerne i disse rammer. Bruger- og pårø-
renderådet har løbende fulgt med i projekt ” Fod under eget køk-
kenbord” og man er glad for tiltaget. Bruger- og pårørenderådet 
har taget initiativ til at der ikke indkøbes saft af lightprodukter, af 
sundhedsmæssige årsager. Light produkter tilbydes stadig til di-
abetikere. Leif Andersen synes at det fungerer rigtig godt på Vin-
deby Pilevej og at personalet er gode til at have en pædagogisk 
tilgang til borgerne. Derud over er det dejligt, at personalet på 
Vindeby Pilevej har et rigtig lavt sygefravær.  

 

6. Sluttelig en snak omkring trivsel, hvor der lægges op til om Vin-
deby Pilevej kan gøre noget anderledes: 

 

a.   Der er ønske om at pårørende kan deltage i Juleguds-
tjeneste på Vindeby Pilevej. Vi vil skrive på aktivitetska-
lenderen, at pårørende er velkomne. 

b.   Pårørende fortæller, at det kan være svært at finde ud af 
elevernes navne. Vindeby Pilevej vil indkøbe badge med 
personalets navne samt nogle hvor navnet behovsbe-
stemt kan skrives på med en tusch, så borgere og pårø-
rende hurtigt kan se hvad man hedder. 

c.   Mærkning af tøjet var et punkt på det dialogbaserede til-
syn sidste år – der kan vi nu henvise borgere/pårørende 
til at der kan købes ”navnelapper” på hjemmesiden nav-
nelappen.dk. På hjemmesiden udfylder man hvad der 
skal stå på navnelappen. Navnelapperne er lige til at 
klæbe på tøjet. 

d.  Der er forskellige arrangementer for beboerne over året. 
Den årlige Gallafest, som altid holdes den 1. december er 
ved at blive planlagt. Festen holdes sammen for hele hu-
set, så man spiser festmenu sammen i Gæsteboligerne 
og har musik og dans efterfølgende i motionsrummet. 
Personalets vagter er i høj grad omlagt til aftenvagter, så 
der er mange personale ressourcer til dette arrangement. 

 

 

Referent : Lene Ditlevsen 

 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag                Kl. 10.00-16.30 

Fredag                  Kl. 09.00-14.00 

 



 Side 3 af 3   

 

 


