
 

 

 

 

 

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

 

Tilstede borgere: 22 

 Pårørende: 8 

Medarbejdere:6 

Områdeleder og sektionsleder 

 

Referent: Pia Skovmøller 

 

 

 

 

 

1. Velkomst 

 

Sektionsleder byder, borgere, pårørende, personale og 

områdeleder Peter Mouritsen velkommen til anmeldt dialogmøde. 

Denne gang forsøges det at lægge begge møder sammen, hvor 

både Aldersro 8 og ældreboligerne er lagt sammen. 

 

Mødet d.d. er forsinket, grundet sen uanmeldt besøg i blok 8 og 

kalendere der skulle afstemmes, for afholdelse af dialogmøde 

 

Sidst på året vil der være invitation til endnu et uanmeldt besøg 

på baggrund af tilsyn i 2017 

 

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 2016 foretaget af. De uanmeldte besøg blev foretaget 

af visitator Marianne Lauritsen. 

 

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 
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2. Orientering Vedr. Bruger- og Pårørenderådet Aldersro 8 

 

 

Bruger pårørende rådet Aldersro 8 som består af Formand Ejnar 

Hansen, næstformand Helge Pedersen, Berit Hougesen og suppleant 

Jette La Cour. Der afholdes 2 møder årligt, første mandag i marts og 

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

pårørenderådet, sektionsleder sender invitationerne ud til valget 

 

Sidste år ved dialogmødet blev det drøftet at det var et ønske at afholde 

fællesarrangementer dels med borgerne og dels uden borgere, kun med 

deltagelse af pårørende. Mødet uden borgene skulle være for at give 

pårørende mulighed for at kunne være sammen med ligestillede, og at 

der kunne være mulighed for at drøfte de udfordringer og komme med 

gode råd til hinanden. 

 

I 2016 har der været afholdt et arrangement med borger/pårørende og 

et arrangement kun for pårørende. 

Der var bred enighed i at arrangementet kun for pårørende var en 

succes, og de tilstedeværende pårørende ønskede at der skulle være 

flere af disse arrangementer. Der vil ved det næste bruger-pårørende 

rådsmøde den 6. marts blive aftalt ny dato for pårørende ”komsammen” 

 

I bruger pårørenderådet er der taget en beslutning om, at i det omfang 

at servicepakkerne har penge til at afholde udgiften til 1 stykke 

smørrebrød + øl eller vand, er det servicepakkerne der betaler, og ellers 

vil der være en egenbetaling på dette. 

 

I bruger pårørenderådet arbejdes der også med at udfærdige avis 4x 

årligt, en opgave der bruges meget tid på. Der efterlyses input til avisen 

fra de pårørende. 

 

Avisen kan også ses og læses på hjemmesiden 
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3. Orientering vedr. centerrådet blok 4-6-10 

 

Centerrådet består af Arvid Henriksen og Harald Poulsen 

medarbejder repræsentanter Else Groth Kragh og Lene 

Kvindebjerg Jensen. Sektionsleder deltager i det omfang det er 

muligt.  

 

Der afholdes møde ca. hver anden måned i rådet med 

udgangspunkter 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, Torvecafeen har været besøgt af mandeklub, 

da det også var et ønske. Der har været pårørende og personale 

der har besøgt centeret med hundehvalpe, dette har været en 

stor succes. 

  

Fællesspisning er også populært, udover er der mange andre 

aktiviteter. 

 

Stor tilslutning ved weekend åbent den første lørdag i måneden, 

hvor borgerne har stor indflydelse på hvad der skal ske. Det kan 

være ture ud af huset, hvor der også spises ude, grill 

arrangementer i centeret når vejret tillader det. 

 

 

 

 

4. Orientering om uanmeldte tilsyn blok 8: 

 

 

 

Der har været uanmeldt kommunalt besøg af Visitator Marianne 

Lauritsen den 15. november 2016 

 

 

Rapporten opdeles i en samlet konklusion og anbefalinger, hvor 

det vurderes om tilsynet giver ingen bemærkninger- mindre 

mangler- eller betydende mangler. 

 

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. Formålet med 

uanmeldte besøg er at påse om borgerne får de ydelser de er 

berettiget til. 

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. Der blev vejledt i hvordan 

det skulle beskrives hvordan medicin efter behov skulle 

dokumenteres korrekt i elektronisk journal. 
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Der blev ved tilsynet foretaget stikprøvekontrol hos 3 tilfældigt 

udvalgte borgere. 

 

Borgere der medvirkede ved tilsynet var glade og tilfredse med 

at bo på Aldersro, og personalet gav udtryk for god trivsel på 

arbejdspladsen. 

 

 

Sektionsleder orienterer om at der forventes uanmeldt besøg af 

Embedslægerne 2017 i blok 8. 

 

 

 

 

Uanmeldt kommunalt tilsyn i ældreboligerne den 17. maj 

2016, 

 

Tilsynet blev også her foretaget af visitator Marianne Lauritsen 

 

Ved dette tilsyn blev der givet ingen bemærkninger. 

 

Det blev oplyst af sektionsleder at den samlede konklusion stort 

set var som ovenstående i blok 8, dog blev det observeret ved 1 

borger at der manglede at blive udfyldt en enkelt fane i 

borgeraftaler (dvs. den elektroniske dokumentation) Dette havde 

betydning for det samlede indtryk af fagligt godt overblik. 

 

 

 

5. Trivsel i boenhederne 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?   

 

 

Pårørende Blok 8 byder ind med nedenstående forslag/holdninger 

 

En pårørende fortæller om frivillighed på demensafsnit og 

orienterer personalet om der er tilstede at huske at tage kontakt 

til de pårørende der har overskuet til at kunne deltage i 

aktiviteter på afdelingen. Fortæller at hun for nylig har været i 

afsnittet og lavet mad sammen med søskende, dette til stor 

glæde for både pårørende og borgerne i afsnittet. Den pårørende 

giver udtryk for at de meget gerne kommer igen, og meget gerne 

deltager i andre sammenhæng ved arrangementer i det omfang 

det er muligt. 
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Sektionsleder tager ovenstående med til 

brugerpårørende rådet 

 

En pårørende giver udtryk for at der er for lidt ressourcer i 

aftenvagt og at der ikke er mulighed for gåture 

eftermiddag/aften og andre aktiviteter. Sektionsleder orienterer i 

den forbindelse om at der til 24 borgere i plejeboligerne er 4 

faste personaler. 1 medarbejder fast på den enkelte afdeling og 1 

springer. Derudover er der ansat 2 medarbejdere for 

værdighedspulje i tidsrummet 15-20. Dette er praktiseret siden 

sensommer 2016, så de nu i alt er 5 medarbejdere på arbejde 

dagligt, i det omfang det er muligt. 

 

En medarbejder oplyser at det ikke kun er i aftenvagt der er 

aktiviteter, der sker en masse aktiviteter i løbet af dagen, og 

opfordre pårørende til i det omfang at det er muligt for dem, 

også at komme i løbet af dagtimerne, da borgerne ofte er meget 

trætte hen på eftermiddag og aften 

 

En pårørende giver udtryk for stor tilfredshed med at have sin 

pårørende i afdelingen, kan se at der er travlt. Taler om 

frivillighed og synes det er en god idé, og giver samtidig udtryk 

for at politikkerne skal stå ved deres ansvar ifht. At de rette 

ressourcer bliver tildelt ældreplejen. 

 

Peter Mouritsen orienterer om at der lægges meget op til 

frivillighed på ældreområdet. Budgetterne er han ansvarlighed for 

på plejecentrene og er med til at fordele budgetterne så de er 

afstemt således at ydelser og ressourcer hænger sammen. PM 

gør opmærksom på at vi alle skal huske på at give vores 

politikere kredit for værdighedspuljen, og der rent faktisk er 

ansat ekstra hænder på Aldersro 

 

 

Ældreboligerne: 

 

En borger har et ønske om at der bliver lagt tulipanløg, og at det 

er borgerne der kan være en aktiv del af det. 

 

En pårørende fra blok 8 orienterer om at hvis det er muligt for 

hende, vil hun gerne give tulipan løg til Aldersro, da hun ofte får 

en del foræret. 

 

En borger giver udtryk for at få besøg af dyr. Det har været en 

succes at en pårørende har været på besøg med hunde hvalpe til 

stor glæde for borgerne. Sektionsleder orienterer om at der 

arbejdes på besøg af hund fra Tryg fonden, og aftalen har været 

så langt at der blev tilsendt madskål og de ting der skulle bruges 

til besøget, hunden dukkede dog aldrig op. Der er også en 

kontakt til Svendborg rideskole, mhp. at få besøg af ponyheste, 

aftalen er ikke i hus endnu. 

 

En pårørende fra Aldersro 8 byder ind med at komme på besøg 

med sine heste, når vejret bliver til det. Det aftales at der tages 

kontakt til sektionsleder, når det bliver aktuelt. 
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Tilbuddet vækker begejstring ved borgerne. 

 

Der gives udtryk for stor tilfredshed ved at bo i ældreboligerne. 

Der er opstået netværk mellem borgerne. Udenfor dagcenterets 

åbningstider, besøger de hinanden privat, til en lille snak og kop 

kaffe. 

 

Sektionsleder orienterer om at der sker ændringer i haven 

mellem blok 8 og blok 6. Haven udvides og vil være aflukket, 

således at borgerne fra blok 8 selvstændigt kan gå rundt i haven 

uden hele tiden at være under opsyn, og det vil være lettere for 

kørestolsbrugere at komme rundt i haven, da der også vil blive 

så snart det er muligt og der ikke længere er frost. 

 

Det oplyses at haven er for alle beboere på Aldersro, både 

ældreboliger og plejeboliger 

 

 

 

 

   

6. Eventuelt  

 

 

Sektionsleder spørger ind til mødeformen, plejeboliger/ældreboliger 

slået sammen. 

 

Pårørende giver udtryk for stor tilfredshed med at møderne er slået 

sammen, da det giver en forståelse af både størrelsen på Aldersro, 

medarbejdere og muligheder ifht. Hvis en pårørende skal skrives op til 

demensbolig. Flere giver udtryk for at de ikke troede det var en 

mulighed at kunne flytte fra en ældrebolig til blok 8. 

 

Sektionsleder fortæller i den forbindelse at det er behovsbestemt, hvilke 

borgere der bliver tildelt boligen, og at det er demenskonsulenterne der 

visiterer til denne type bolig. 

 

De fremmødte ser frem til dialogmøde sidst på året  

 

 

 

 


