20. november 2019

Årsberetning PårørendeRådet, DCA 2019.
Velkommen til årsmødet – altid et møde, som vi med glæde ser frem til. Her kan vi gøre status over
året 2019 og åbne kalenderlågen til 2020.
”Livet skal leves, opleves, nydes, erfares, mærkes, udfordres og respekteres”.
Lad dette også i år være overskriften for dette års beretning fra PårørendeRådet.
Præsentation af rådets deltagere og vores arbejdsgrundlag.
Hvad laver PårørendeRådet? Det spørgsmål bliver vi undertiden mødt med.
Svaret er: Rådet har til formål at understøtte pleje og omsorg, der bedst muligt lever op til den
enkelte beboers ønsker og behov i plejeboligerne, samt skabe et forum for dialog mellem beboer,
pårørende, personalet og lokalområdet.
Da vi begyndte rådsarbejdet den 1. januar 2019, var vi 6 medlemmer i rådet. I løbet af året har vi
måttet tage afsked med 2 af rådsmedlemmernes ”kære”.
Det er Anni - ægtefælle til Per, og Ella – ægtefælle til Frederik.
ÆRET VÆRE DERES MINDE og de øvrige beboere, som ikke er her længere.
Rådsmedlemmer 2019:
Det er Benny Svinth Nielsen, Per Graves Nielsen, Frederik Jørgensen, Karen Ørndrup, Erik
Pedersen (tilforordnet uden stemmeret) og undertegnede.
I rådsmøderne (5 om året samt årsmødet) deltager desuden:
Elisabeth Flindt, demenschef DCA – tilforordnet PårørendeRådet.
Helle Charlotte Nielsen, leder af plejeboligerne afdeling 2, 3 og 4.
Louise Bech Nielsen, afdelingsleder på afdeling 2.
Lotte B. Lambæk, afdelingsleder på afdeling 3.
Hanne Borring, afdelingsleder på afdeling 4.
Jan Sørensen, administrationschef på DCA.
Karen Knudsen, chefsekretær for Elisabeth Flindt.
Maria Thiim Christensen, hverdagslivsmedarbejder og koordinator på DCA.
Anders Kristian Krogager Andersen, demensfaglig konsulent på DCA.

Birgitte Lund Petersen, repræsentant for alle frivillige på DCA.
Flemming Westergaard, udpeget af Ældrerådet i Aarhus Kommune og tilforordnet rådet.
Information
Intet møde i PårørendeRådet uden at information er en del af rådets arbejde.
På DCA lægger alle parter meget vægt på information. Det er en fornøjelse hver måned at læse
månedsbrev fra afdelingerne (hvor vi jo også fra rådets side har spalteplads), menuplan og
aktivitetsplan.
På afdelingerne er der også løbende informationsmøder for os pårørende. Desuden laver DCA også
informationsmøder, hvor vi som pårørende på tværs af afdelingerne bliver inviteret til fællesmøde
med forskelligt indhold, som vi i hverdagen som pårørende har stor glæde af. Opslag på digitale
skærme, DCA-hjemmesiden www.demenscentrum.aarhus.dk, samt diverse opslagstavler på DCA er
altid nyttige informationskilder.
Mailsystemet er i dag en naturlig del vores hverdag – uanset om vi kan lide det eller ej.
Desværre blev det ikke i 2019, at vi direkte kan maile til de hver af de 3 plejeboligafdelinger.
Møder med vores resourcepersoner og kontaktaktpersoner ser vi altid frem til. Mødefrekvens kan
stadigvæk forbedres.
Når det er sagt, er der al mulig grund til at rette en STOR tak til personalet, fordi de altid sørger for
at ringe til os med specifik information om vores kære.
Skovvang
I januar blev det første spadestik til de nye 125 specialplejeboliger på Skovvangsvej taget og den 2.
oktober var vi inviteret til flot rejsegilde. Skovvang har de sidste 2 år været et fast dagsordenspunkt
på vores rådsmøder og også i dag har vi fået information om den nye tilværelse, som vores kære,
personale og os pårørende bliver en del af fra forventet 1. februar 2021.
I 2020 har vi opfordret Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO) og DCA til at lave et
informationsmøde for lokalbefolkningen i kvarteret omkring Skovvangsvej, da Skovvang vil blive
en kæmpe institution i lokalområdet.
Desuden har vi også bedt DCA og MSO om at lave et møde, hvor vi får en orientering om vores
betaling for lejlighed på Skovvang. Vi forventer naturligvis, at det er kommunen, som skal sørge for
flytningen af vores kære og de dermed forbundne udgifter. Dog er vi vidende om, at vi også på
Skovvang selv er ansvarlig for eksempelvis gardiner i lejlighederne.
Vi kan kun opfordre jer til et besøg på Skovvangsvej. Selv besøger jeg området 2 gange om ugen.
Det er imponerende at se, hvad flere hundrede håndværkere kan præstere!
Vi håber fortsat, at vores dejlige sommerhus på DCA også flytter med. Det hus kan vi ikke
undvære!!!

Aktiviteter for beboere og pårørende
DCA summer af masser af aktiviteter i hverdagen for beboere og os pårørende. Fra den Gamle By,
Kunstnerhuset Karavana, Luciaoptog med elever fra Jakobskolen, underholdning af klovne,
musikalsk optræden af ansatte og pårørende, gudstjenester, ture ud i det blå i busserne. Isuddeling i
Christianiabikes og Lis og Per igen...igen.
Det er vi dybt taknemmelige for. Fortsæt de gode takter i 2020.
Frivillige.
Uden de frivillige var DCA ikke det, som kendetegner DCA. Såvel personale som pårørende og
andre deltager aktivt i det frivillige arbejde.
I fortjener om nogen også en STOR tak.
Caritas Venner.
Hvem kender ikke Caritas venner? Støtteforeningen kunne i marts i år markere et 30. års jubilæum,
som DCA flot fejrede ved en utrolig pragtfuld reception.
Inga, Birgitte, Susanne, Kirsten og Ib – bestyrelsen – I fortjener om nogen et TILLYKKE med tak
for jeres mangeartede aktiviteter i løbet af året.
Beboere og os pårørende glæder os altid til at møde op til jeres arrangementer.

Diverse
I Aarhus Kommune kan vi 2 gange om året søge om økonomisk tilskud til Frivilligt Socialt arbejde
– en såkaldt §18 ansøgning.
I år har vi fået tilskud til indkøb af mobile bordtennissæt. Desuden har vi søgt om 15000 kr. her den
1. september til indkøb af en bog om det at være pårørende til demensramte. Såfremt vi får en
bevilling, vil bogen blive givet som gave til pårørende – mere herom i begyndelsen af 2020.
Naturligvis har vi haft mange andre emner til behandling i 2019:
Bedre forhold for rygere på DCA.
Hvordan kan vi som pårørende bidrage i hverdagen til at give beboerne råderum til
naturligvis at udvise forskelligartet adfærd?
Vikarsituationen i hverdagen.
Kan DCA sammenlignes med andre lokalcentre i Aarhus Kommune, når vi taler om service
og bemanding? Er beboerne på DCA ikke mere plejekrævende end andre steder?

2020
Om lidt skal vi have det nye PårørendeRåd med tiltrædelse 1. januar 2020 udpeget.
Vi håber naturligvis, at nogle af jer har lyst til at være med. Man skal ikke igennem valgtale og
afstemning for at indgå i PårørendeRådet. Arbejdet er særdeles spændende. Du kan være med til at
gøre en forskel til gavn og glæde for vores kære!
Husk også, at vi rådet altid er nemme at få kontakt til – se opslag på DCA og hjemmesiden for
DCA.
Tak er kun et fattigt ord men tak!!!
Tak til Magistraten for Sundhed og Omsorg og dig Jette Skive. I er en god samarbejdspartner i
hverdagen. Vi ved godt, at vi på DCA har adskillige stjerner hos dig og MSO.
Tak til alle i rådet for jeres engagement, samarbejde og samvær.
Helle Charlotte, Maria, Karen og Elisabeth – døren til jer er altid åben. Det sætter jeg stor pris på,
når vi naturligvis også skal drøfte mere komplekse forhold til gavn og glæde fremadrettet for alle os
på DCA.
Sidst men ikke mindst en dyb tak til ansatte på DCA – i gør en forskel 24 / 7.
Nu holder vi en lille pause. Beretningen bliver omdelt. I får naturligvis lejlighed til at stille
spørgsmål m.m.
PårørendeRådet DCA
Søren Seeberg Sørensen
Formand.

