
 

Forsøg med ny ledelsesstruktur, workshop d. 27. februar 2020. 

Fælles proces – Vi gør det sammen og finder løsninger, der er gode med beboere, medarbejdere og 

pårørende på Bistrupvang 

I den nye ledelsesstruktur udgør afdelingslederne Helle og Anne-Marie den daglige ledelse på Bistrupvang, 

og Ane, centerchef på plejecenter Frydenholm bistår afdelingslederne.  

Beboere, medarbejdere og pårørende var inviteret til en workshop den 27. februar for at identificere 

forbedringsområder og ideudvikle. Engagementet var stort og med livlige drøftelser ved de enkelte borde. 

 

På workshoppen blev følgende temaer drøftet: 

1.     Meningsfulde aktiviteter 

2.     Nærværende relationer 

3.     Tillid 

4.     Mad/måltider 

5.     Trivsel 

Med udgangspunkt i temadrøftelserne var det tydeligt, at der sker rigtig mange gode ting på Bistrupvang, 

og generelt er tilfredsheden stor. 

Her er et par eksempler på nogle af de drøftelser, der var på dagen: 

De pårørende vil gerne inddrages 
En pårørende fortæller ”Det er underligt at være ny pårørende. Det formelle er i orden, det er alt det 

udenoms”. 

Pårørende ønsker at blive inddraget som en ressource, derfor foreslås det, at pårørendesamarbejdet tænkes 

ind allerede ved indskrivningssamtalen. De pårørende foreslår, at de kan tage med på udflugter og på den 

måde være en ”ekstra hånd”. Et andet forslag er, at ”gamle” pårørende kan være ressourcepersoner for 

”nye” pårørende. Det kan også være en mulighed, at pårørende samarbejder om fælles aktiviteter. 

Styrkelse af relationer 

Aktiviteter, måltider og fælles interesser kan styrke relationer. En beboer udtaler ”I virkeligheden ved vi 

meget lidt om hinanden, vi skal være meget bedre til at spørge ind”. Det kunne være spørgsmål som, hvad 

har du beskæftiget dig med i dit tidligere liv, og hvilke interesser har du.   

Der foreslås, at der arbejdes videre med en Besøgsven-model, hvor ressourcestærke beboerne kan fungere 

som besøgsvenner for andre med færre ressourcer. Derudover forsøger personalet at ”spotte” der, hvor to 

personer kan have fælles interesser og kemi. 

Den videre proces 

Der nedsættes to arbejdsgrupper bestående af beboere, pårørende og medarbejdere, der arbejder videre 

med: ”Mad/måltider” og ”Meningsfulde aktiviteter”. Deltagerne vil modtage særskilt invitation. 

Vi planlægger med at mødes mandag d. 30/3 kl. 14.00-15.30 omkring mad og måltider og tirsdag d. 31/3 

kl. 14.00-15.30 omkring meningsfulde aktiviteter, vi vil dog tage forbeholde for evt. aflysning pga. 

coronavirus. 

Her vil vi arbejde videre med de inputs der er kommet på workshoppen. 

Venlig hilsen 

Helle og Anne-Marie 


