Tids- og procesplan:
Hvordan understøttes demokrati og indflydelse på plejecentrene?

Forberedelsesfasen
September 2018

Dialogfasen

Nedsættelse af en arbejdsgruppe .
Med udgangspunkt i Udvalget for Ældre og
September /oktober/november 2018
Handicappedes og Ældrerådets anbefalinger udarbejder
arbejdsgruppen tre modelforslag til, hvordan demokrati Gennemførelsen af temamøder på plejecentrene.
og indflydelse understøttes på plejecentrene.
Arbejdsgruppen udarbejder efterfølgende en eller flere
modeller til at understøtte demokrati og indflydelse på
plejecentrene.
Mailhøring:
Modelforslagene sendes i mailhøring til Udvalget for
Ældre og Handicappede, Centerrådene, Ældrerådet og
Handicaprådet.

December 2018
Forslaget fremlægges Udvalget for Ældre- og
Handicappede.

Forslagene:
Modellerne anvendes til en bred dialog for, hvordan
demokrati og indflydelse understøttes på plejecentrene.

Virksomhedslederne udarbejder efterfølgende en plan
for implementering af forslaget.

Implementerings- og evalueringsfasen
Første kvartal 2019
Plejecentrene implementerer modellen/modellerne.
Evaluering af forslaget vil foregå løbende , hvilket vil
give mulighed for, at ønsker fra beboerne og pårørende
løbende kan implementeres.

December 2019
Administrationen udarbejder en evaluering af hele
processen.
Udvalget for Ældre- og Handicappede bliver
efterfølgende orienteret.
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Forberedelsesfasen
• Arbejdsgruppen har følgende deltagere:
– To repræsentanter for beboerne/pårørende på hvert
plejecenter.
– En repræsentant for hvert Centerråd.
– En repræsentant for Ældrerådet
– En repræsentant for Handicaprådet.
– To repræsentanter for medarbejderne på hvert
plejecenter.
– To repræsentanter fra ledergruppen på Ældreområdet.
– En formand.

• Arbejdsgruppen består af 20 deltagere med
formanden.
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Forberedelsesfasen
• Arbejdsgruppen udarbejder
– Tre modelforslag til, hvordan demokrati og
indflydelse understøttes på plejecentrene.

• Mailhøring
– De tre modelforslag sendes i mailhøring hos
Udvalget for Ældre og Handicappede,
Centerrådene, Ældrerådet og Handicaprådet.
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Dialogfasen
• Modelforslagene anvendes til:
– En bred dialog om, hvordan demokrati og indflydelse
understøttes på plejecentrene.

• Temamøder:
– Dialogen foregår som temamøder på de enkelte
plejecentrene.

• Følgende deltager i temamøderne:
–
–
–
–
–

Beboerne/pårørende.
Centerråd.
Ældrerådet/Handicaprådet.
Medarbejdere.
Ledere.
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Dialogfasen
• Notat til arbejdsgruppen:
– Der udarbejdes et notat fra hvert temamøde, som
arbejdsgruppen anvender i det videre arbejde.
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Dialogfasen
Udarbejdelse af den endelige model:
• Arbejdsgruppen udarbejder efterfølgende en
eller flere modeller til at understøtte
demokrati og indflydelse på plejecentrene .
• Forslaget fremlægges Udvalget for Ældre og
Handicappede, som et beslutningsforslag.
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Implementerings- og
evalueringsfasen
Implementering af model:
• Virksomhedslederne udarbejder en plan for
implementeringen af modellen eller
modellerne.
• Modellen eller modellerne implementeres på
plejecentrene i begyndelsen af 2019.
• Centerrådene består, indtil det nye forslag er
vedtaget politisk.
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Implementerings- og
evalueringsfasen
• Evaluering:
– Der vil være en løbende evaluering på plejecentrene.
– Efter 12 mdr. udarbejdes en slutevaluering
• Følgende deltager i evalueringsprocessen
–
–
–
–
–
–

Beboere.
Pårørende.
Ældrerådet.
Handicaprådet.
Medarbejderne.
Ledere.

• Udvalget for Ældre og Handicappede orienteres
om evalueringsresultaterne i december 2019.
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