Oplevelser i afdelingen:
De fysiske omgivelser:
Lyd
Lys

Luft
Hygiejne
Spisepladsens indretning
Bordpynt
Andet

God
God
Barnestemmer i baggrunden fra skolen
Godt lys. Markiser slået ud
Gode lyse lokaler med en dejlig gårdhave, nogle sad
udenfor og spiste. Dejligt lyst lokale
Masser af lys fra store vinduer
Frisk luft . Dejlig udluftning
Lidt varmt og tæt
Åben dår ud til dejlig gårdhave
Rent og pænt
Fin
God. Rent og pænt
Et langt bord
Meget plads
God. Hyggelig. Masser af plads
En lille grøn plante
Ganske lidt
Pæn. Små fine buketter fra haven
Mange pæne krukker på terrassen
En dejlig gårdhave, hvor man kan nyde et dejligt
område.

Den psykiske oplevelse:
Venlighed

Imødekommenhed
Interesse
Toneleje i dialog
Dialog-skabende adfærd
Andet

Søde personaler. Helt i top
Godt med snak med dem som sad ved mit bord,
men man sad også udenfor.
Venligt personale som sidder med ved bordet
Ja. Dejlig stille og rolig stemning
Helt i top
Ja
God
Rigtigt god dialog med beboer
God. Rigtigt hyggelig stemning
Fin
Super
Ikke så meget snak ved bordet. 6 beboer skulle
mades
God. Super
Beboer siger bedre kødkvalitet og flere friske
grøntsager og salater.

VEND

Borgerens fysiske formåen:
Syn

Ok to brugte briller
God

Hørelse

En beboer hørte meget dårligt
God

Smag

De synes maden smagte godt

Lugtesans

Ok

Følesans

Ok

Førlighed

3 i kørestol
God

Tænders beskaffenhed m.v.

Ok

Andet

Borgerens psykiske formåen:
Lyst

God

Forventning

Ikke meget

Appetit

God
Lille appetit
Vi snakkede lidt om Pizza
Der var kun 3 man kunne snakke med
Rigtigt god
God
God

Samtaleinteresser
Koncentration m.v.
Andet

Helhed:

Man havde en aftale om man satte sig til bords kl.
12 og man skulle blive siddende til kl. 12.30 inden
man rejste sig fra bordet. Kl. 12.31 var alle på ind til
deres værelse. Jeg havde gerne set man kunne blive
siddende og hygge sig.
Positiv oplevelse alt i alt hyggeligt
Sad sammen med et ægtepar. Manden var rigtigt
frisk og vi havde en rigtigt god snak om alt muligt.
Lidt kritisk overfor køkkenet, men mest pga. kød
kvaliteten og mangel på friske grøntsager

