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Nu kan flere ældre være med
i aktiviteter på plejecenter
Til banko, under højtlæsning, på busture
og til strik. Mulighederne er næsten
uendelige for, hvornår man som beboer
og plejepersonale har glæde af et trådløst
kommunikationssystem. Plejepersonalet
på Ulvsund Plejecenter i Stege kan tydeligt
mærke effekten af systemet.
I Stege på Møn ligger et aktivt plejecenter med
63 beboere. Der går ikke en dag, hvor der ikke
enten er gang i gymnastik, banko, kunstmaling,
højtlæsning eller lignende. Og med et trådløst
kommunikationssystem kan endnu flere
nu inddrages i aktiviteterne – selv de mest
hørehæmmede.
Flere kan deltage i kommunikationen
Distriktsleder på Ulvsund Plejecenter, Susanne
Winther, fortæller: ”Systemet gør det meget
nemmere at tale med beboerne, og vi kan
kommunikere med flere. Det gør både vores
arbejde nemmere, men det er også med til at
give beboerne en øget livskvalitet, idet de kan
deltage i kommunikationen og ikke er isolerede
fra omverdenen på grund af deres høretab.”
Ulvsund Plejecenter bruger i dag systemet til
banko, gudstjenester og under højtlæsning,
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men har planer om at inddrage systemet i
endnu flere situationer. Susanne Winther siger:
”I dag ville vi meget nødigt undvære systemet,
og vi finder hele tiden på nye situationer, hvor vi
kan have glæde af det, fordi det er så fleksibelt.
Når vi tager på ture, skal vi fx have det med.”
Det er umagen værd
Social- og sundhedsassistent Bente Rasmussen
er hyppig bruger af systemet. Hun fortæller:
”Det tager lidt tid at montere systemet, men det
er bestemt umagen værd, for både beboerne og
jeg selv har så meget ud af det – og det bliver
heldigvis også lettere gang for gang.”
Det er særligt i banko, hvor Bente Rasmussen
kan mærke den forskel, systemet gør:
”I bankosammenhæng hjælper det mange,
ikke bare med at høre tallene, men også med
at skelne mellem dem. Og så er det en hjælp
for dem, som ikke har kunne deltage, før vi fik
systemet. Vi har fx en borger, som er meget
dement og derfor har særlige udfordringer ved
begivenheder som banko. Men da hun forleden
blev udstyret med en halsslynge, kunne hun
deltage – og hun havde endda banko to gange!”
Bente Rasmussen er derfor ikke i tvivl om, den
glæde plejecenteret har af systemet:
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”Nu er jeg ikke længere så træt, når jeg kører
hjem, over at have anstrengt min stemme så Priseksempel på trådløst
meget. Og borgerne er så glade for systemet,
for at kunne høre igen, at flere af de meget kommunikationssystem
hørehæmmede gerne vil have systemet med
hjem.”
Om kommunikationssystemet
Det trådløse kommunikationssystem består af
en trådløs FM-sender, som bæres af taleren,
og et antal FM-modtagere, som udleveres til
lytterne. Modtagerne fås med halsslynge (til
brug med høreapparat med telespole) eller med
tre forskellige hovedtelefonmuligheder. Det er
enkelt at betjene og kan nemt medbringes på
farten. Systemet leveres i en ladekuffert.
Kommunikationssystemet adskiller sig fra
en almindelig teleslynge ved, at det dels
er trådløst, og dels kan mennesker uden
høreapparater med telespole også have glæde
af den ekstra forstærkning.
Kontakt Phonic Ear for flere oplysninger.
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