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Referat 
Husmøde i enhed 2.6 

Tirsdag den 25.10.2018 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Maria og døtre samt barnebarn 
Inger Lise,  
Jette og søn 

Svend og datter 
Peter og søn samt svigerdatter 
Henny 
Inge og svigerdatter 

Edith, og ægtefælle  
Torben 
Kris SSH tværvagt 

Lotte, SSH aftenvagt 
Helle Lund, plejehjemsleder 

 

Pkt. 1    Hverdagslivet i enheden  v/ Helle  

 
Helle byder velkommen 
Teamleder Lis Røpke er desværre sygemeldt i øjeblikket. Helle tager sig derfor af teamet i samarbejde 
med de øvrige ledere på Falkenberg, indtil Lis forhåbentlig snart kommer igen. 
 
Vi taler om, at beboerne i enheden er meget sociale. De hygger sig sammen under måltiderne og på 
andre tidspunkter af dag og aften, de er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Beboerne hjælper til, hvor 

de kan. Beboerne deltager også i mange arrangementer i Huset. 
 

Pårørende er altid velkomne til at bidrage med hjælp – fx hygge med beboerne, lave kaffe, bage 
pandekager, lidt oprydning osv osv. 

 

 

Pkt. 2   Diverse aktuelle emner v/Helle 
 

 
Tilsyn 

Vi havde uanmeldt kommunalt tilsyn i august. Tilsynet vurderede at alt omkring personlig pleje, 
praktisk hjælp, rehabiliterende og aktiverende pleje, måltider og ernæring, træning, sygepleje og 
meget andet var SÆRDELES TILFREDSTILLENDE  

Efter vores overgang til det nye journalsystem er vi ikke helt i mål endnu. Men tilsynet vurderer, at det 
er på et godt og tilfredsstillende niveau. Vi skal fortsat arbejde med, at få skabt sammenhæng mellem 
de enkelte dokumenter i journalen, så oplysninger om beboerne danner et aktuelt og relevant billede 

af beboerne og deres samlede situation. Vi har fået en anbefaling om fortsat træning, så 
medarbejderne får den nødvendige rutine i arbejdet med den nye journal.  

 
Der blev desværre konstateret fejl i medicindosering samt medicinskemaer, her har vi fået en 
anbefaling om, at sikre, at de medicinske retningslinjer følges. 
 

Vi er i gang med, at udarbejde en handleplan for anbefalingerne. 
 
Rapporten findes på vores hjemmeside www.plejehjemmet falkenberg.dk - om os/tilsyn. I er også 
velkommen til at få et eksemplar via henvendelse i enheden. 
 
Rekrutteringsudfordringer 
Ældreområdet i Helsingør Kommune – Center for Sundhed og Omsorg – herunder Falkenberg har 

fortsat udfordinger med at rekruttere medarbejdere til ledige stillinger – pt har vi 95 ledige stillinger! 
Denne udfordring deler vi desværre med mange andre kommuner over det ganske land. 
 



 

Falkenberg, mra, skabelon sidst rev. 21.11.14                                                                                           2/2 

 

Center for Sundhed og 
Omsorg 

  
  

   

www.plejehjemmetfalken
berg.dk 

Politikerne i Helsingør Kommune er naturligvis meget optaget af, at få gjort noget for at afhjælpe 
situationen. Vores centerchef har derfor nedsat en arbejdsgruppe der skal kigge på rekruttering og 

fastholdelse – her deltager repræsentanter for alle enheder- plejehjem, hjemmepleje og 
træningscenter. Helle deltager fra Falkenberg. Vi skal kigge på hvad, der tiltrækker nye medarbejdere? 
Hvorfor holder medarbejderne op? Hvilke nye muligheder kan vi se? Vi håber naturligvis, at vi her kan 
finde nye veje at gå.  
 
På Falkenberg mangler vi 1 sygeplejerske, 3-4 assistenter samt 5 hjælpere og 4 tværvagter. I denne 
situation anvender/ansætter vi ufaglært personale som vi oplærer og træner i de nødvendige 

kompetencer. Vi har mulighed for at give dem vikariater. 
 
Vi har pæn succes med at rekruttere til tværvagt. Her har vi fået mange ansøgninger. Jobindholdet i 
denne stilling kan varetages af medarbejdere der ikke har en social og sundhedsfaglig baggrund, men 

det kan også være en social og sundhedshjælper. 
 
Det er naturligvis vores håb, at vi får bemandet de ledige stillinger. 

 
Budget 2019-2022 
I sommer besluttede politikkerne, at øge brugerbetalingen på madservice bl.a. på plejehjem. Der er 
orienteret ud til alle beboere. 
Budgetaftalen 2019-2022 er netop vedtaget i byrådet. Der kommer heldigvis ikke serviceforringelser 
på rengøring og aktiviteter på plejehjem som ”frygtet”. 

Der afsættes et beløb på 1,2 million åligt til at fortsætte sociale og individuelle aktiviteter på 
plejehjem, når klippekortsordningen stopper med udgangen af 2018. Det er dog et langt mindre beløb 
vi får. Vi skal nok orientere nærmere om, hvad det konkret kommer til at betyde for beboerne. 
 
Kommende indsatser 
Helsingør Kommune har fået puljemidler til undervisning i demens – Alle medarbejdere skal på 
undervisning i foråret 2019. 

 
Vi skal ligeledes i gang med en indsats på ernæringsområdet. Vi har netop ansat en diætist i Center for 
Sundhed og Omsorg, der skal i gang med at afdække vores kosttilbud på alle plejehjem og 
træningscenter. 
 
Arrangementer på Falkenberg 
Vi har netop afholdt en festlig sportsdag som markering af det frivillige arbejde. Der var blandt andre 

pårørende der deltog som frivillige. Dagen blev afsluttet med frokost fra en pølsevogn til alle. 
Vi vil rigtig gerne have hjælp af jer, når vi holder sådanne arrangementer og vi skal nok også blive 
bedre til at spørge jer, om I kan  

 
Der er igen budt op til dans på centertorvet – se opslag. Her er der også altid plads til en hjælpende 
hånd/dansepartner. 

 
Eller står Mortens aften og julen jo snart for døren. Husk at holde øje med opslag og tilmeld jer til 
nogle af de mange arrangementer der kommer til at være. 
 

Glæder os til at se mange af jer. 
 

Pkt. 4 Forslag og spørgsmål fra beboere og pårørende 
 

 
Der stilles spørgsmål til om vi fået plejehjemslæge? Der er nu koblet én plejehjemslæge til huset og 
hun kan kun have 18 patienter – Plejehjemslægen er derfor koblet på Team 1. Vi håber fortsat, at vi 

får flere læger, så hele huset får dækning. 
Der kom ingen direkte forslag. Vi havde en meget hyggelig aften med snak om mulighederne i huset, 
om hverdagen og lidt sommerens arrangementer fx vores badeture. 
 

 


