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Referat 
Husmøde i enhed 2.6 

torsdag den 14.11.2019 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Maria, Inger Lise, Jette, Svend, Lis Inga, Inge, Søren & ægtefælle, Peter med søn & 
svigerdatter samt Jette Lizzi med datter & søn 
 

Camilla Heinholt, teamleder/referant 
Helle Lund, plejehjemsleder 
Birgitte, ernæringsassistent 

 

Pkt. 1     Hverdagslivet på Falkenberg v/Camilla      

 

Camilla byder velkommen 
 
Velkommen til ny beboere siden sidste husmøde 

 Søren 
 Lis Inga 

 Jette Lizzi 
 

Efter velkomsten, præsenterer Birgitte køkkenets nyeste tiltag, dysfagi-/gratinkost, med tilhørende 
smagsprøver. (se punkt 2) 
 
Beboerne storhygger her på enheden med hverdagens aktiviteter så som måltider, hyggeligt samvær 
ved TVét/høre musik. Enhed 2. 6 er nok den enhed, hvor flest beboere deltager aktivt i husets 

aktiviteter som petanque, dans og fredagsmatiné. 
Der tages som altid udgangspunkt i de daglige gøremål, hvor beboerne inddrages i de opgaver, de kan 

rumme, og på det niveau de funktionsmæssigt kan. 
 
Sissi er ny fast aftenvagt i enheden.  
 

Bemandingsmæssigt er vi i vores team ved at være i hus. Som normeringen ser ud på nuværende 
tidspunkt, mangler der ”kun” en medarbejder i teamet. 
Vi har dog to uuddannede i vikariater, da der fortsat er udfordringer med rekruttering af uddannede 
medarbejdere. 
 
Vi som noget nyt begyndt at have sygeplejestuderende i huset, som primært vil være tilknyttet enhed 
1.5 & 2.6. 

 

Pkt. 2  Div. aktuelle emner v/Camilla og Helle 
 

Ved sidste runde husmøder, var én af tilbagemeldingerne fra anden enhed, at møderne var for meget 
enetale fra Helle Lund og teamleder. Derfor vil vi forsøge, at inddrage beboerne og pårørende langt 

mere, og vi modtager også gerne foreslag til relevante emner.  
 
Ændring af frokosten 
Som vi også fortalte om sidst, er der generelt stort fokus på ældre og deres ernæringstilstand. 
Vi får som tidligere nævnt nu færdigsmurt mad fra køkkenet til frokost. Det er meget populært 

Baggrunden for at ændre dette er, at undersøgelser viser, at beboerne spiser mere, når maden er 
færdigsmurt, samtidig er det de medarbejdere, der er uddannede indenfor ernæring som sikrer, at 
maden har den rette sammensætning og konsistens til ældre mennesker. 
Vi er derfor gået lidt på kompromis med beboerinddragelse lige på dette område.   
Beboerne inddrages fortsat i, at dække borde, tage af bordet mv. 
 

Præsentation af gratinkost v/medarbejder fra køkkenet 
Tab af muskelmasse er en naturlig ting, når vi bliver ældre. Det gælder også for vores tyggemuskler. 
Det er ikke kødet der bliver sejere , men vores evne til at tygge det! 
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Tidligere var Falkenbergs tilbud til beboere med tygge/synkebesvær, at maden blev blendet – det så 
ikke altid så appetitligt ud.  

Den tid er forbi nu! 
Vi har indkøbt nyt udstyr, der gør det muligt, at tilberede mad, der i udseende næsten ligner 
almindelig mad, men som smelter på tungen. Maden beriges desuden med proteiner og fedt, hvilket 
ældre og småt spisende beboere har godt af. 
Madens udseende har stor betydning for, hvor meget man spiser, og at man ikke føler sig anderledes 
end andre. 
I øjeblikket koncentrerer køkkenet sig om den varme mad, men på sigt skal det være et tilbud til alle 

måltider. 
Køkkenet tilbyder små smagsprøver under præsentationen æg/rejer, oksesteg, samt chokoladedessert 
– uhmmmmm 
 

Tilsyn maj 2019 v/Helle 
Den 16. maj havde Falkenberg uanmeldt tilsyn foretaget af BDO. Rapporten kan læses i sin fulde 
længde på Falkenbergs hjemmeside. www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

Tilsynets samlede vurdering var, ”at der er tale om et plejehjem med et kvalitetsniveau, der er  
godt og tilfredsstillende” 
Ordet særdeles tilfredstillende er nævnt mange gange.  
Tilsynet havde følgende bemærkninger og anbefalinger 

 Medarbejderens arbejdstelefon ringer mange gange under plejeobservationsstudiet – derfor 
har vi også anmodet pårørende  samt in- og eksterne samarbejdspartnere om ikke, at ringe 

om formiddagen, med mindre der er akut. 
 Der skal fortsat trænes indsatser der sikrer, at medarbejderne har den fornødne rutine i at 

dokumentere i den nye journal, således at dokumentationen lever op til gældende 
retningslinjer. Dokumentationen er dog på et tilfredsstillende niveau. Der er i gangsat indsater 
både på Falkenberg, men også generelt på sundheds og omsorgsområdet. 

 Medicinhåndtering er god og tilfredsstillende. Tilsynet anbefaler dog særligt fokus på at adskille 
fast medicin fra medicin der gives efter behov, samt at påføre anbrudsdatoer på medicinske 

præparater. De medicinske retningslinjer skal naturligvis følges. Dette har vi ligeledes igangsat 
indsatser for at imødekomme. 

Vi placerer vores handleplan på hjemmesiden snarest muligt. 
 
Plejehjemslæge 
Vi har nu 2 plejehjemslæger, Jesper Zachau og Lotte Willumsen. 
Lægerne har hver især stuegang hver 14 dag, og i samarbejde vurderer læge/personale på 

Falkenberg, hvilke beboere der drøftes på ”stuegang”. Beboere/pårørende har mulighed for at bede om 
lægebesøg, men det er lægen der vurderer, om dette er muligt. 
Lægerne skiftes ligeledes til undervisning af medarbejderne i diverse relevante sygeplejefaglige emner. 

 

Pkt. 4 Forslag fra beboere og pårørende 
 

 Beboerne og de pårørende giver udtryk for, at de trives og er meget glade for Falkenberg og 
personalet 
 

 Èn pårørende udtrykker sin store tilfredshed med plejehjemslægen og flere andre tilslutter sig 

 
 Flere pårørende byder ind med hygge til enheden, én vil komme med æbleskiver en dag, andre 

vil komme med vin og andre lækkerier – tak for det  

 
 
Tak for en hyggelig aften 

 

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/

