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Referat 

Husmøde i enhed 2.2 

Onsdag den 2. december 2015 kl. 17 til 20 

 

Deltagere   

 

Isa 

Egon med døtre Jytte og Tine 

Solveig med søn Bjarne 

Jørgen med søn Lars og svigerdatter Grethe 

Inge med datter Lone 

Jytte med datter Helle 

Niels med koneTove, søn Christian og svigersøn Per 

Grethe 

Emma 

Mette SSH 

Jesper SSH 

Amalie Afløser 

Jeannet Enhedsansvarlig 

Helle Lund Plejehjemsleder 

 

 

Pkt. 1   Opsamling fra sidst 

 Ifølge sidste referat, var der ikke noget at samle op på. 

 

Pkt. 2  Livet i enheden / stort og småt 

 Beboerinddragelse/Hvordan går det? 

Beboerne inddrages alle i det omfang der er muligt, taget deres almene tilstand i 

betragtning. Alle yder en indsats i hverdagen til de daglige gøremål, såsom 

borddækning, oprydning, lægge viskestykker og klude sammen, inddrages i vask af 

eget vasketøj m.m.  

 Naboskab og socialt liv 

Flere af beboerne giver udtryk for godt naboskab, og nyder hinandens selskab.  

Især til måltiderne.  
Der er ikke så meget fællesskab i enheden – vi har forsøgt os med filmaftener med 

popcorn og guf, men der er ikke den store tilslutning fra beboerne. 

Lars foreslår, at vi måske skulle prøve at lave arrangementer tidligere på 

dagen/eftermiddagen, da beboerne bliver hurtig trætte. 

Vi har haft bustur til kronborg – det var hyggeligt. 

I uge 51 skal beboere og personale ud og hente juletræ til enheden. 

 Aktiviteter 

Nogle af de kommende aktiviteter nævnes. Julen nærmer sig med hastige skridt, så 

hold øje med opslag og Falkeposten, der er mange arrangementer.  

Oplysningerne ligger også på hjemmesiden www.plejehjemmetfalkenberg.dk 

 Mad og måltider 

Alle giver udtryk for stor tilfredshed med maden, og siger der ikke mangler noget. 

Det er dejligt, at der er mulighed for at få en lun ret om aftenen 2 gange om ugen. 

Beboerne er altid velkomne til at komme med foreslag til menuen. 

 Kaffekasse 

Pårørende mindes om, at vi er taknemlige for en ”skilling” i kaffekassen. 

Pengene går til at forsøde beboernes hverdag, eller andet hyggeligt til enheden.                         

Der er også hængt opslag op i enheden, at vi ønsker os julehygge eller julepynt. 

Flere beboere og pårørende er kommet med chokolade, vin, småkager og julepynt. 
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Tusind tak  

 

Tine tilbyder desuden at enheden skal sige til, hvis de har brug for pynt til højtiderne 

så som jul eller påske, da hun godt ville kunne skaffe noget til os fra Kirkens Korshær. 

 

Pkt. 3   EVT. 

 

Diverse aktuelle emner v/Helle 

 

Samarbejde og inddragelse af pårørende 

Med udgangspunkt i Falkenbergs kerneopgave ”At skabe et godt sted at være” og 

vores værdier bl.a. ”Vi har fokus på borgere og brugere” lægger Helle ud med et 

lille debat oplæg om inddragelse af pårørende i hverdagen omkring beboerne. 

Dette er meget oppe i medierne for øjeblikket, f.eks har nogle lande lovgivet på 

området, således det er et krav! 

Vi drøfter bl.a. 

- Inddragelse sker altid med beboernes accept 

- Oplever de pårørende i enheden, at de indrages omkring beboerne, som de 

ønsker det? Er vi gode nok til at invitere til dette? 

- Skal/kan vi stille krav til pårørende om bestemte ting? 

- Hvor går grænsen for inddragelse? Er der grænser for hvad de pårørende kan 

hjælpe til med, f.eks. personlig pleje? 

- Er vi gode nok til at afstemme forventningerne til og være tydelige omkring 

hvilke opgaver vi løser og hvilke de pårørende løser? 

- Når de pårørende ”fylder meget” og medarbejderne bruger meget tid på 

kontakt til pårørende. Hvem er vi her for? 

- Er der ideer til, hvad vi kan gøre mere af? 

 

Beboerne og de pårørende giver udtryk for, de syntes det skal være frivilligt, hvor 

meget de pårørende skal gøre. Man kan jo bo langt væk, have arbejde eller andre 

begrænsninger. 

  

Jytte tilbyder sin hjælp til arrangementer i enheden ex. Julefrokost el. andet. 

 

Pårørende udtaler, at de gerne vil hjælpe, men godt kunne godt tænke sig hvad vi 

mere specifikt har brug for hjælp til. 

Forslaget kunne være, at vi maile ud, hvilke arrangementer vi ville have hjælp til 

og hvad der skulle laves, så kunne man selv byde ind.  

  

 

”Plejehjemslæge” 

Fra næste år har politikerne i budgetforliget afsat penge til en forsøgsordning hvor 

plejehjemmene i kommunen vil få tilknyttet en læge. Det vides endnu ikke 

hvordan denne læge vil blive ansat. Det kommer vi til at høre mere om.  

Et lignende projekt i andre kommuner har vist mange gode resultater, bl.a. færre 

(gen)indlæggelser, reducere kontakt til lægevagten, forbedret medicinhåndtering, 

forbedret samarbejde mellem læge og plejepersonale. 

 

Bad 2 

Fra 2016 får vi en besparelse, så kvalitetsstandarderne fremover kun indeholder 

et ugentlig bad. Badet vil erstattes af personlig hygiejne. 

 

Ny journal 

I foråret overgik vi i Helsingør kommune til en ny borgerjournal. Det har vi brugt 
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mange ressourcer på henover foråret og sommeren. Af hensyn til 

patientsikkerheden ønsker vi, at være så dygtige til at dokumentere som muligt, 

derfor har alle assistenterne fået undervisning over 3 dage, af en meget 

kompetent sygeplejerske, som tidligere har gået tilsyn på Falkenberg for 

Sundhedsstyrelsen. 

Dette har været nogle utrolig gode og lærerige dage og underviseren oplever, at 

vi på Falkenberg har meget fokus på hele tiden, at være skarpe på 

dokumentationen. Stor ros fra hende.                                                                                                                

 

 

Brand og beredskab 

I kan finde pjecer på vores hjemmeside 

www.plejehjemmetfalkenberg.dk i bjælken ”om os”.  

Vi instruerer alle nye medarbejdere og afløsere allerede første dag i Huset.  

Alle medarbejdere undervises desuden årligt i hvordan man agere når alarmen 

lyder. 

Det er især vigtigt, at pårørende ved, at alle medarbejderne skal forlade 

enhederne for at gå ned til vores brandskab når alarmen lyder. Dette er en 

instruks for, at vi kan få et overblik over en evt. brand og handle derfra indtil 

brandvæsenet kommer. 

Husk man er mest sikker i boligen. Dørene til boligerne er brandsikrede. 

                 I efteråret/vinter vil alle medarbejderne modtage kursus i førstehjælp. 

  

                 Førstehjælpskursus 

                 Alle medarbejderne gennemfører Førstehjælpskursus. 

 

                 Luftrenser  

                Vi har i enhed 2.2 været forsøgskaniner for et firma der sælger luftrensere.   

                Luftrenserne sælges til den enkelte beboer, som selv skal betale for den. 

                Vi prøvede den i en bolig, hvor der ikke var så meget udluftning og blev røget en  

                del cigaretter. Der kunne mærkes stor forskel allerede et par timer efter den  

                kom ind i boligen. Luftrenseren kan også fjerne andre former for lugte.   

                Luftrenseren fylder ikke meget og larmer ikke. 

                Hvis man er interesseret i at investere i en sådan, så kontakter man Jeannet 

 

 
                 Vi vil sige stor tak for et stort fremmøde, og en meget hyggelig aften 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plejehjemmetfalkenberg.dk/

