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Referat 

Husmøde i enhed 1.1 

onsdag den 06.04.2016 2016 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere  

Erik A                                                                                                                                                                                                                           

Erik J                                                                

Ove    

Svend 

Lissi 

Kristian med datter Lone og hustru Karen 

Gerda med datter Lise og svigersøn Kurt     

Ruth med datter Lotte 

Torben med hustru Lone 

Frank  

Anette H, SSH 

Anette L, SSH 

Mette, enhedsansvarlig/referent 

Helle Lund, plejehjemsleder 

 

Pkt. 1   Opsamling fra sidste møde i november 2015 

 

Flere tv kanaler i fællesområdet. 

Det var et ønske fra beboerne at få kanal 5 eller nogen af de andre tv-kanaler som viser 

fodbold til tv på fællesområdet,  

Helle fortæller at det er boligselskabet, som ”bestemmer” dette.  

Helle og Mette vil undersøge hvad der er muligt. 

Tilbagemelding: 

Det er ikke muligt at tilføje ekstra kanaler fra boligselskabet. Den enkelte beboer kan købe 

det til eget tv. 

Terrasse 

Der er ønske fra beboerne om anlægning af en terrasse på modsat side en sansehaven. 

Beboerne elsker at sidde ude om sommeren og det er på denne side der er sol om 

eftermiddagen.  

Der er meget besværligt at komme ud af døren på denne side for kørestole og dårligt gående, 

samt at beboerne sidder skævt på græsset. 

Tilbagemelding: 

Boliggården har givet lov og de har indhentet tilbud på en terrasse fra Sundbyg. Det er 

Boliggården der står for tilbud mv. Det har vi ikke indflydelse på. 

Se bilag 1. 

Vi skal have samlet penge ind til dette projekt, da det er et stort ønske fra beboerne. 

Store, som små beløb er velkomne og henvendelse kan ske til Mette ang. donationer. 

Flere synes, at det er mange penge og måske ikke så realistisk at få dem samlet ind. 

Christians datter Lone vil undersøge mulighed for at søge fonde. 

 

Pkt. 2  Projekt – øget inddragelse  v/Jeannet og Mette W 

 

Som opfølgning til det lille debat oplæg Helle kom med ved sidste møde omkring inddragelse 

af pårørende i hverdagen omkring beboerne, har vi på Falkenberg valgt at arbejde videre med 

dette tema via et projekt. 

 

Jeannet og Mette præsenterer projektet/ 

 

Projektet har fokus på samskabelse mellem medarbejdere, plejehjemmets beboere, 
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pårørende og øvrige frivillige. 

 

Vi vil gerne være med til at skabe den bedst mulige livskvalitet for den enkelte beboer, og øge 

det  råderum vi har vha samskabelse. 

 

Projektgruppen har defineret samskabelse med følgende ord 

”Samskabelse er det nye ord for at tænke velfærd, som noget vi skaber sammen - beboere, 

pårørende, frivillige og medarbejdere på Falkenberg” 

 

Gruppen har været rundt på enhedsmøder i alle enheder og talt med personalet om, hvad 

deres opfattelse af samskabelse  er. Her havde vi nogen gode snakke om betydningen af at 

inddrage pårørende og frivillige på Falkenberg. Alle var åbne overfor at inddrage/samskabe 

med beboere, pårørende og frivillige, for at Falkenberg er ”et godt sted at være”. 

 

Vi kan se, at der er uudnyttede ressurcer i forhold til pårørende og frivillige. Denne ressource 

ønsker vi i langt højere grad at sætte fokus på og inddrage ved at øge samskabelsen mellem 

beboere, medarbejdere, pårørende og frivillige i hverdagen. 

 

Før                                                                Efter 

      

 
 

Det er vigtigt med en god forventningsafstemning parterne imellem. Det er vigtigt, at alle 

føler sig gensidigt mødt og respekteret, for at idéudvikling og placering af ansvar og ejerskab 

kan lykkes, og samskabelsen kan omsættes til handling. Vi mener, at det kan give en 

synergieffekt – 2 + 2 = 5 

 

Drøftelse af og forslag til samskabelse fra deltagerne ved husmødet/ 

 

Drikke kaffe i enheden i fællesrummet 

Vaske tøj med beboeren 

Gøre rent – forsætte med at gøre, hvad I hele tiden har gjort sammen 

Deltage i arrangementer i enheden 

 

Eks. På samskabelse/frivillighed i enheden 

Pårørende møder pårørende 

Hjælpe til ved kaffebordet 

Hjælpe til i enheden ved temaeftermiddag d 24.05.16 
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Hvad ville være jeres forslag til, hvad pårørende kunne byde ind med, når man selv har en 

travl hverdag og familie hjemme? 

 

Lone – Torbens hustru – fortæller, at det ville være mærkeligt, hvis hun skulle komme og 

gøre rent, vaske tøj osv. Som pårørende kan det kan godt være svært, at have overskud til 

de dagligdags ting på Falkenberg, når man selv skal ordne alt hjemme også. 

Lone vil der imod gerne byde ind med andre ting. Hyggesnakke med de andre beboere og 

hjælpe til ved kaffebordet. Lone oplever, at hun har fået nye venner i enhedens øvrige 

beboere  

 

Lone -  Kristians datter - vil gerne bidrage med at køretur med bussen. Gå en tur osv. 

 

Lise – Gerdas datter fortæller, at der godt kan være stille om eftermiddagen, når hun 

kommer. Så i stedet for. At bede personalet om at sætte noget musik eller film på, vil hun 

gerne selv gøre dette og ønsker at få vist hvordan man benytter anlægget og DVD.  

Lise giver også udtryk for, at det er rart at få at vide, at man godt må gøre forskellige ting i 

enheden. 

 

Vi snakker lidt frem og tilbage ang. samskabelse i enheden og være frivillig på Falkenberg og 

hjælpe til ved forskellige arrangementer. 

 

Flere giver udtryk for, at det er dejligt at komme i enhed 1.1, da personalet altid er smilende 

og gerne vil have at pårørende deltager i forskellige ting i enheden.  
Det føles som om, at enheden er ”en stor familie”  

 

Pkt. 3   Diverse aktuelle emner v/Helle 

 

Bad 2 

På alle efterårets Husmøder fortalte Helle om den politiske besparelse i 2016, som betød kun 

ét bad om ugen pr. beboer. Politikerne i Helsingør Kommune har nu valgt, at genindføre 

muligheden for, at alle borgere, der har brug for hjælp til bad, igen får mulighed for op til 2 

bade om ugen. Det betyder naturligvis, at også beboere på Falkenberg igen fra 1. april får 

tilbudt 2 bade om ugen, hvis de ønsker det.  

Værdighedsmilliarden 

Regeringen har i 2016 udmøntet en milliard/1.000.000.000 til landets 

kommuner. Pengene er øremærket til udfærdigelse af en politik for et 

værdigt ældreliv. 

Der har været borgermøder om emnet rundt om i Kommunen, også her 

på Falkenberg. Politikken skal indeholde følgende 4 områder: 

 Vedligeholde ressourcer i hverdagslivet 

 Borgerindflydelse 

 Sammenhængende borgerforløb 

 Samarbejde med pårørende og frivillige 

Når politkken er godkendt, besluttes det hvad pengene skal anvendes til. 

 

Motionsredskaber 

Vi har fået lavet nogle udendørs motionsredskaber, som er opsat udenfor på terrassen ved 

cafeen. 

Disse er blevet designet til både gående og kørestolsbrugere. 

Redskaberne må benyttes af alle og Helle håber I alle vil få god brug af disse. 
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BILAG 1 

 

Kære alle med tilknytning til enhed 1.1 

 
Ved sidste husmøde d. 4. november 2015 udtrykte vi beboere i 1.1 

et stort ønske om anlægning af en terrasse på modsatte side af 

sansehaven.  

Vi elsker at sidde udenfor både forår, sommer og efterår på gode 

dage.  

På vores terrasse ind mod sansehaven er der kun morgensol og på 

modsatte side er der sol fra formiddag og frem til aften. Hvis vi får 

anlagt en terrasse på denne side, kan vi sidde mere udenfor og nyde 

solen. Det holder vi alle meget af. 

Vi har undersøgt mulighederne for at få anlagt en terrasse og 

dermed kunne efterkomme det store ønske omkring en ny terrasse.   

Vi har fået tilladelse af boligselskabet ”Boliggaarden” til at anlægge en terrasse og vi har fået et 

tilbud fra Sundbyg, som har været med til at anlægge de andre terrasser på Falkenberg. 

Tilbuddet lyder på ca. 45.000 kr. 

Enheden skal selv stå for finansieringen af terrassen og vi skal derfor have samlet penge ind, for at 

ønsket kan realiseres.  

Vi håber på opbakning til vores ide og ønske. Store som små beløb modtages meget gerne og der 

kan rettes henvendelse til enhedsansvarlig Mette Kristensen ang. dette. 

 

Venlig hilsen  

Beboerne i enhed 1.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


