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Center for Sundhed og Omsorg 

  
  

   

www.plejehjemmetfalkenberg.dk 
  

Referat 

Husmøde i enhed 2.6 

onsdag den 11.05.2016 kl. 17 til 19 

 

Deltagere  

Adam     

Maria, Naya + børn                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Else, Poul + Dorthe 

Solveig, Per 

Grethe, Kurt og Maja 

Povl, Hanne 

Inger, Claus 

Ruth, Leif 

Birgit, Janne, Allan , barnebarn + venner 

Inge, Charlotte 

Caroline SSH 

Lotte SSA 

Ena, enhedsansvarlig/referent 

Helle Lund, plejehjemsleder 

 

 

Pkt. 1  Projekt – øget inddragelse  v/Ena og Birthe 

 

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. 

 

Mette og Jeannet præsenterer projektet/ 

 

Projektet har fokus på samskabelse mellem medarbejdere, plejehjemmets beboere, 

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. 
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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 

Deltage i arrangementer i enheden 

Invitere til fælles arbejdsdag på terrassen/evt. grillarrangement 

Pårørende er i fælles stuen/terassen ( de er meget velkomne) 

Eks. På samskabelse/frivillighed i enheden 

Pårørende møder pårørende 

Hjælpe til ved kaffebordet 

Hjælpe til i enheden ved temaeftermiddag d 24.05.16 

 

Vi taler lidt frem og tilbage om samskabelse i enheden og om at være frivillig på Falkenberg 

og hjælpe til ved forskellige arrangementer. 

 

Pkt. 2   Diverse aktuelle emner  

 

Bad 2 v/Helle 

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 v/Helle 

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 
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 Sammenhængende borgerforløb 

 Samarbejde med pårørende og frivillige 

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

 

Motionsredskaber v/Helle 

Vi har fået etableret 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. 

 

Dagcenterture v/Ena 

Der er ønske om, at der fra dagcenter er udarbejdet en plan fremad med datoer og hvor turen 

går hen, så man kan vælge til og fra. 

 

Opfølgning fra sidste møde i 2.6 v/Ena 

Der var stor ros til enheden for vores imødekommenhed og empati. 

 

Kaffekasse v/Ena 

Beboerne har ønsket at komme på planteskole for at købe blomster til terrassen. ”Sparetoget” 

gik rundt og der blev samlet ind til dette. 

Planen er, at vi efterfølgende gerne vil holde en grilleftermiddag/aften og indvie terrassen. 

Det håber vi på, at kunne arrangere sådan at pårørende bliver inviteret og evt. vil komme og 

hjælpe med at gøre terrassen pæn. 

 
Solen  v/Ena 

Vi gør desuden opmærksom på at beboerne er glade for at sidde i solen på terrassen. Der 

ønskes derfor solhat/kasket eller lignende for at undgå solskoldninger. Solcreme køber vi 

gerne for bebeorne på apoteket, men pårørende er mere end velkomne til at indkøbe noget 

selv. Det kan mange gange gøres langt billigere andre steder. 

 

 

 

 

 

 


