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  Referat 

Husmøde i enhed 2.6 

Onsdag den 12. november 2014 kl. 17.00-19.30 

Deltagere   
Maria, bolig 52, og pårørende Naya 
Povl, bolig 54, og pårørende Hanne    
Ib, bolig 56, og pårørende Lisbeth og Annette 
Ritha, bolig 57, og pårørende Maude og Jørgen med ægtefæller 
Inge, bolig 58. 
Agnete, bolig 59, pårørende Niels og Beate 
Anne-Lise, bolig 61. 
Nancy, tværgående vagt 
Lotte Jensen, tværgående vagt 
Caroline, aftenvagt 
Ena Clausen, enhedsansvarlig 
Hanne Fisker, enhedsansvarlig 
Ninja, tværgående SSA 
Helle Lund, plejehjemsleder 
 

 

Pkt. 1 Opsamling fra sidst 
 

 Helle påskønner meget, at så mange pårørende deltager i mødet. 

 Povl havde ved sidste husmøde spurgt ind til muligheden for at få 
tilknyttet en plejehjemslæge til Falkenberg. Helle fortæller, at det på 

sigt kan blive en aktuelt, da Helsingør kommune overvejer dette på 
forsøgsbasis. Dette vil vi høre nærmere om. 

 Ellers er der ikke noget beboerne melder ud fra sidste husmøde. 
 

Pkt. 2 Livet i enheden / stort og småt 

Beboerinddragelse/Hvordan går det? 
Beboerne i enheden inddrages i alle dagligdagens aktiviteter, med 

udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer. Dvs. borddækning, afrydning 
af service, vasketøj m.m.  

I fremtiden bliver beboerne direkte inddraget, når personalet og beboer i 

”samråd” kontakter læge og dokumenterer dette. Personalet vil tage telefon 
og computer med ind i boligen, når der skal ringes til læge og andre 

samarbejdspartnere, så man kan være med i samtalen med lægen osv. Det 
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  handler om indflydelse og medbestemmelse for eget liv. 

 
Naboskab og socialt liv 
Samtalen ved spisebordet i fællesstuen er altid livlig og til tider lidt opkørt. 
Derfor aftaler vi, at Helle til enhver tid kan inviteres for at afklare evt. 

udfordringer. Naboskabet opleves som godt, og der er stor omsorg mellem 
beboerne, de hjælper hinanden hvor hjælpes kan. 

 

Aktiviteter 
Vores bus køreture hver uge til stor glæde for beboerne. Vi taler meget om 
den guidede tur til København med en stor lejet bus, og der ligger billeder i 

fællesstuen fra denne.  
 

For nyligt havde vi besøg af et professionelt dansepar, der imponerede 
beboere og personale med deres danseshow.            

Et af vores store tilløbsstykker er dans med Fru Bugge – Politikkerne har 
doneret en sum penge til musik, dans og sang. 

Fru Bugge er danser og har viden om demens, hun tager ud på flere 
plejehjem og danser med de ældre og skaber glæde ved musik, bevægelse 

mellem personalet og de ældre. Dette foregår nede på centertorvet. 
 

I den kommende tid er der mange aktiviteter i kalenderen. Vi skal for første 

gang selv ud og hente juletræ til enheden, så kan vi være sikre på, at vi får 
det flotteste. Derudover har vi julestue, klippeklisterdag, julefrokoster og 

meget mere. I må endelig holde øje med opslagstavlerne og ”Falkeposten”. 
Personalet hjælper Agnete med at søge efter bridge partnere i huset, da hun 

har et stort ønske om dette. 

 
Mad og måltider 
Beboerne er generelt tilfredse med maden.  

Vi taler om, at beboerne skal blive bedre til at sende fadene videre, efter de 

selv har taget af fadene. 
Vi taler om, at beboerne selv smører sin mad til aften, og har stor indflydelse 

på hvilket pålæg de ønsker, da køkkenpersonalet forbereder aftensmaden i 
enheden, så de har den tætte kontakt og kommunikation. 

Når og hvis beboere og pårørende benytter enhedens køkken gælder der de 
samme hygiejniske retningslinjer som for personalet. Dvs. håndvask og brug 

af hånddesinfektion inden køkkenet tages i brug. 
 

Kaffekasse 
Enheden tager altid imod penge til kaffekassen, da dette er de penge der 

forsøder beboernes liv i enheden. Skal det være kager, slik, drikkevarer eller 
lignende? Hvad ønsker beboerne sig? Når beboerne har tænkt sig om og 

ønsket, kan det være dejligt hvis pårørende kan hjælpe med evt. indkøb. 

Pkt. 3 EVT. 
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  Info om diverse tilsyn/ 
Alle tilsyn kan læses på nettet via vores hjemmeside, hvis man ønsker at læse 

om tilsynene. 

Læs mere i rapporterne på vores hjemmeside  
www-plejehjemmetfalkenberg.dk 

Personalet kan være behjælpelige med rapporten, hvis man ikke har pc. 
 

Der kommer i den nærmeste fremtid tilsyn fra Embedslægen, de tjekker bl.a. 
medicin, ordinationer, dokumentation omkring medicin, sårpleje, 

fokusområder mm. 
 

Vi har lige haft Kommunalt tilsyn, hvor vi fik en anmærkning på vores 
dokumentation.                                     

Generelt set var alting ellers fint og vi var meget omkring vores beboere. 
De havde både talt, med pårørende, beboere og personale. Se ovenstående 

adresse for tilsynsrapport. 
 

Helle fortæller om nedskæringer i afregningspakker. 

Den psykiske hjælp og støtte i de mindre pakker er halveret, dette svarer 
tidsmæssigt til 2 stillinger. Dette har vi heldigvis taget højde for, så ingen 

medarbejdere mister deres job, som følge af dette. 
 

Triage-projekt/ 
Et redskab til forebyggelse af indlæggelser, hvor vi er opmærksomme på 

ændringstilstand hos den enkelte beboer. 
Alle har nu været til undervisning i Triage og vi bruger dette redskab flittigt 

omkring beboerne i enheden. 
 

Tværgående vagter/  Mødetid 12-19.30. 
Er en vagt som blev indført i begyndelsen af 2014. 

Formålet er mere tid til at involvere beboerne i hverdagen, samt mere ro og 
overskud om eftermiddagen og tidlig aften. 

Både dagvagter og aftenvagter går ind i tværvagten. 

 
Billeder af personale i enheden/ 

Der er opsat en opslagstavle på gangen med billeder af personalet, til at give 
beboere og pårørende et bedre overblik over, hvem vi er. 

 
På husmødet kan vi med glæde også præsentere vores nye enhedsansvarlig 

på 2.6. Ena Clausen som pårørende fremadrettet skal henvende sig til ved 
spørgsmål eller lign. 

Ecl04@helsingor.dk tlf:49281780 
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