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Referat 

Husmøde i enhed 2.2 

Onsdag den 13.04.2016 2016 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere  

Isa                                                                                                                                                                                                                       

Egon med døtrene Tine og Jytte                                                                

Solveig med søn Bjarne 

Jørgen med datter Helle 

Jytte med datter Helle 

Niels med søn Christian, svigersøn Per og hustru Tove 

Grethe A 

Helge med hustru Ketty 

Frank med søn Stig og svigerdatter Ban 

Ivar 

Jesper, SSH 

Jet, SSH 

Jeannet, enhedsansvarlig/referent 

Helle Lund, plejehjemsleder 

 

Pkt. 1   Opsamling fra sidste møde i december 2015 

 

Naboskab og socialt liv 

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. 

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

dagen/eftermiddagen, da beboerne bliver hurtig trætte. 

Tilbagemelding 

Der er eftermiddagshygge i enheden foran fjernsynet i stedet for aftenhygge. 

Eftermiddagskaffen serveres ved sofa og tv, dette har resulteret i, at der kommer flere 

beboere ud og skaber noget fælles samvær. 

Desuden er der etableret en strikkeklub. Flere af kvinderne i enheden er gået i gang med at 

strikke sammen med personalet, dette foregår i lænestolene og skaber også mere liv i 

fællesrummet. 

 

Enheden og hygge 

Tine Egons datter 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. 

Tilbagemelding 

Vi har fået en del påskepynt – dog skal vi være tidligere ude næste år med ønsker og ringe i 

god tid, så der er noget tilbage. 

 

 

Pkt. 2  Projekt – øget inddragelse  v/Ena 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. 

 

Ena og Mette præsenterer projektet/ 

 

Projektet har fokus på samskabelse mellem medarbejdere, plejehjemmets beboere, 

pårørende og øvrige frivillige. 
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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 – Ketty syntes det var rart at snakke med Tove. Det er ofte 

nemmere at forstå andre i samme situation. 

Hjælpe til ved kaffebordet 

Hjælpe til i enheden ved temaeftermiddag d 24.05.16 

Ketty vil gerne komme og være sammen med Helge. 
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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? 

 

Tine – Egons datter spørger ind til brug af parallelcykel ( cykel til 2 personer der står på 

centertorvet.) 

Denne skal man have kørekort til via dagcenteret. Henvend dig til en personale og de kan 

booke tid til en gennemgang til brug af cykel. 

Cykelnøglen er altid til rådighed i enhed 1.3, hvis ikke andre beboere bruger cyklen. 

Helges søn har tidligere også spurgt ind til brug af denne cykel. 

 

Bjarne - Solveigs søn fortæller, at han syntes personalet er ved at løsne lidt op for alle 

reglerne. 

Der har tidligere været regler vedr. det røde gulv i køkkenet, at pårørende og beboere ikke 

har måtte  betræde gulvet, men dette har kun været i den periode, hvor der blev lavet mad i 

køkkenet. 

Pårørende må gerne selv tage et glas i skabet, tage mælk i køleskabet og generelt færdes i 

køkkenet. 

Af hygiejniske årsager skal man være meget opmærksom på. at man skal spritte sine hænder 

af, inden man foretager sig noget i køkkenet. 

 

En pårørende spørger om det er ok at tage kage med hjemmefra og det må man gerne. 

Beboerne skal gøres opmærksom på, hvor kagen kommer fra. 

 

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

Falkenberg og hjælpe til ved forskellige arrangementer. 

Alle er enige om, at det er ok at spørge om pårørende kan hjælpe, enten via tlf. eller via mail. 

 

Det kan være svært, at hjælpe til ved arrangementer der ligger tidligt på dagen, for 

pårørende der arbejder  

Jytte – Egons datter vil meget gerne hjælpe til ved ture eller andet. 

 

Bjarne foreslår en tivoli tur – det vil han gerne arrangere med beboerne. 

 

Bjarne foreslår også en grillfest – måske dette kunne blive kombineret med en havedag. 

Flere pårørende er positive ved ideen om en grillfest, når det bliver varmere i vejret, hvor 

både beboere, pårørende og personale kunne deltage og det kunne være en form for 

sammenskudsgilde. Stig (Franks søn) vil meget gerne deltage i aktiviteter, hvis det kan give 

ham samvær med sin far. 

 
Vi bruger allerede nu samskabelse i enhed 2.2  

Pårørende kommer og tager deres forældre med på cafeture, med hjem, ud på en gåtur i 

nærområdet, træner med dem i træningssalen eller hygger sammen med dem her på 

Falkenberg enten alene eller med andre medbeboere. 

 

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 
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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. 

 

Dagligdagen i enhed 2.2 v/Jeannet 

 

Velkommen til ny beboer Helge og hans familie.  

 

Bolig 25 ved indgangen af enheden er lukket for udlejning pt. Denne bolig anvendes nu til 

mødelokale. 

 

Ny bemanding i enheden 

- Annette Thomsen SSA 

- Anne Pedersen SSH  

- Tanja Kristensen SSH 

- Gedahli Nicolaisen SSH 

 

Vagtplaner 

På forsøgsbasis har vi i vores enhed arbejdet med ændrede mødeplaner, hvor man enten 

arbejder tværvagt/dagvagt eller aftenvagt/dagvagt. Dette har været meget attraktivt ikke at 

skulle have 3 forskellige slags vagter. Der er interesse for dette fra personale fra andre steder 

i huset. 

 

 

 

 

 

 

 


