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Referat 

Husmøde i enhed 2.4 

den 18. maj 2016 kl. 17 til 20 

 

Deltagere   

Viktor med svigerdatter Zess 

Hans 

Emma 

Birthe 

Lizzie 

Britha med datter Trine og Brithas søster 

Merci med datter Vivian 

Jørgen med datter Miriam 

Merethe A. 

Grethe med datter René 

Mogens 

Merethe M. 

Gennick med søn Kurt og Gennicks svigerdatter 

Rie SSH 

Pia SSH 

Hanne enhedsansvarlig/referant 

Helle Lund, plejehjemsleder 

 

 

Pkt. 1   Opsamling fra sidst 

 

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.  

 

Pkt. 2  Livet i enheden / stort og småt 

 

På enhed 2.4 dyrkes naboskabet i stor stil. Både ved måltiderne og ved TVét i 

fællesstuen om eftermiddagen og aftenen. Alle taler sammen og har omsorg for 

hinanden, og jargonen er med et strejf af humor. 

De fleste af beboerne deltager i træning, gymnastik og andre aktiviteter som de lyster 

i vores dagcenter. 

Også i enheden inddrages beboerne i de daglige gøremål så som borddækning, 

oprydning, lægge vasketøj sammen m.m. 

Nu er sommeren snart over os, derfor en opfordring til pårørende om at ”fodre” vores 

kaffekasse/sparegris. Pengene skal gå til at gøre vores altan hyggelig med blomster 

og div. af erfaring fra de sidste somre ved vi beboerne har stor fornøjelse af denne.   

 

 

Pkt. 3   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  
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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.  

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.De 

pårørende tager positivt imod oplægget – øget inddragelse. De kan sagtens se sig 

selv hjælpe til enheden, når personalet er til undervisning/temadag, hvilket Zess 

allerede har tilbudt til vores temaeftermiddag d. 24/5-16. Vi taler om, at det nok lige 

så meget er, at tænke det som en mulighed, både pårørende selv men også 

personalet. Nogle af de ting vi taler om som mulige emner til pårørendeinddragelse 

er vasketøjet, hygge, bad, madlavning m.m. Det skal selvfølgelig altid være med 

udgangspunkt i beboernes ønsker, de pårørendes ressourcer og med respekt for hvor 
grænserne går. 

 

EVT 

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 
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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. 

 

Tilsidst vil vi sige stort tak til beboerne og pårørende for stor deltagelse. Tak for vin 

til Victor og Zess. 
Vi ses allerede frem til næste husmøde  

 

 

 

 


