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  Referat 

Husmøde i enhed 1.5 

Torsdag den 27.02 2014 kl. 18 

Deltagere      
Leif, bolig 63 
Åse, bolig 65, samt søn Johan 
Erik, bolig 66, samt hustru Anna 
Flemming, bolig 69 
Rolf, bolig 70, samt hustru Tove 
Frede, bolig 72 
Hanne, bolig 73 
Peter, bolig 74, samt hustru Anne Lise 
Charlotte (enhedsansvarlig og referent) 
Dine (aftenvagt) 
Helle Lund (plejehjemsleder) 
 

Pkt. 2  Livet i enheden / stort og småt 

 Beboerinddragelse/Hvordan går det? 
Hele huset har fortsat stor fokus på træning i daglige gøremål og 
beboerinddragelse. Beboerne får den hjælp de har brug for, men bliver hele tiden 
medinddraget og skal gøre så meget som muligt selv, for at vedligeholde deres 
resurser. Helle fortæller om rapport udarbejdet af Mette Søndergaard som har set 
på livet her på Falkenberg. 
Denne rapport har bl.a. været med til at bevirke, at her nu indføres tværgående 
vagter, bl.a. med henblik på at det giver mulighed for noget mere liv og aktivitet 
om eftermiddagen.  
Den tværgående vagt har også fokus på de beboere, som har særligt behov for 
tryghed ved personalet og som har det svært, når dagpersonalet går hjem og de 
kan mærke, at der ikke er så meget personale tilbage. 

 Naboskab og socialt liv 
Her som regel en god stemning beboerne imellem. Der er også flere beboere, 
som har det rigtig rart med medbeboeres pårørende. De nyder, når der kommer 
lidt frisk pust udefra. 

 Aktiviteter 
Beboerne er glade for fuglene fra dagcentret, som bor heroppe hver weekend. 
Her er planlagt mange aktiviteter hen over foråret og sommeren. Der reklameres 
på tavlen på gangen og de daglige aktiviteter står skrevet på tavlen i dagligstuen. 

 Mad og måltider 
Køkkenet får stor ros både af pårørende og beboere. 

 Kaffekasse 
Beboerne sætter stor pris på, at pårørende giver en ”sjat”. Dette bruges efter 
beboernes ønske til blomster, en lille en eller andet. 
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Pkt. 3   EVT. 
Helle fortæller om kommunens mission og vision, samt hvad Falkenberg har af 
fokus i 2014 ud fra kommunens strategikort. 

Helle fortæller også om Falkenbergs vision, at vi vil være et godt sted at bo. 
 

Vi har fokus på følgende i 2014: 

 
 Vi fortsætter med ADL, som vi også havde fokus på i de forrige år. 

Beboerne skal gøre, det de selv kan, for at holde sig i gang. Mange 
beboere er livet mere op efter at vi er begyndt at arbejde mere 

inddragende og aktiverende. Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke 
tage for meget over, fordi vi er venlige og omsorgsfulde. I 2014 har vi 

mere fokus på at medarbejderne skal blive endnu bedre til at inddrage 
beboernes ressourcer. 

 
 Reager og observer - Her vil vi have fokus på at undgå unødige 

indlæggelser og genindlæggelser. Personalet vil begynde at bruge et 
observationsskema, som udfyldes i samarbejde med beboeren. Skemaet 

vil hjælpe personalet til hurtigere til at se forandringer og om der er 
noget der skal reageres på med det samme, f.eks. kontakt til læge. 

Der vil komme mere snak om ”den sidste vilje”, da vi synes det er godt 

at vide hvordan beboeren ønsker at ”komme herfra”. Om de ønsker 
indlæggelse eller bare vil blive her. Lægen skal selvfølgelig med indover. 

 
 Trivsel og fokus på arbejdsmiljø. 

Kommunen har lavet en trivselsmåling, som det også har gjort tidligere. 
Falkenberg har en høj svarprocent og 92 medarbejdere har svaret. 

Dette er meget flot og ligger højere end kommunens gennemsnit. Helle 
er meget stolt over resultatet der viser høj arbejdsglæde og at vi har 

mange ildsjæle og kernemedarbejdere ansat. Vi har fokus på ny 
ansættelser og fastholdelse af de gode medarbejdere. Der er 

medarbejdere i hver enhed, der vil blive uddannet mentorer, så de har 
en rolle i at tage imod nye medarbejdere og har fokus på den gode 

introduktion. Derudover vil vi have fokus på at nedsætte 
medarbejdernes sygefravær i 2014. 

 

 Centerdelen arbejder med IT i forhold til medarbejdere og beboere. 
Køkkenet har fokus på de småt spisende beboere. 

 
Helle fortæller om kommunens besparelser og hvad dette indebærer. 

Falkenberg skal spare 1,4 million over de næste år. Vi vil se på, hvad vi kan 
spare på, så det mindst muligt går udover beboerne.  

Der vil derfor blive indført tværgående vagter, så døgnet ikke bliver så 
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  markant opdelt. 

 

 Den 21/3 2014 skal hele husets faste medarbejdere på et seminar, hvor vi skal 
arbejde med, hvordan vi omsætter vores værdier til handlinger. 

 


